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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУ

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНА 
ТЕХНОЛОГИЈА У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ

САЖЕТАК. На основу наставничког искуства, проучавања литературе и теоријског
уопштавања, у раду се расправља о могућностима употребе компјутера
и дигиталних медија од стране наставника и ученика у припреми и из-
вођењу наставе историје, о могућностима ученика да уче уз употребу
информатичке технологије у школи, у ваннаставним активностима и
домаћем раду. Истакнуте су предности употребе електронских медија у
настави историје: велика доступност докумената (текстова, фотографи-
ја, карата) у дигиталној форми и обиље информација научног, публици-
стичког и информативног карактера. Поред могућности претраживања
база података и сајтова доступних на интернету, компјутерска техника
омогућава брзу и квалитетну обраду текста, израду нових докумената и
презентација, стварање разноврсних база податка, размену информа-
ција и докумената у реалном времену, личне комуникације, припрему
текста за штампу, низ корисних поступака који штеде време наставника
и ученика, омогућавају бржи и ефикаснији рад. Рад са електронским
уређајима и дигитализованим документима омогућава ученицима уче-
ње уз примену више извора знања, искоришћавање личног интересова-
ња и способности, даје бројне могућности за активно и креативно уче-
ње. Уз бројне предности, у раду су поменута и нека ограничења употре-
бе електронских медија у настави историје, у првом реду, доступност до-
кумената и тумачења историје нејасне научности, истинитости и ва-
спитне усмерености, као и то што наставник нема могућност да има
увид како ученици користе документа доступна на интернету.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: настава; информације; комуникација; компјутер; наставник; ученик.
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Ра: је Aримљен 14. окOоLра 2018, а Aрихваћен за оLјављивање на сасOанку Ре:акције ЗLорника
о:ржаном 3. :ецемLра 2018.
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Револуционарни наAре:ак информационе Oехноло;ије и елек-
Oронских комуникација омо;ућио је значајне новине и уна-
Aре:ио насOаву и акOивносOи ученика и насOавника у вези са
насOавом или самосOалним сOицањем знања и усавршавањем
вешOина и сAосоLносOи. УAоOреLа рачунарске оAреме и информа-
ционе Oехноло;ије у насOави мења оLлике ра:а, више је ин:иви-
:уално; и ;руAно; ра:а. У Oом :омену комAјуOерска Oехника ну:и
највеће мо;ућносOи о: свих машина за учење (ВрLеOић, 1983,
сOр. 254−276; СOра:лин;, 2003, сOр. 115−129, 177−181; Глазырина,
2011, сOр. 166−172). Јављају се нови извори знања – елекOронски
насOавни ме:ији и нови начини :осOуAносOи знања, шOо значи :а
OреLа осмислиOи меOо:е и сре:сOва којима ће Oе мо;ућносOи у на-
сOави LиOи највише искоришOене. Техноло;ија омо;ућава учени-
ку :а развија и усавршава AосOуAке и Oехнике Oра;ања за инфор-
мацијама, AреOраживања Lаза Aо:аOака, оLра:е Aо:аOака, Aо-
сOављање AиOања и за:аOака комAјуOеру. КомAјуOер на неки на-
чин условљава и захOева акOивносO ученика, нереOко више не;о
шOо Oражи насOавник, усмерава ученика ка више самосOалносOи,
ученик решава AроLлеме, AосOавља AиOања и за:аOке, Oра;а за ин-
формацијама и о:лучује како ће их AримениOи. То :аје мо;ућ-
носO ученику :а за:овољи инOересовање, :а Aримени знања, сAо-
соLносOи и вешOине, :а их :аље усавршава OемAом и на начин
који о:;овара ње;овом инOересовању и мо;ућносOима.

Поре: мо;ућносOи AреOраживања на универзалним сервиси-
ма и мрежама, Microsoft Office AакеO ну:и насOавнику неколико
Aро;рама за AосеLне начине оLра:е OексOа, фоOо;рафије, ;рафике
(;рафикона и OаLела), изра:у AрезенOације за насOаву или креи-
рање елекOронско; сајOа. Microsoft Word је моћан Aро;рам за оL-
ра:у OексOа и AриAрему рукоAиса за шOамAу (Aрелом OексOа).
Microsoft Excel је Aро;рам за ра: са OаLелама, а у школи се кори-
сOи за сOаOисOичку оLра:у :окуменOације и вођење елекOронско;
:невника. Power Point је Aро;рам намењен изра:и AрезенOација,
ефикасан је и је:носOаван за ра:. Ну:и шаLлоне и Aроце:уре за
изра:у и Aриказивање слај:ова, уз мо;ућносO Aрила;ођавања и
креирања :ру;ачије; из;ле:а. Мо;уће је AриказиваOи OексO, сли-
ке (фоOо;рафије, карOе), ;рафиконе и OаLеле. Мно;и Aро;рами
мо;у се корисOиOи на OаLлеO уређајима и ан:рои: Oелефонима.
МулOиме:ијална AрезенOација Aре:авања OренуOно је најзани-
мљивији начин реализације ви:ео-AрезенOације на часу.
Microsoft Front Page је Aро;рам намењен за изра:у веL-сOранице
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− сајOа на инOернеOу. Своју сOраницу мо;у имаOи усOанове, на-
сOавници, ђачка у:ружења (клуLови, секције) (Павловић, 2013).

Ка: се ;овори о уAоOреLи комAјуOера и информаOичке Oехно-
ло;ије у насOави, OреLа разликоваOи вешOине налажења и саку-
Aљања информација, шOо чини информаOичку AисменосO, и ве-
шOине оLра:е информација, њихово вре:новање и уAоOреLу у но-
вом конOексOу, шOо је о:лика информационе AисменосOи, која
Aо:разумева и сOварање информација које се мо;у неком Aону-
:иOи (ПоAовић, 2012, сOр. 5−6). Без оLзира на AреOAосOавку :а уче-
ници имају неки фон: знања и вешOина из оLласOи информаOи-
ке, насOавник OреLа :а усмерава ученике како :а Oра;ају за ин-
формацијама, како :а AосOављају AиOања и за:аOке Aро;раму
(како :а AреOражују). И ка: мисли :а ученици нешOо знају, на-
сOавник OреLа :а им ;овори како :а цене ваљаносO информација,
како :а о:аLране информације уAоOреLе у новом конOексOу, или
у некој Aричи коју ученик сOвара или разјашњава. Наиме, инфор-
мације саме Aо сеLи нису :овољне, :оLијају значење (смисао) ако
су о:;овор на AосOављено AиOање, ако мо;у :а се Aовежу са :ру-
;им информацијама (чињеницама) и :а омо;уће неки смислен
исказ (о:;овор, закључак). Пуни смисао учења је :а омо;ући не-
шOо ново у о:носу на већ AознаOо. ТражиOи − наћи − оцениOи −
уAоOреLиOи информацију (знање) ло;ичан је AуO и циклус учења.
Циљ је решиOи AроLлем и учиниOи решење :осOуAним :ру;оме,
о:;овориOи на AиOање насOавника, саоAшOиOи о:;овор ученици-
ма, наAисаOи о:;овор.

КорисOи о: вешOина насOавника и ученика :а рукују рачунар-
ском Oехником, вешOина AреOраживања Lаза Aо:аOака и кори-
шOења информација :осOуAних AуOем елекOронских комуника-
ција у значајној мери зависе о: Oо;а колико AосOоји квалиOеOних
сOручњака и суLјекаOа који сOварају софOвер и Lазе Aо:аOка за на-
сOаву и сOицање знања (Мијановић, 2002). Између :осOи;нућа
Oехноло;ије и мо;ућносOи школе AосOоји нескла:. У школама се
не:овољно корисOе мо;ућносOи информационе Oехноло;ије,
Oехноло;ија се развија неуAоре:иво Lрже о: мо;ућносOи школе
:а на Oо реа;ује, нарочиOо ван мо;ућносOи Aе:а;ошких :исци-
Aлина :а имају неки уOицај на Oрен:ове развоја. Школа и Aе:а;о-
шка наука мо;у само :а Aрила;о:е својим мо;ућносOима оно шOо
се ну:и свима, Aри чему као :а се очекује о: насOавника :а кори-
сOе Oехноло;ију изна: мо;ућносOи. 

Ор;ани који врше на:зор ор;анизације и извођења насOаве не-
ка: не узимају у оLзир чињеницу :а насOавник није о:;оворан
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ако оAреме и насOавних сре:сOава нема :овољно или су у лошем
сOању. Примена зависи и о: AројекOа школско; оLјекOа и уређења
AросOора, рачунарска оAрема Oражи више елекOронских Aри-
кључака, :осOуAносO Oелефонских линија, инOернеO инсOалаци-
је, а за ;руAни и ин:иви:уални ра: AоOреLне су мање AросOорије
(Ђорђевић, 1998). ЧесOо оAремање школе зависи о: сOава уAраве
школе Aрема Oом AиOању, нарочиOо у сOручним школама, :ок је
у школама у неразвијеним сре:инама и Aо:ручним о:ељењима
AроLлем оAреме и маOеријалних Oрошкова израженији. ПроLле-
ма је Aуно, али их OреLа решаваOи као изазов, а не корисOиOи их
као оAрав:ање за о:усOајање.

Не OреLа нереално и:еализоваOи, Aримена :осOи;нућа Oражи
оAрему (сре:сOва), знање и вешOине, али и хOење :а се зна више и
ра:и на нов начин. Техника осOаје скуA украс ако насOавници и
ученици не Aокажу ра:озналосO, жељу за учењем уз Aримену
нове Oехноло;ије, жељу :а науче како се Aомоћу информационе
Oехноло;ије може учиOи, сAремносO :а Oра;ају за новим начини-
ма Aримене ме:ија и Oехноло;ије у функцији учења и самооLра-
зовања. 

КомAјуOерска Oехника не може се корисOиOи за Aро;рамирану
насOаву ако нема Aро;рама за Aоје:ине Aре:меOе и насOавне са-
:ржаје (лекције), али Aро;раме „нема ко“ :а Aроизве:е: насOав-
ници не знају, Aроизвођачи насOавних сре:сOава нису заинOере-
совани, Aро;рамери Oраже хонораре и за лоше Aро;раме, а школе
немају мо;ућносOи :а Aлаћају Aро;раме за учење. Произво:ња
Aе:а;ошких софOвера не ну:и мо;ућносO ме:ијске ви:љивосOи,
јер није AрофиOаLилна у ери :оминације маOеријалних инOереса
и вре:носOи. КомAјуOеризација насOаве сво:и се на уAоOреLу :о-
куменаOа :осOуAних на елекOронским мрежама, који не само :а
нису намењени насOави већ мо;у :а Lу:у и конOраAро:укOивни.
Информације се Aроизво:е и AосOављају на мреже елекOронских
комуникација Lез уOицаја и конOроле Aе:а;ошких инсOиOуција и
сOручњака, најмање Aрема AоOреLама насOавника и ученика. На
инOернеOу AосOоји вирOуелни свеO, који је у већем нере:у о: зе-
маљско; и AоOAуно је ван конOроле, а нео;раничено је :осOуAан.

Информациона Oехноло;ија може се корисOиOи за ра: са Aро-
;рамираним маOеријалима, али AосOоји и велики изLор са:ржаја
који нису намењени насOави (учењу), а лако се мо;у Aронаћи и
уAоOреLиOи о: сOране насOавника и ученика. НасOава исOорије у
Oом Aо;ле:у има већи изLор маOеријала на инOернеOу или сни-
мљено; на носачима заAиса (CD, DVD).2
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Произво:ња Aе:а;ошки оLликованих маOеријала за Aримену у
:омену вешOачке инOели;енције (комAјуOерске Oехноло;ије)
AроLлем је који на :ржавном нивоу није решен. Да Lи Lио Aрои-
зве:ен ваљан софOвер (комAјуOерски Aро;рам) за насOаву исOо-
рије AоOреLан је Oим сOручњака, у којем Aсихоло; вре:нује мо-
;ућносOи и AроLлеме сазнања и сOицања знања (разумевање, за-
Aамћивање и сл.), Aе:а;о; савеOује како :а се о:аLрани са:ржаји
Aе:а;ошки уоLличе за о:;оварајући ниво насOаве, сOручњак за
насOавни Aре:меO OреLа :а вре:нује и о:аLере насOавни са:ржај,
:а су;ерише шOа је меро:авно за конOролу AосOи;нућа, а инфор-
маOичар све Oо OреLа :а Aреве:е у машинске ко:ове и унесе ко-
ман:е за велики Lрој AреOAосOављених оAерација у ра:у ученика
(Мужић, 2001). КомAликовано и скуAо, Oешко је окуAиOи Oакав
Oим сOручњака и наћи из:авача који „има рачуна“ :а у све Oо ин-
весOира, Oим Aре шOо је AоOреLно ра:иOи различиOе Aро;раме у
зависносOи о: узрасOа ученика и врсOе школе. Исхо: је :а нема
заинOересованих сOручњака и из:авача, а самим Oим ни сAеција-
лизованих Aро;рама за оLра:у исOорије (а ни већине :ру;их
Aре:меOа) Aомоћу комAјуOера. НасOавницима и ученицима осOа-
је :а се сналазе како :а искорисOе мношOво маOеријала креира-
них и :осOуAних Lез њихово; у:ела у AриAреми и Lез узимања у
оLзир мо;ућносOи и AоOреLе ученика. ПриOом, није умесно AреO-
AосOавиOи :а је све Oо урађено са :оLрим намерама. Излаз је у
Oоме :а креаOиван и Aре:узимљив (моOивисан) насOавник у Aри-
Aреми насOаве OреLа :а изврши изLор из :осOуAно; маOеријала и
:а наAрави AрезенOацију Aрила;ођену AоOреLама насOаве.

Примена информационе Oехноло;ије у насOави и ваннасOав-
ном ра:у мења уло;у насOавника и ученика и Oражи нову кон-
цеAцију насOаве и осавремењавање насOавних меOо:а (ДелеOић,
1985). У новим околносOима насOавник ;уLи :ео уло;е Aреносио-
ца знања, Aа је Oако више ор;анизаOор ра:а и сара:ник ученика,
као и информаOор о мо;ућносOима сOицања знања (Ђорђевић,
1981). Нова Oехноло;ија насOаве Oражи :а насOавник :ру;ачије
Aланира и AриAрема насOаву, :ру;ачије о:аLира информације и
оLјашњава их, Lу:ући :а савремена насOава Oражи више раз;ово-
ра и :авања инсOрукција за самосOалан ра: ученика. ИсOовре-
мено, нова Oехноло;ија и велике мо;ућносOи AрисOуAа инфор-
мација ван насOаве Oраже :а насOавник AосвеOи више Aажње
меOо:олошком осAосоLљавању ученика како :а AреOражују

2 О сајOовима са исOоријским са:ржајима: Шимуновић и Ђере, 1998,
сOр. 235−243; Ман:ић, 2008, сOр. 103−129; Глазырина, 2011, сOр. 168−170.
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елекOронске а:ресе, како :а Aреузимају :и;иOализована :оку-
менOа, како :а вре:нују са:ржај у научном и вре:носном смислу.
НасOавник OреLа :а савеOује ученике како :а рационално корисOе
инOернеO и како :а не ;уLе неAоOреLно време у оOварању „све;а и
сваче;а“. Такође, OреLа :а им Aону:и информације о сајOовима
који ну:е :и;иOализоване изворе (:окуменOа, фоOо;рафије, кар-
Oе, :окуменOарне филмове) и ауOоризоване са:ржаје о Aрошло-
сOи (књи;е, часоAиси). То је AоOреLно зLо; чињенице :а је :осOу-
Aан неконOролисани оAсе; информација и :окуменаOа о Aро-
шлосOи, Aа је самим Oим ученицима AоOреLна Aомоћ :а се у Oоме
снађу. ТреLа рачунаOи :а :ео ученика неће AослушаOи савеOе на-
сOавника, али насOавник је :ужан :а савеOује и оAомиње, јер су
изазови сувише велики :а Lи насOавници мо;ли Lез моралне и
Aе:а;ошке о:;оворносOи осOаOи Aо сOрани.

У Aе:а;ошкој лиOераOури се о комAјуOеру ;овори AреOежно у
:омену Aро;рамиране насOаве (Безић, 1983, сOр. 146−168; ВилоOи-
јевић, 2000, сOр. 408−417; 495−502; Мужић, 2001). МеђуOим, у савре-
меној насOави комAјуOер се Oако најмање корисOи, јер је у AиOању
не:осOаOак Aро;рама за Aоје:ине Aре:меOе и насOавне је:инице.
Про;рамирана насOава Aомоћу комAјуOера разликује се о: „кла-
сичне“ Aро;рамиране насOаве Oиме шOо је шOамAани маOеријал
(уџLеник) изра:ом ал;ориOма (ко:ирано; Aро;рама) AреOворен у
елекOронску верзију (машински језик), AриOом са :алеко Lољим
мо;ућносOима, јер Aро;рам Lрзо маниAулише снимљеним се-
квенцама ;ра:ива и о: више мо;ућносOи Lира сле:ећу оAерацију
у зависносOи о: улазне информације (input) у форми учениково;
о:;овора или захOева (Мужић, 2001). Значајна Aре:носO комAју-
Oера је шOо је Aро;рамирани маOеријал мо;уће Lрже и ра:икал-
није мењаOи не;о шOо је мо;уће Aроизво:иOи шOамAане Aро;ра-
миране уџLенике и AраOећи маOеријал.

За AоOреLе ра:а насOавника у AриAреми насOаве, Oоком изво-
ђења насOаве, али и за ученике, комAјуOер је мулOифункционал-
ни ме:иј ;оOово нео;раничених мо;ућносOи. На разне начине
Aриказује OексO, слику, Oон, AокреO, и AриOом омо;ућава разне
ефекOе и анимације (:емонсOрира ра:њу, функцију). Током ра:а
омо;ућава унос нових Aо:аOака и оLјекаOа, Aромену са:ржаја (уз
мо;ућносO снимања више верзија). То омо;ућава насOавнику или
ученику :а ексAерименOише мењањем са:ржаја и начина Aрика-
зивања, :а исAроLа алOернаOивне о:;оворе и :а сOвара нову Aри-
чу. Све су Oо Aре:носOи у о:носу на :ру;е машине за AрезенOаци-
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ју, нарочиOо у о:носу на уџLеник (елекOронску верзију шOамAа-
но; уџLеника), Aа и Aро;рамирани шOамAани уџLеник.

Рачунар у AоOAуносOи и на вишем нивоу сложеносOи и ефика-
сносOи може :а замени шOамAани Aро;рамирани уџLеник и Aра-
Oеће Aриручнике. За разлику о: шOамAаних Aро;рамираних ма-
Oеријала, рачунар омо;ућава раз;ранаOо Aро;рамирање са:ржаја,
Lрже креOање кроз маOеријал, више алOернаOивних о:;овора,
може :а Aону:и више варијанOи :оAуне са:ржаја у зависносOи о:
са:ржаја о:;овора (о:;овор може :елом LиOи Oачан, може LиOи
уAоOреLљив на начин који није Aре:виђен), а може и :а уAуOи на
са:ржај уџLеника зависно о: целовиOосOи о:;овора (:а Aону:и
нешOо слично). Наиме, ученик може :аOи шири о:;овор о: Aро-
;рамирано; и у Oом случају рачунар за ње;а из :о:аOно; са:ржаја
ну:и нови за:аOак. Рачунар је неAрисOрасOан, сAречава ученика
:а ;ле:а о:;оворе Aре AиOања и :а о:;овор Aрила;ођава сеLи (:а
:елимичан о:;овор вре:нује као целовиO и слично). Рачунар омо-
;ућава Aро;рамирање на више нивоа сложеносOи и кроз већу ин-
:иви:уализацију може Aону:иOи на:ареним ученицима :о:аOне
са:ржаје. Про;рам може са:ржаOи маOеријал изна: мо;ућносOи
ученика, ученик AосOиже колико може, не зна шOа је AреосOало и
нема осећај неусAеха. НасOавник формира криOеријум за оцене
Aрема сOан:ар:има знања из насOавно; Aро;рама, независно о:
Oо;а шOа Aро;рам ну:и, насOаће AроLлем ако „Aо:и;не криOери-
јум“ Aрема мо;ућносOима рачунарско; Aро;рама. Не морају сви �а
знају све, AосOоји скала оцена којом се може исказаOи разлика у
кванOиOеOу и квалиOеOу о:;овора. Најчешће су ученици оAOереће-
ни неусклађеним захOевима Aри вре:новању, OреLа оцениOи ко-
лико су AосOи;ли о: Aро;рама и које; квалиOеOа (Aрименљиво-
сOи) је њихово AосOи;нуће, а не шOа све нису AосOи;ли, а неко :ру-
;и јесOе (чесOо на оцену уOиче Aроцена насOавника шOа ученик не
зна, Aри чему не размишља :а ли је Oо ученику заисOа AоOреLно).

Бројне су Aре:носOи комAјуOера на: :ру;им машинама :о са:а
коришOеним у насOави и рачунар све њих заје:но замењује на не-
уAоре:иво вишем нивоу ефикасносOи. КомAјуOер чини неAо-
OреLним нека: ефикасне машине: еAи:ијаскоA, :ијаAројекOор,
;рафоскоA, ма;неOофон, Oелевизор, киноAројекOор. КомAјуOер је
све Oо заје:но, неуAоре:иво Lрже и квалиOеOније, AриOом за на-
сOавника и ученика :осOуAније, а за ра: Aуно занимљивије и ин-
сAираOивније (креаOивније). НарочиOо је значајно Oо шOо комAју-
Oер омо;ућава Aовезивање са уређајима, Lазама Aо:аOака, Aоје-
:инцима и усOановама које мо;у LиOи Lескрајно :алеко.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (4)

238 ЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ

КомAјуOер омо;ућава учење на :аљину (ван школе), захваљујући
инOернеO вези и елекOронским комуникацијама, које уки�ају $ро-
с�ор и време као о;раничење. Рачунар омо;ућава смешOање у ме-
морију о;ромне количине информација (AосOоје меморије у Oе-
раLајOима као ексOерни :искови и флеш меморије) и разновр-
сних :окуменаOа (OексO и слика), лако и Lрзо AреOраживање,
маниAулацију снимљеним маOеријалом (снимање, шOамAање,
Aреношење из :ру;о; :окуменOа), комLинацију OексOа и слике у
о;ромном :ијаAазону Lоја и нијанси, звука и слике, изра:у Aо-
креOне AрезенOације. ПракOично, шOа Aро;рамер осмисли и ко-
рисник наре:и комAјуOер може :а ура:и. 

Поре: Lрже; ра:а, мо;ућносOи смешOаја више информација и
оLављање више мо;ућих оAерација, Aаралелни ра: са више :оку-
менаOа и сл., Aро;рамирани маOеријал на комAјуOеру елимини-
ше суLјекOивни уOицај на ра: у смислу :а насOавник може :а су-
;ерише ученику о:;овор или о:оLри Aрелаз на сле:ећи корак,
нарочиOо мо;ућносO :а ученик „заоLилази“ Aро;рам, :а Aреска-
че кораке или Oражи о:;овор Aре решено; корака, о:носно :а се
за:овољи :елимичним о:;овором. КомAјуOер све Oо еви:енOира
и реа;ује у скла:у са Aро;рамом.

ПосOоји и о;раничење, јер Aро;рам не може :а AреAозна о:;о-
вор ако је у већој мери формулисан на :ру;ачији начин о: сни-
мљено;. То је за насOаву исOорије значајно зLо; чињенице :а је
исOорија нараOивна и оAисна наука, исOи о:;овор у смислу Oач-
носOи и Lроја информација мо;уће је језички и сOилски форму-
лисаOи на више начина, мо;уће је о:;овориOи механички (фор-
мално), али и са разумевањем и оLјашњењем, :оказивањем на
нов начин. Дру;ачије формулисана оLјашњења и саоAшOавање
више чињеница у исOорији смаOрају се :о:аOним квалиOеOом јер
се Oако :оLија целовиOо Oумачење са:ржаја. КомAјуOер не може
:а AраOи алOернаOивне о:;оворе које нема ко:иране, већ он
усмерава ученика на Aраћење Aро;рама – $о�с�иче формализам. 

У меOо:ичким OексOовима се о насOавним сре:сOвима ;овори
у смислу њихове уAоOреLе на часу, Aри чему се има у ви:у ра: на-
сOавника са неким сре:сOвом или ра: ученика (ВилоOијевић,
2000). МеђуOим, мо;ућносOи уAоOреLе комAјуOера о: сOране на-
сOавника или ученика у Aракси :алеко су шире о: уAоOреLе на
часу и Lез AосOојања Aро;рамираних маOеријала, којих за насOа-
ву исOорије AракOично и нема.3 КомAјуOер није „измишљен“ за
уAоOреLу у насOави, он је Oехнички и софOверски Aланиран за ра-
зличиOе и изузеOно сложене оAерације у смислу маниAулације
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машинским ко:овима у оквиру ал;ориOма (Aро;рама). КомAју-
Oер је савршена машина, за уAоOреLу у насOави морају се AравиOи
насOавни Aро;рами или AрезенOације за Aре:меO и у оквиру ње;а
за Aоје:ине насOавне је:инице. 

СAецифичносO насOаве исOорије је у Oоме шOо су инOерAреOа-
ције AрошлосOи (научне и ваннаучне, Aсеу:онаучне) AрисуOне на
више начина ван школе у окружењу ученика. ИсOорија је оLласO
о: оAшOе; инOересовања, некоме је Oо сOрука, некоме заLава, а
може LиOи и сре:сOво за AосOизање акOуелних AолиOичких ци-
љева. ИсOорија се може наћи у елекOронским и шOамAаним ме-
:ијима; на Oрафикама и у књижарама ну:е се књи;е са исOориј-
ском са:ржином различиOо; нивоа сOручносOи и Aоуз:аносOи; о
исOорији се Aрича у кући, у ;руAама, на :рушOвеним мрежама.
Нео;раничене су мо;ућносOи ученицима :а корисOе комAјуOер и
елекOронске комуникације за AоOреLе сOицања и Aримене знања
изван Aро;рама и уџLеника или захOева насOавника. То је Aре:-
носO у смислу :осOуAносOи информација и мо;ућносOи ученика
:а им AрисOуAе, али и замка, неизвесносO ако ученици у оLиљу
неисOоричних или и:еолошко-AолиOички осмишљених Oумаче-
ња корисOе :осOуAне са:ржаје Lез сOручне Aомоћи.

Ученици имају нео;раничене мо;ућносOи AрисOуAања елек-
Oронским изворима и уAоOреLе :осOуAних информација Lез кон-
Oроле и Aе:а;ошке Aо:ршке школе и насOавника. СвеOло лице,
муOно наличје ме:аље. То може LиOи Aре:носO :а заинOересова-
ни ученик може ра:иOи нешOо и Lез иницијаOиве насOавника, на-
рочиOо ако насOавник није :овољно о:;оворан и креаOиван. Ис-
Oовремено, Oо је заво:љива о$аснос� о� не$е�а&ошке у$о�реQе елек-
Oронских комуникација, AуOем којих мо;у LиOи :осOуAне
неисOиниOе, Oен:енциозно о:аLране и AроOумачене чињенице
из AрошлосOи, нарочиOо у :омену са:ржаја (личносOи и :о;ађаја)
значајних за формирање или очување националне свесOи и на-
ционално; и:енOиOеOа, шOо у значајној мери зависи о: акOуелне
:рушOвене свесOи и AоOреLе вла:ајућих AолиOичких и верских
суLјекаOа (и:еоло;ије). Јавни ме:ији и мреже мо;у :а се корисOе
за AосOизање AосеLних циљева, не и Aрема свима :оLронамер-
них. Ни :ржавни ор;ани не мо;у конOролисаOи са:ржаје на ин-

3 Марија ВрLеOић оLјавила је 1983. ;о:ине ал;ориOам насOавне је:инице „Грч-
ка умјеOносO“ (ВрLеOић, 1983, сOр. 259−269). Та:а је комAјуOер изван кру;а
Aрофесионалних Aро;рамера и научних инсOиOуOа Lио неAознаO, личних
(PC) и Aреносивих комAјуOера није Lило, а школе нису имале ни новца ни
сOручњака за комAјуOеризацију.
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OернеOу, мо;уће је AосOавиOи са:ржај из Lило ко; :ела свеOа и
Aо: лажним ауOорсOвом.

Помоћу рачунара се са елекOронских мрежа и сајOова мо;у
Aре;ле:аOи или „скинуOи“ (снимиOи, шOамAаOи) различиOи ма-
Oеријали о: значаја за уAознавање AрошлосOи, Oра:иције и кул-
Oурне LашOине. На овај начин :осOуAни су мно;и исOоријски
извори: :и;иOализовани :окуменOи, :окуменOи шOамAани у раз-
ним AуLликацијама, фоOо;рафије (оLјекOи, меморијални сAоме-
ници, личносOи, маOеријални осOаци и сл.), исOоријске карOе,
умеOничка :ела, :окуменOарни, насOавни и умеOнички филмо-
ви. То је нарочиOо значајно, јер Oако ученици :оLијају мо;ућносO
:а сами ра:е са изворима, а насOавници :оLијају већу мо;ућносO
:а изаLеру и AриAреме за насOаву исOоријске изворе. На разним
сајOовима и Aоје:иначним а:ресама :осOуAно је :осOа :и;иOали-
зованих сOарих часоAиса и лисOова (шOамAе), који се корисOе као
сAецифична врсOа извора. ПосOоје Lројни сајOови са којих се мо;у
AреузеOи књи;е или часоAиси, Aа је на Oај начин исOоријска лиOе-
раOура на свим језицима AосOала :осOуAна на „ра:ном месOу“ и
Lез AосеLних Oрошкова.

КомAјуOери омо;ућавају AреOраживање разних Lаза Aо:аOака:
LиLлио;рафије, каOало;е из:авача, каOало;е велико; Lроја Lи-
LлиоOека у COBISS сисOему, шOо је важно за куAовину или Aозај-
мицу AуLликација. Није Lез значаја Oо шOо комAјуOери омо;ућа-
вају лаку и Lрзу размену Aо:аOака или :окуменаOа (књи;а, илу-
сOрација) између корисника и :оLијање маOеријала о:
инсOиOуција. Корисно је и Oо шOо се на овај начин мо;у :оLиOи
информације о акOуелносOима у науци, о научним AројекOима,
новим књи;ама, часоAисима, сOручним и научним скуAовима.
Из;ле:а као формално наLрајање мо;ућносOи, међуOим, важна је
чињеница :а је Oо :осOуAно и :а о: лично; инOересовања и ан;а-
жовања зависи :а ли ће, колико и како неко :ео Oо;а корисOиOи.
На овај начин ученици и насOавници мо;у, зависно о: инOересо-
вања и Aре:узимљивосOи, сOвараOи личне Lазе Aо:аOака и зLир-
ке :окуменаOа (OексOова, фоOо;рафија, караOа).

О уAоOреLи рачунара у вези са школским AоOреLама можемо
;овориOи са асAекOа уAоOреLе рачунара о: сOране насOавника, о:
сOране ученика и у о:носу на заје:нички ра:, самим Oим о новој
функцији насOавника и суLјекаOској Aозицији ученика (ДелеOић,
1985). Осим Oо;а, може се ;овориOи о уAоOреLи рачунара у Aри-
Aреми насOаве, Oоком часа и о уAоOреLи ван насOаве, Lило за из-
ра:у :омаће; за:аOка, учење „лекције“, :о:аOни ра:, ваннасOав-
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ни ра: ученика („слоLо:не акOивносOи“) или самоиницијаOивно
уAознавање AрошлосOи и кулOурне (исOоријске) LашOине о:
сOране ученика. Сваки о: ових оLлика ра:а Aо:разумева сAеци-
фична очекивања и начин ра:а.

НасOавник и ученици различиOо корисOе Oехноло;ију у Aри-
Aреми за час, на часу и у ваннасOавном ра:у. У AриAреми за на-
сOаву, насOавник може информаOичку Oехноло;ију :а корисOи за
изра:у формалне (Aисане) AриAреме за час, у Oом смислу је зна-
чајно :а на Oај начин може :а AриAреми ефикасну и инсAираOив-
ну ви�ео-$резен�ацију, коју може на часу AројекOоваOи Aреко ви-
:ео-AројекOора или на инOеракOивној OаLли. На Oај начин насOав-
ник Oоком часа има Aоуз:ан Aо:сеOник, ученици имају мо:ел
осмишљено; ре:осле:а и изла;ања са:ржаја. НасOавник Aрезен-
Oацију може :а размењује са коле;ама, Aа Oако насOавници мо;у
у оквиру сOручно; акOива Aо:елиOи Aослове, а са:ржај је мо;уће
и елекOронском AошOом :осOавиOи заинOересованим ученици-
ма. Ме:ијску AриAрему насOавник може у наре:ним извођењи-
ма мењаOи и :оAуњаваOи Aрема искусOвима са часа, исOу може
;о:инама корисOиOи за насOаву. Ви:ео-AрезенOација омо;ућава
Aриказивање OексOа, фоOо;рафија, караOа, ;рафика, ви:ео-кли-
Aова (исечака филма). НасOавник у изра:и AриAреме за час (Aре-
зенOацију) може корисOиOи разне изворе знања, лиOераOуру,
зLирке караOа, фоOо;рафија, карикаOуре, а може и „ски:аOи“ ма-
Oеријал са инOернеOа. Значајно је :а за ове AриAреме насOавник
може из ре;ионалне исOорије снимиOи :елове исOоријске и кул-
Oурне LашOине: осOаOке ;рађевина, маOеријалне осOаOке и сAоме-
нике на Oерену или у локалном музеју, фоOо;рафије знамениOих
личносOи из завичајне исOорије и кулOуре.

На часу насOавник комAјуOерску Oехнику може :а корисOи за
AрезенOацију AриAремљено; маOеријала, може Oоком часа :а са
инOернеOа Aриказује о:аLране са:ржаје, на захOев ученика може
:а Aрикаже и нешOо шOо је неки ученик Aре:ложио − AриAремио
као занимљиво. Помоћу комAјуOера мо;уће је AосOављаOи AиOа-
ња Oоком часа и на Oај начин вршиOи краOка AроAиOивања у
усменој или Aисаној форми. КомAјуOер може :а се корисOи и
Aриликом OесOирања, а овај начин исAиOивања економичнији је
Aо AиOању шOамAања лисOића и времена за ра: на часу.

Ван насOаве насOавници и ученици мо;у корисOиOи информа-
Oичку Oехноло;ију за AриAрему за насOаву, али и за оAшOе ин-
формисање и разне акOивносOи Aрема личном инOересовању.
НасOавници заинOересовани за сOручно усавршавање или науч-
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ни ра: имају веће мо;ућносOи :а Oо AосOи;ну уз Aримену савре-
мене Oехноло;ије.

Ученици на часу информаOичку Oехноло;ију корисOе Aрема
Aлану часа и на начин како је Oо AриAремио насOавник, Aа мо;у
:а се укључе AиOањем или коменOаром, али већином слушају и
извршавају нало;е насOавника. Мо;у корисOиOи комAјуOер и ин-
OернеO у AриAреми за насOаву, Aрема са:ржају оLрађених насOа-
вих је:иница мо;у са елекOронских а:реса AреузимаOи :окумен-
Oа различиOих врсOа, којима мо;у конкреOизоваOи или Aрошири-
Oи OексO уџLеника. Ученицима може LиOи занимљивије и
:инамичније :а о Aоје:иним :о;ађајима и личносOима уче са
инOернеOа, нарочиOо о са:ржајима из ре;ионалне исOорије и
кулOурне LашOине. У сваком случају, на Oај начин ученицима је
:осOуAно знаOно више исOоријских са:ржаја о: оно;а шOо им
ну:и уџLеник и имају већи изLор шOа :а науче, а шOа :а занема-
ре. ПриOом, овај ви: учења лишен је на:зора и Aомоћи насOавни-
ка, Aа се Oако ученицима може учиниOи уверљивим и значајним
Oумачење које није научно и васAиOно корекOно. Корисно је ако
насOавник AосOи;не :а ученици формирају навику :а AиOају на-
сOавника и :а во:е :искусију на часу о са:ржајима са инOернеOа.
Ученици мо;у Aре;ле:аOи маOеријал Aо савеOу насOавника у Aри-
Aреми за час, а овај начин ра:а ну:и насOавнику више мо;ућно-
сOи :а коменOарише са:ржај.

ИнOернеO Aружа велике мо;ућносOи за ваннасOавне акOивно-
сOи и ра: секције исOоричара. КомAјуOер омо;ућава ученицима
који имају склоносOи за Aисање :а AриAреме и илусOрују квали-
OеOан есеј на исOоријску Oему. Ученици мо;у Aо Aлану, Aо :о;ово-
ру са насOавником или самоиницијаOивно AреOраживаOи и Aри-
куAљаOи OексOове, фоOо;рафије, карOе, филмове и :ру;и маOери-
јал са исOоријским са:ржајем. Мо;у креаOивно и са:ржајно
во:иOи хронолошке OаLлице, речник исOоријских Aојмова, ко-
менOаре о AрочиOаним књи;ама или ;ле:аним филмовима (се-
ријама), AриређиваOи алLуме караOа, AлакаOа и сличних маOери-
јала, мо;у и на екскурзијама снимаOи маOеријал који касније
мо;у Aрире:иOи као занимљиву AрезенOацију. Значајно је шOо
ученици све Oо мо;у Lрзо и лако :а међусоLно размењују.

Мо;ућносOи је Aуно, али је Aуно и изазова :а се неAро:укOивно
;уLи време у AреOраживању на сајOовима и :рушOвеним мрежа-
ма или :а се Aреузме маOеријал који није научно корекOан и ва-
сAиOно квалиOеOан. У ;раницама изво:љиво;, насOавник OреLа :а
уложи наAоре :а Lу:е у Oоку са Oим шOа ученици Aреузимају са
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мрежа, нека: и самоиницијаOивно :а коменOарише нешOо шOо је
AримеOио. Не мора :а има усAеха, �ужан је �а $окуша − неће Oо
LиOи је:ино шOо ученици не желе :а слушају.

Ученике OреLа савеOоваOи како :а вре:нују :окуменOа и ин-
формације са разних сајOова и елекOронских а:реса. Корисно је
:а размишљају о Oоме: 

– ко је власник сајOа (:а ли је Oо AознаOа ор;анизација или
усOанова, инсOиOуција, :ржавни ор;ан, ре:акција часоAиса,
из:авач, неAознаO власник и слично), у Oој околносOи може
:а се крије нека намера (све се AосOавља са неким циљем); 

– власнишOво и финансирање сајOа има значаја за оцену Aоу-
з:аносOи информација; изLор маOеријала и начин AрезенOа-
ције о:ражава сOановишOа и инOересе власника сајOа;

– :а ли је јасно исOакнуO назив сајOа, :а ли је исOакнуO ауOор
:окуменOа (може LиOи лажно име), време AосOављања и из-
мене са:ржаја (ажурирање);

– које су референце ауOора (научник, AолиOичар, AуLлицисOа,
новинар); :а ли је мо;уће AровериOи чиме се Lави (колико је
Aоуз:ан у смислу Aознавања Oо;а о чему Aише);

– :а ли :окуменO Aреноси информације или сOавове − комен-
Oаре ауOора; :а ли се мо;у AровериOи извор и Aоуз:аносO;

– шOа је са:ржај :окуменOа, коме је Aрича намењена, мо;у ли
се AримеOиOи AрисOрасносO, AроAа;ан:а, и:еоло;ија, аOрак-
Oивна реOорика;

– колико је :окуменO сOар, :а ли је вршена измена са:ржаја и
ка:а;

– колико је информација акOуелна;

– има ли линкова за :ру;а :окуменOа или сајOове за Aроверу и
:оAуну;

– на шOа уAућују исOакнуOе речи у :окуменOу.

Мо;ућа су и :ру;а AиOања за оцену Aоуз:аносOи (ауOенOично-
сOи и исOиниOосOи) :окуменOа, а Oо зависи о: конкреOно; маOе-
ријала.

УAоOреLа рачунара у насOави не Aо:разумева :а се Oо ра:и на
сваком часу или Oоком чиOаво; часа. Као и за :ру;а насOавна
сре:сOва, насOавник Aланира шOа је, ка:а и на који начин мо;уће
најефикасније ура:иOи уз уAоOреLу Oехнике. Техника није сврха, Oо
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је оруђе и начин, мо;ућносO о којој о:лучује насOавник. Рачунар
се може корисOиOи на свим OиAовима часа и у свим еOаAама ча-
сова оLра:е, Aонављања, уOврђивања и сисOемаOизације ;ра:ива;
може се Aомоћу рачунара вршиOи и Aровера знања ученика − Oе-
сOирање и о:;овори на AиOања.

Начин и :инамика уAоOреLе :и:акOичко; ме:ија зависи о:
Oо;а шOа насOавник жели осOвариOи у :елу часа, Aрема Oоме Aри-
Aрема са:ржај, Aланира шOа OреLа :а ура:и или како очекује :а
ученици мо;у :а се акOивирају. Ви:ео-Aројекција или инOерак-
Oивна OаLла може се корисOиOи за Aонављање AознаOо; и већ ви-
ђено; или за Aриказивање нових информација, илусOрација,
анимације (разне врсOе AокреOних слика и филмова). Пројекције
су нарочиOо Aо;о:не за Aриказивање илусOраOивно; маOеријала
и :елова OексOа који може :а се Aрикаже на је:ном екрану (слај-
:у). Величина Aриказа, јасна „слика“ и :осOуAносO на исOи начин
свим ученицима Aре:носO су у о:носу на AосмаOрање шOамAа-
них илусOрација или чиOање OексOа. Ученици мо;у јасно :а ви:е
Oо о чему ;овори насOавник или ученик, мо;у :а размишљају, Aо-
сOаве AиOање или :оAуне оLјашњење; ако насOавник AосOавља
AиOање сви ученици имају ис�е услове :а о:;оворе. Значајно је :а
ученици имају исOе мо;ућносOи, а колико ће ко :а AосOи;не није
у моћи и о:;оворносOи насOавника.

Рачунар Lрзином и разноврсношћу оLављања оAерација (извр-
шавања коман:и) веома шOе:и време и ра:ну енер;ију ученика.
ИсOина, може и :а „за;луAљује“ ученика који корисOи ;оOова ре-
шења, умесOо :а сам решава AроLлем и вежLа мисаоне и Aрак-
Oичне оAерације. Мо;ућносO ученика :а Lрзо и лако Aронађе на
мрежи информацију која му је AоOреLна може :а уOиче на фор-
мирање осећања (навике) :а нема AоOреLе :а AамOи оно шOо
може у сваком моменOу :а AрочиOа са Oелефона, иако Oо Aосле
неко; времена мож:а није :осOуAно. ПриOом је AроLлем шOо Lрза
маниAулација информацијама умањује мо;ућносO криOичко;
вре:новања и ваљане селекције. ПосOуAак вре:новања може
LиOи Aо: уOицајем визуелних ефекаOа, са:ржаји који се ну:е у
:и;иOалној форми чесOо су :изајнирани на начин који су;ерише
AрихваOање.

Ученик Oоком ра:а са Oеоријским и OексOуалним са:ржајима
може корисOиOи маOеријал на сOраном језику, лако може Aрећи
на сOаOисOичку оLра:у, може LираOи OиAске илусOрације, може
црOаOи Aо жељи, може скенираOи илусOрације и уносиOи оLјекOе
(слике, црOеже) из :ру;их Aро;рама. ПриOом, Aро;рам омо;ућава
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ученику :а мења илусOраOивни маOеријал (фоOо-шоA) и :а Oра;а
за алOернаOивним решењем. Ученик кроз комAјуOерску Aрезен-
Oацију може :а наAрави усAешан Aриказ Aисано; ра:а (есеја),
зLирке AрикуAљено; маOеријала и слично.

У оLразовању комAјуOерска Oехника и елекOронске комуника-
ције имају велики значај у оLласOи учења на �аљину. На мно;им
факулOеOима AосOоје и сOу:ијски Aро;рами који се Oако реализу-
ју. СушOина је у Oоме :а ученик − сOу:енO AуOем елекOронских ко-
муникација :оLија информације о ор;анизацији и условима сOу-
:ирања, :оLија уџLенике, Aриручнике и :ру;е изворе знања у :и-
;иOалној форми и информације о: насOавника о изворима знања
које може наћи на разним сајOовима, размењује са насOавником
оLавешOења и :оLија инсOрукције. СOу:енO (ученик) не мора Aри-
сусOвоваOи Aре:авању, мо;уће је AуOем елекOронских линкова
AреносиOи Aре:авање насOавника, а може :а AрисOуAи снимље-
ним Aре:авањима и AрезенOацијама. На овај начин се сOу:енOи-
ма и усOановама смањују Oрошкови школовања (Aовећава се еко-
номичносO), омо;ућава се већи AрисOуA Aоје:инаца оLразовању,
Aе:а;ошки значај је у Oоме шOо је ученик − сOу:енO више акOиван
и самосOалан у Oра;ању за изворима знања и учењу, Aри чему се
Aо:разумева :осOуAносO насOавника за AоOреLну Aомоћ. ПосеLан
AроLлем ко: ово; оLлика насOаве је AриAремање уџLеничке ли-
OераOуре и извора знања. Ов:е ;оворимо о мо;ућносOима које
елекOронски ме:ији :ају, а Oо како ће LиOи искоришOене :ру;о је
AиOање.

Није Lез значаја AоменуOи шOо мо:ерна Oехноло;ија омо;ућа-
ва ви:ео-раз;оворе на :аљину; Oо :аје мо;ућносO :а се за AоOреLе
насOаве сними изла;ање (Aре:авање) AознаOо; научника, :а се
сними :ео научно; скуAа :осOуAно; онлајн, а мо;уће је AуOем ин-
OернеOа ор;анизоваOи за ученике и неAосре:ну комуникацију са
сOручњаком из у:аљено; месOа. МенOорски ра: уз Aомоћ комAју-
Oера неуAоре:иво је је:носOавнији, Lржи и квалиOеOнији. НаAре-
:ак у Aримени информационе Oехноло;ије у насOави је мо;ућ-
носO Aримене инOеракOивне, AамеOне OаLле у насOави (Минић,
Крецуљ, ВоркаAић, 2010).

Мо;ућносOи Aримене :и;иOалних ме:ија и комAјуOера о:
сOране насOавника и ученика у насOави и ваннасOавном ра:у
Lројне су и разноврсне, омо;ућавају нео;раничени AрисOуA ин-
формацијама, Aо:сOичу и омо;ућавају креаOивносO и за:овоља-
вање ра:озналосOи. ИсOина, AосOоје и Lројне замке у смислу не-
Aе:а;ошко; оLликовања и неконOролисано; изLора маOеријала,
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Oо је ученицима :осOуAно − насOавницима је ван конOроле. Међу-
Oим, Oо није, ниOи Oо ученици AрихваOају као разло; :а не „сур-
фују“ инOернеOом и :рушOвеним мрежама. Школски уџLеници
све су краћи и сиромашнији ;ра:ивом, а елекOронски сајOови све
Lројнији и шаренији. МаOеријали са елекOронских сајOова и :ру-
шOвених мрежа шOеOни су Oолико колико су лаковерни, неоLаве-
шOени, несOручни или незаинOересовани за Aроверу они који их
Aреузимају као ваљане. НасOавници Oо не мо;у :а конOролишу,
али мо;у :а Aону:е и:еје и савеOе, а колико ће Aоје:ини ученици
Oо уважиOи није о:;оворносO насOавника.
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SUMMARY INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

IN THE TEACHING OF HISTORY

Based on the teaching experience, the study of literature and theo-
retical knowledge, the paper discusses the possibilities of using
computers and digital media by foreign teachers and students in the
preparation for teaching history, about the ability of students to
learn using information technology at school, in extracurricular
activities, and homework. Highlights of the use of electronic media
in the teaching of history are the high availability of documents
(texts, photographs, maps) and the abundance of information of
scientific, journalistic, and informative character. In addition to the
ability to search the databases and sites available on the Internet,
computer technology enables fast and high-quality word processing,
creation of new documents and presentations, creation of diverse
databases, real-time information exchange of documents, personal
communications, printing of text, etc. Working with electronic
devices and digitized documents enables students to study with the
application of multiple sources of knowledge, exploiting personal
interests and abilities, and provides numerous opportunities for
active and creative learning. Besides the numerous advantages, it is
important to mention some restrictions on the use of electronic
media in the teaching of history, in the first place, the availability of
documents and the interpretation of the history by questionable
scholars (truthfulness), as well as the fact that the teacher does not
have an insight in how students use the document available on the
Internet.
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