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уТИЦАЈ Е-МОДЕЛА „5 КОРАКА“ 
НА НАСТАВНИчКО МОДЕЛОВАЊЕ АКТИВНЕ  

НАСТАВЕ уЗ ПРИМЕНу МуЛТИМЕДИЈЕ2 
 

      Брзи развој образовне технологије захтева стално усавршавање наставника у 
домену моделовања наставе. У раду су представљени резултати истраживања о 

резултатима примене модела енаставе „5 корака“ на усвајање и развој знања наставника у 
концепцији и припреми активне наставе. За потребе истраживања реализован је експеримент 
са две паралелне групе (експериментална и контролна) које су похађале курс преко интернета, с 
тим што је експериментална група прошла обуку уз примену модела наставе „5 корака“, а 
контролна група је похађала курс на којем је примењен класичан емодел „испорука садржаја“. 
Курс је успешно завршило 165 наставника, 146 жена и 19 мушкараца. Анализа резултата 
истраживања показала је да постоји статистички значајна разлика у корист експеримен
талне групе у броју наставника који разумеју концепт активне наставе, мотивисани су и умеју 
да припреме сценарио активне наставе. Утврђено је да се концепт новог наставног модела 
може ефикасно пренети наставницима уз обавезну претходну практичну демонстрацију. При 
томе наставници морају бити стављени у позицију ученика, да би нови модел целовито 
сагледали. То отвара питања у вези с образовном политиком кад је реч о иницијалном образовању 
наставника, као и њиховом даљем стручном усавршавању кроз праксу. 

   модел енаставе, информационе технологије, усавршавање наставника, 
активна настава.

увод

Идеја активне наставе у центар образовних догађаја поставља ученика и његове 
активности. „…Постојеће окружење за учење састоји се од превише пасивног седења 
у учионици ... и мало очекивања да се буде активан учесник.“ (Bajscy et al., 2002: 47). 

Истраживања показују да до повећања ефикасности наставе, као и активиза-
ције ученика у циљу повећања усвојеног знања у количини и квалитету може до-
вести примена образовних софтвера и мултимедије у настави (Radlović Čubrilo i sar., 
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верзитета у Новом Саду. 

UDK - 37.018.43:004.738.5(497.113)“2014/2015“ 
37.022/.026(497.113)“2014/2015“ 
371.12:004(497.113)“2014/2015“

DOI: 10.5937/nasvas1603647P
Стручни рад

НВ год. LXV 3/2016.

Апстракт

Кључне речи:



Петровић, М. • Утицај е-модела „5 корака“ на наставничко... • НВ год. LXV  бр. 3/2016, стр. 647–660.

648

2014; Terzić i Miljanović, 2009). Увођење информационо-комуникационe технологије 
(ИКТ) у наставу произвело је позитиван ефекат на академски успех. Ипак, рачунари 
се не могу једноставно убацити у школу с надом да ће бити исправно коришћени. 
Потребно је обучити наставнике да припремају и ефикасно користе образовну тех-
нологију подржану ИКТ-ом (Danilović, 2004; Martinović, 2007). „Сваки конкретан про-
грамски садржај наставе (шта учити) заснива се на одређеној методици (управљању) 
наставе (како учити)“ (Nadrljanski i Nadrljanski, 2005: 60). Примена неадекватних моде-
ла наставе, с друге стране, може умањити ефикасност наставе и неповољно деловати 
на сазнајни процес (Nadrljanski i Nadrljanski, 2005).

Према стандардима за компетенције наставника у Србији, очекује се да „настав-
ник усклађује своју праксу с иновацијама у образовању и васпитању“ и „примењује 
информационо-комуникационе технологије“ (Standardi kompetencija za profesiju 
nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja, 2011: 4) у планирању, реализацији и вред-
новању наставног процеса. Пресудни су педагошко знање наставника, вештина у 
раду и његова решеност да се мења и усавршава у моделовању наставе (Bajcsy еt 
al., 2002). Наставник мора да поседује програмске компетенције, односно да има из-
грађен цео систем знања из области свог наставног предмета, као и развијене спо-
собности и вештине да ученику пренесе своја знања и вештине (Bjekić i sar., 2008). То 
значи да наставник мора да поседује особине и вештине инструкционог дизајнера. 

Различити облици стручног усавршавања, по мишљењу наставника, требало би 
да послуже за реконцептуализацију традиционалног образовног система и унапређи-
вање метода и облика наставе, посебно уз примену ИКТ-а (Kvalitetno obrazovanje za 
sve: put ka razvijenom društvu, 2002; Schols, 2012; Stanković i Pavlović, 2007).

Експанзија веб-технологија донела је могућности за стручно усавршавање на-
ставника путем интернета у форми електронског учења (е-учење) (Petrović, 2009). 
Многе програме за е-учење одобрио је Завод за унапређивање образовања и васпи-
тања Републике Србије.

Могућности ИКТ-а се у нашим школама још увек не користе у пуној мери у моде-
ловању, реализацији наставе и процеса учења. Резултати истраживања која су други 
предузели показују да наставници технологију користе више за личне потребе него 
за наставу (Wellington, 2005). Разлози су бројни и крећу се од спољашњих (недоста-
так адекватних просторија, опреме, обуке, подршке и сл.) до унутрашњих (мотива-
ција за стручним усавршавањем, педагошка знања, наставникова лична убеђења о 
месту ИКТ-а у настави и сл.) (Mumtaz, 2000; Wellington, 2005). 

Време у којем живимо захтева да се настава непрекидно промишља, мења и при-
лагођава новим друштвеним околностима. У овом раду представљен је део резултата 
истраживања о утицају е-модела „5 корака“ на пренос концептуалних знања и мотива-
цију наставника да обликују своју наставу уз помоћ ИКТ вештина у циљу активизације 
ученика.

Настава путем интернета

Наставни садржаји које представљамо ученицима могу се обликовати и испо-
ручити на много различитих начина. Моделовање наставе и процеса учења увек се 
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врши ради „побољшања исхода поучавања и учења, као и повећања ефикасности 
образовног процеса, што се остварује применом нових образовних технологија…“ 
(Martinović, 2007: 337). 

У односу на то да ли се настава и учење одвијају искључиво преко интернета 
или у комбинацији с учењем у учионици (уз присуство ученика и наставника у ис-
тој учионици), можемо направити генералну поделу на две велике групе: на модел 
учења на даљину путем интернета и хибридни модел.

Модел учења на даљину подразумева првенствено испоруку садржаја за учење 
путем интернета (и његових сервиса и ресурса) уз примену одређеног модела ин-
струкционог дизајна. Хибридни модел наставе односи се на комбинацију класичне 
наставе у учионици и делимичне употребе могућности ИК технологије, у првом реду 
интернета. Модел „испоруке садржаја“ карактерише онлајн испорука материјала за 
учење, провера знања електронским тестовима уз ретко коришћење онлајн комуни-
кације између ученика и наставника. Материјали који се испоручују покривају декла-
ративна знања из општих и стручних предмета. Зато је овај модел практично основа 
за рад свих других модела (Petrović & Ebner, 2012).

Приказ модела наставе „5 корака“ 

Моделом наставе називамо „начин наставе описан као скуп својстава“, док је на-
става појава која је у исто време „облик одређеног модела и процес градње, предаје, 
преноса и усвајања модела“ (Nadrljanski i Nadrljanski, 2005: 59). 

Модел „5 корака“ настао је из практичног искуства аутора у раду са различитим 
моделима за е-учење. Теоријски оквир понуђеног модела упоређен је са генералним 
моделом за е-учење (табела 1) са Техничког универзитета у Грацу (Аустрија) који се 
састоји од три подмодела померених у времену (Petrović & Ebner, 2012). 

Табела 1. Приказ подмодела е-учења и њихових карактеристика

Модел  
Испорука садржаја 
(енгл. e-Learning by 

distributing)

Модел  
Учење кроз интеракцију 

(енгл. e-Learning by 
interacting)

Модел  
Колаборативно учење 

(енгл. e-Learning by 
collaborating)

Циљеви учења  
(енгл. Learning score)

Коришћење (енгл. 
Using)

Разумевање (енгл. 
Understanding)

Примена (енгл. Doing)

Резултати учења  
(енгл. Learning results)

Декларативно знање 
(енгл. Declarative 

knowledge)

Концептуално знање 
(енгл. Conceptual 

knowledge)

Процедурално знање 
(енгл. Procedural 

knowledge)

Наставничка стратегија  
(енгл. Teaching strategy)

Објашњавање (енгл. 
Explaining)

Туторски приступ (енгл. 
Tutoring)

Инструкторски приступ 
(енгл. Coaching)

t (време)

Модел „5 корака“ састоји се од пет фаза: 1. припремна, 2. мотивациона, 3. вође-
на, 4. откривајућа, 5. рад на пројекту (слика 1).
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Слика 1. Е-модел „5 корака“

Припремна фаза подразумева упознавање учесника курса са детаљима орга-
низације курса, дужином трајања, начином процене успешности, темама, динамиком 
рада, исходима и циљевима курса. 

Мотивациона фаза подразумева непрекидни процес који обухвата смештање у 
шири друштвени контекст, праћење, вредновање и комуникацију. Смештање у шири 
друштвени контекст подразумева рад с учесницима у којем им се даје увид у пред-
ности које доноси овакав начин рада, учесници упознају циљеве (личне, професио-
налне, друштвене) које ће постићи након курса, мотивишу се да крену у самостално 
усвајање нових садржаја. Током курса се ова фаза одвија кроз непрекидно праћење 
учесника у раду, пружање повратне информације у смислу вредновања постигнућа и 
давања смерница за даљи развој. Уколико мотивација у виду сталног контакта и кон-
стантне повратне информације изостане, долази до одустајања од курса, посебно у 
почетку. Како учесник постаје самосталнији, потреба за праћењем и подстицањем на 
рад се смањује. 

Вођена фаза подразумева рад са ментором, у којем се испоручују садржаји за 
учење у различитим мултимедијалним форматима. 

Откривајућа фаза подразумева учење кроз истраживање и откривање које 
учесник предузима у највећој мери сам, по почетним упутствима наставника. 

Рад на пројекту бави се применом наученог у настави у форми израде самос-
талног пројекта.

Вођена и откривајућа фаза су комплементарне. Како се вођена фаза приводи 
крају, тако се дубље улази у откривајућу фазу. Концепт овог модела заснива се на 
идеји поступног осамостаљивања у овладавању вештинама и знањима. Теоријски се 
може применити на различите узрасте и наставне садржаје. 

Mетодологија истраживања

Организација експеримента. Целокупно истраживање реализовано је почетком 
школске 2014–15. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Непо-
средан рад с испитаницима одвијао се на Moodle платформи за онлајн учење www.
azomjns.com/moodle и трајао је 30 дана, током новембра 2014.
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Циљ рада био је развој, примена и анализа ефеката примене новог модела  
е-учења „5 корака“ преко интернета за подршку развоју информатичких компетен-
ција запослених у образовању ради подизања квалитета савремене наставе и по-
средно деловање на учење ученика. Праћено је стицање три врсте знања код испи-
таника: когнитивно, процедурално и концептуално.

Главна хипотеза целокупног истраживања односила се на претпоставку да ди-
дактичко-информатичке иновације у систему е-учења путем интернета, применом 
предложеног наставног модела „5 корака“, дају боље резултате у развоју информа-
тичких компетенција наставника од примене класичног модела за е-учење који се 
заснива на испоруци садржаја. Педагошки експеримент за потврду хипотезе спро-
веден је у целини преко интернета. Курс под називом „Мултимедија као покретач 
активног учења“ бавио се израдом презентација у програму PowerPoint за подршку 
конципирању и реализацији активне наставе. 

На јавни позив за учешће у педагошком експерименту одговорило је 320 за-
интересованих наставника из целе Србије. Од тог броја, 239 испитаника попунило 
је упитник за разврставање, и то 204 жене и 35 мушкараца. Од 239 испитаника, на 
е-курс се регистровало и почело да ради задатке 205 испитаника. 

На основу анализе почетног упитника, креиране су и уједначене две групе ис-
питаника, експериментална (у даљем тексту Е-група) и контролна (у даљем тексту  
К-група). Групе су уједначене по броју учесника, полу, узрасту са којим раде, година-
ма радног стажа, стручној спреми, месту на коме се школа налази (село/град), прет-
ходном искуству са е-учењем, раду са презентацијама, као и мотивацији да унапреде 
своја информатичка знања. 

Е-група радила је по новом моделу „5 корака“ (претходно приказан) и код ње 
су систематски унети фактори промене у раду у односу на К-групу, по методологији 
стандардној за педагошка истраживања (Bakovljev, 1997; Mužić, 1968). Метода рада са 
К-групом базирала се на моделу „испорука садржаја“ (претходно приказан у табели 
1). Радни материјали за ову групу били су постављени само у облику PDF докумената. 
Сваку лекцију пратио је електронски тест знања. Садржаји за учење били су исти као 
код Е-групе.

Курс је успешно завршило 165 учесника, што чини 69,04% пријављених, од-
носно 82 испитаника Е-групе и 83 испитаника К-групе. Проценат оних који су одуста-
ли од рада на курсу је 30,96%.

Прикупљени подаци обрађивани су софтверима: Moodle статистички алати, MS 
Excel 2007 и Statistica 12 (StatSoft, www.statsoft.de). Moodle је под слободном лиценцом, 
а Excel и Statistica су под универзитетском лиценцом за Универзитет у Новом Саду.

У оквиру овог рада дат је приказ једног дела истраживања који се тиче преноса 
концептуалних знања на наставнике деловањем е-модела „5 корака“.

Проблем истраживања. Семинари за стручно усавршавање наставника по-
хађају се у пракси врло често само ради испуњења формалних захтева, а да се при 
томе сазнања са семинара ретко примењују у настави. Тиме се не постиже жељени 
ефекат семинара, односно нема промишљања, редефинисања и иновирања наста-
вног процеса. Велики проблем представља и праћење ефеката примене нових саз-
нања са семинара у настави јер је ефекат деловања реализованих програма за струч-
но усавршавање тешко измерљив. 
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Предмет истраживања. Истражити утицај новог педагошког модела „5 корака“, 
коме су испитаници били изложени у оквиру семинара, на наставничко моделовање 
активне наставе уз примену мултимедије.

Циљ, задаци и хипотезе истраживања. Утврдити да ли е-модел „5 корака“ и 
предложени сценарио активне наставе делују на наставнике да концептуална знања 
са курса пренесу у свој сценарио за часове активне наставе. Из овако дефинисаног 
циља, формулисани су следећи задаци истраживања:

1.  Истражити однос испитаника према мултимедији у настави. 
2.  Истражити да ли постоје значајне разлике у концептуалном знању и разуме-

вању активне наставе између испитаника двеју група. 
3.  Истражити однос креираног сценарија активне наставе и мултимедијалне 

презентације. 

Дефинисане су следеће хипотезе истраживања:

1.  Претпоставља се да испитаници имају позитиван однос према примени мул-
тимедије у настави. 

2.  Претпоставља се да нема статички значајне разлике у разумевању активне 
наставе између испитаника Е и К групе након завршетка курса.

3.  Претпоставља се да сценарио активне наставе прати мултимедијална пре-
зентација која може бити самостални образовни софтвер.

Варијабле. Као независне варијабле у истраживању су одређени: пол учесника; 
врста школе у којој ради испитаник (основна/средња); начин испоруке материјала 
за учење; рад модератора. Као зависне варијабле одређене су: вештина израде сце-
нарија активне наставе; мотивација наставника да креирају свој сценарио активне 
наставе; вештина израде презентације; мотивација наставника да ураде квалитетну 
презентацију.

Методе, технике и инструменти примењени и коришћени у истраживању. Као 
штп је већ речено, истраживање је конципирано и реализовано као експериментал-
но истраживање са контролном и експерименталном групом у којем су коришћене 
технике анкетирања, скалирања и анализе педагошке документације (сценарио и 
презентација за наставу), односно упитник и чек-листa у облику табелe за процену и 
скалирање педагошких докумената, креирани у програму MS Excel, као инструменти. 
Било је могуће сакупити укупно 7 поена на чек-листи (табела 2), од тога максимално 
5 за сценарио, 1 поен уколико је презентација пратила активну наставу и 1 поен уко-
лико презентација може да се користи самостално као образовни софтвер.

Табела 2. Садржај чек-листе за статистичку обраду

Садржај чек-листе Број поена
Нема сценарио 0 поена
Има сценарио, прекопиран са семинара без промена 1 поен
Има сценарио прилагођен наставном предмету 3 поена
Има сценарио - креиран нови модел активне наставе 5 поена
Презентација прати активну наставу 1 поен
Презентација може да буде образовни софтвер за ученика 1 поен
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Узорак. Од 239 наставника/ца, учесника експеримента, највише их је било из Бе-
ограда (67), из Ниша (16), затим Новог Сада (10), Суботице (7), Ваљева (6), Лознице (6), 
Руме (5). Остали градови и места заступљени су са по највише три учесника (Ариље, 
Краљево, Врање, Сомбор....). Курс је успешно завршило 84,62% пријављених, тј. 165 
наставника, од тога 146 жена и 19 мушкараца. Испитаници из основних школа били 
су бројнији (60,67%) у односу на испитанике из средњих школа (39,33%). Равномерно 
су заступљени испитаници који предају природне и друштвене предмете и предмете 
којима се преносе знања, вештине и ставови. Очекивано, највише учесника има VII 
степен стручне спреме. Просечан број година живота код испитаника износи 44; од 
тога приближно 43 год. и девет месеци код жена и приближно 45 год. код мушкараца. 
Просечан број година радног стажа износи: 15 година и три месеца. Највећу групу 
испитаника чине жене са 11 до 15 година радног стажа (23,04%). Најмању групу чине 
мушкарци са мање од пет година стажа; свега један мушкарац. Највише има жена које 
предају у старијим разредима основне школе; групу чини 69 жена.

Пријавила су се свега три учитеља и ниједан мушкарац који ради у гимназији. 
Највише испитаника долази из градова са преко 300.000 становника. 

Организација рада током курса. Испитаницима обе групе био је током курса по-
нуђен исти сценарио као модел активне наставе. У току курса испитаници Е-групе 
прошли су кроз овај модел активне наставе у улози ученика. Затим је од њих тражено 
да дискутују о методичкој позадини, концепту часа, месту мултимедије и очекиваном 
односу ученика према оваквој настави, да изнесу своја претходна искуства са мулти-
медијом и упореде своја наставничка искуства с овим које су стекли из угла ученика. 
У тој замени улога очекивали смо да наставници комплетније сагледају место које 
мултимедија може да има у активирању ученика и креирању динамичног концепта 
наставе. Наведене активности у нашем моделу „5 корака“ припадају мотивационој 
фази и представљају важан део рада с учесницима курса. У оквиру ове фазе ствара 
се увид и даје концептуални поглед из наставничког угла зашто и како укључити мул-
тимедију у свакодневну наставу. Испитаници К-групе нису имали могућност да прођу 
кроз ове активности. Њима је у оквиру прве теме био дат сценарио као текстуални 
документ без додатних активности.

Резултати истраживања

Однос према мултимедији у настави

Помоћу упитника испитивали смо однос испитаника према мултимедији у на-
стави. Резултати потврђују нашу претпоставку да испитаници обе групе имају изра-
зито позитиван однос према мултимедији у настави и у високом проценту очекују да 
она може да унапреди наставу (табела 3). Претходно искуство у примени мултиме-
дијалних презентација у настави је уједначено присутно код испитаника обе групе. 
Овај резултат нам је указао на добру уједначеност група.
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Табела 3. Однос испитаника према употреби мултимедије у настави

Е-група К-група
Да ли сте већ имали искуства у припреми  
и реализацији часова уз помоћ  
мултимедијалних презентација?

ДА – 93 (76,86%)
НЕ – 28 (23,14%)

ДА – 82 (69,49%)
НЕ – 36 (30,51%)

Да ли су часови одржани уз помоћ  
мултимедијалних презентација бољи у односу 
на традиционалне часове (табла, креда)?

ДА – 121 (100%)
НЕ – 0 (0%)

ДА – 116 (95,87%)
НЕ – 2 (4,13%)

Анализа завршних радова – сценарији за час активне наставе

За учеснике обе групе завршни рад на курсу представљала је презентација 
рађена у PowerPointu унутар које је требало приложити сценарио за час активне 
наставе. Сценарио је требало креирати за свој предмет без обавезе да дати модел 
буде поновљен. Испитаници су имали задатак да одаберу тему, дужину трајања рада 
с ученицима и да одреде појединачне активности за наставника и за ученике. Пре-
гледани су сви предати завршни радови: за Е-групу 82, за К-групу 83 рада. Након тога 
оцењени су по ставкама чек-листе (табела 2). За статистичку анализу, од укупног 
броја предатих радова, издвојила су се 43 рада Е-групе и 13 радова К-групе. У об-
зир су узети само оригинални радови који су имали приложен сценарио за активну 
наставу (табела 4, колоне 6, 7. и 8). Из анализе су искључени радови који су имали 
сценарио али су били преузети делом или у целини од других аутора, првенствено 
из базе мултимедијалних презентација за основну и средњу школу „Креативна шко-
ла“. Веб-портал www.kreativnaskola.rs резултат је заједничког пројекта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Завода за унапређивање 
образовања и васпитања РС и Мајкрософт канцеларије за Србију и Црну Гору.

Табела 4. Процентуална анализа најважнијих ставки чек-листе

УКУПНО 
завршних 
радова за 

групу
(1)

Без писане 
припреме 

или  
сценарија

(2)

Класична 
припрема 

за час
(3)

Садржаји 
за обраду 
без образ-

ложења 
(4)

Преузета 
припрема 

 
(5)

Има сценарио 
активне наста-
ве прекопиран 

са семинара 
без измена 

(6)

Има сценарио 
активне наставе 

прилагођен 
наставном 
предмету 

(7)

Има сценарио 
- креиран нови 
модел активне 

наставе 
(8)

Е (82) 14 18 6 1 9 13 21

Е % 17,07% 21,95% 7,32% 1,22%
10,98% 15,85% 25,61%

Укупно за Е-групу:  52,44%

К (83) 24 28 10 8 2 4 7

К % 28,92% 33,73% 12,05 % 9,64%
2,41 % 4,82 % 8,43 %

Укупно за К-групу:  15,66%
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Под класичном припремом за час (табела 4, колона 3) сматрали смо све записе 
у којима је планирана фронтална настава, с уводном речи наставника иза које следи 
излагање наставника у главном делу, постављање питања, давање тачних одгово-
ра ученика, израда теста или задавање домаћег задатка на крају. У неким радовима 
били су наведени таксативно садржаји планираног часа, без икаквог објашњења и 
без форме сценарија или класичне припреме за час.

Испитаници Е-групе су у већини исказали мотивацију да креирају оригиналне 
моделе активне наставе (25,61%), да прилагоде дати модел свом предмету (15,85%) 
или да примене дати модел на свој предмет (10,98%), што укупно чини 52,44% пре-
датих сценарија активне наставе, насупрот укупно 15,66% сценарија креираних од 
испитаника К-групе. 

Затим смо желели да утврдимо да ли постоји значајна статистичка разлика у 
просечном броју поена за израду сценарија. Испитаници Е-групе су укупно освојили 
194 поена, док су испитаници К-групе освојили 69 поена по ставкама наше чек-листе. 
Аритметичке средине освојених поена двеју група износе: Е=4,51 и К=2,88. Групи-
сање података и расподела фреквенција за Е и К групу представљени су табелом 5. 
Интервали се крећу у корацима по 1, од 0 до 7 поена, у складу са бодовањем унутар 
наше чек-листе.

Табела 5. Дистрибуција фреквенције Е и К групе код анализе сценарија

Е-ГРУПА К-ГРУПА

Апсолутна  
фреквенција

Релативна фрек-
венција

Апсолутна фрек-
венција

Релативна фрек-
венција

Интервали f
i

f(%)
i

f
i

f(%)
i

0<x<=1 7 16,28 9 37,50

1<x<=2 2 4,65 4 16,67

2<x<=3 3 6,98 2 8,33

3<x<=4 5 11,63 1 4,17

4<x<=5 8 18,60 6 25,00

5<x<=6 12 27,91 2 8,33

6<x<=7 6 13,95 / /

Укупно: 43 24

Колмогоров-Смирновим тестом потврђена је нормална расподела променљиве 
код Е-групе (Dn=0,1998 < D43,0.05=0,206) и потврђена је нормална расподела променљи-
ве код К-групе (Dn=0,2195 < D24,0.05=0,270). Оба резултата Е и К групе леже у нормалној, 
очекиваној расподели и сходно томе за статистичку проверу хипотезе применили 
смо t-тест за два независна узорка са претпостављеним неједнаким варијансама 
(Bakovljev, 1997; Mužić, 1968). 
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Табела 6. Вредности t-теста за тестирање хипотезе 

Е-група К-група

А
ри

тм
ет

ич
ка

 
ср

ед
ин

а

Ст
ан

да
рд

на
 д

е-
ви

ја
ци

ја

Ва
ри

ја
нс

а

С
кј

ун
ис

Ку
рт

оз
ис

А
ри

тм
ет

ич
ка

 
ср

ед
ин

а

Ст
ан

да
рд

на
  

де
ви

ја
ци

ја

Ва
ри

ја
нс

а

С
кј

ун
ис

Ку
рт

оз
ис

Ст
еп

ен
 с

ло
бо

де

t-
вр

ед
но

ст

p-
вр

ед
но

ст

4,51 2,03 4,11 -0,64 -0,87 2,88 1,89 3,59 0,40 -1,56 65 3,24 0,002

Аритметичке средине и стандардне девијације за обе групе, које су неопходне 
за рачунање t-вредности, дате су у табели 6. Поређењем добијених вредности за t 
(3,24), p (0,002) са критичним вредностима tkr=2,00 (за 65 степени слободе) и p=0,05, 
утврђено је да између просечног успеха које су испитаници Е и К групе постигли на 
провери концептуалних знања оценом сценарија постоји статистички значајна раз-
лика у корист успеха испитаника Е-групе. На основу тога, може се прихватити алтер-
нативна хипотеза и потврдити да разлика није случајна, односно да је настала услед 
деловања експерименталног фактора који смо увели, тј модела за е-учење „5 корака“.

Дискусија резултата истраживања

Резултати истраживања указују на то да иако су ставови наставника били ујед-
начени у погледу могућег утицаја мултимедијалне презентације на активизацију уче-
ника, испитаници групе Е показали су боље разумевање концепта активне наставе 
након завршетка обуке и већу мотивацију да креирају сценарио за своју наставу по 
принципима активне наставе. 

Сценарио има другачију форму од класичне припреме за час са дефинисаним 
временом трајања (уводни, централни, завршни део часа). Један број наставника на-
писао је у наслову реч „сценарио“, али је суштински понудио класичну припрему за 
час традиционалне наставе. Претпостављамо да се то може објаснити методиком коју 
су наставници усвојили током свог редовног школовања, као и на факултету и током 
праксе припремајући се за рад у школи. С обзиром на то да је тај утицај вршен дуги 
низ година, можемо бити задовољни ефектом који је овај курс постигао за месец дана. 

У односу на К-групу, 36,78% више испитаника из Е-групе у свом завршном раду 
приказало је сценарио активне наставе (табела 4). Овај проценат је и већи уколико 
узмемо у обзир: а) оне који су написали класичну припрему за час с елементима ак-
тивације ученика у којима користе мултимедију (4,88%) и б) оне који нису дали сцена-
рио на увид, али се по концепту предате презентације, тј завршног рада, може закљу-
чити да је измењен традиционални приступ настави (7,32%). То укупно чини 64,64% 
предатих завршних радова испитаника Е-групе. Сценарио активне наставе написало 
је 15,66% испитаника К-групе. Уколико томе додамо: а) оне који су написали класич-
ну припрему за час с елементима активације ученика (игра асоцијације, занимљиви  
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тестови и сл.) у којима користе мултимедију (12,05%) и б) оне који нису дали сценарио 
на увид, али се по концепту предатог завршног рада може закључити да је измењен 
традиционални приступ настави (6,02%), за К-групу тај укупни проценат износи 
33,73%. И овде је разлика велика (30,91%) и иде у корист испитаника Е-групе.

Уколико посматрамо све предате мултимедијалне презентације, можемо 
закључити да је највећи број презентација намењен наставнику као подршка пре-
давачу и/или као замена за таблу, креду или графоскоп. По резултатима бодовања 
презентација, по ставкама чек-листе, свега 14% презентација код обе групе може да 
буде третирано као образовни софтвер који би ученици самостално користили. Ове 
презентације издвојили смо од других по главним особинама образовног софтвера, 
по томе што су имале јасан садржај на почетку, упутство ученицима за коришћење, 
јасно организован садржај и биле су једноставне за коришћење. Све презентације 
из ове групе имале су неку врсту провере знања, преко квизова или питања и одго-
вора, а већина је имала неку врсту занимљивости и линкове ка литератури за даље 
истраживање ученика.

Садржаји образовног софтвера су у К-групи најчешће били линерано органи-
зовани, док је у Е-групи преовладавао нелинеарни приступ. И овај детаљ говори о 
утицају нашег модела „5 корака“. Учесници Е-групе су кроз неколико вежби радили 
са хиперлинком, док је код К-групе све остало на теоријском нивоу и слободној вољи 
да се хиперлинк практично примени. 

Утицај модела показује велику разлику у делу мотивације да се креира свој сце-
нарио уместо да се преузимају готови модели. Код К-групе знатно већи број испита-
ника (9,64%) преузео је готов сценарио из базе Креативне школе, док је код испита-
ника Е-групе то учинила свега једна учесница (1,22%). 

Закључак

Наставни модел „5 корака“ представља покушај да се одговори на захтев време-
на за постојањем савремених модела за е-учење преко интернета.

Показало се да предложени модел умногоме утиче на пренос концепта активне 
наставе и мотивише наставнике да креирају сценарио активне наставе у који укљу-
чују примену мултимедијалне презентације. Иако је узорак у односу на популацију 
мали, овде је направљена генерализација закључака на основни скуп јер су особине 
узорка репрезентативне за целу популацију.

Анализом приложених сценарија у завршним радовима испитаника дошли смо 
до изненађујућег сазнања да велики број наставника не разликује концепт сценарија 
од класичне припреме за час. То наводи на закључак да је потребно наставницима 
демонстрирати сваки нови модел наставе који желимо да усвоје и примене у наста-
ви, јер је већина исувише везана за концепт традиционалне наставе. Неопходно је, 
при томе, да се наставници нађу у улози ученика у новом моделу наставе да би могли 
да евалуирају модел из оба угла, из угла ученика и угла наставника. Такав приступ 
може да пружи добре резултате и постигне сврху стручног усавршавања: пренос мо-
дела наставе, пренос знања и вештина.
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Забрињавајуће је колико је учесника К-групе преузело туђе радове и предало 
као своје, што отвара потребу за даљим истраживањем о академској етици и моти-
вацији наставника да мењају наставу. Даља истраживања се такође могу кретати у 
смеру ефикасне примене модела у учионици и ефеката његове примене на боље 
разумевање и дуготрајније памћење наученог код ученика.

Питања о утицају мултимедије на процес учења потребно је непрекидно истра-
живати.
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THE EFFECTS OF THE “5-STEP” E-MODEL ON TEACHERS’ MODELLING  
OF ACTIVE TEACHING USING MULTIMEDIA

   The rapid evolution of educational technology requires continuous professional teacher 
development in the areas of instructional design and implementation. The paper presents the 

findings of research into the effects of implementing the “5step” model of eteaching on the development 
of teachers’ competences in designing and planning active instruction. The research involved an experiment 
conducted with two parallel groups (an experimental group and a control group) who completed an online 
course; the experimental group was trained using the “5step” teaching model while the control group 
completed a course involving the traditional “content delivery” emodel. The course was successfully 
completed by 165 teachers (146 women and 19 men). An analysis of research findings shows that there is a 
statistically significant difference, in favor of the experimental group, in the number of teachers who 
understand the concept of active teaching, who are more motivated and able to design active teaching 
scenarios. We have found that the concept of the new teaching model can be effectively adopted by 
teachers provided they are first given a practical demonstration. Also, teachers must be assigned the role of 
students in order to be able to gain comprehensive insight into the model. This raises questions about 
educational policy, specifically, about initial teacher training and teachers’ further professional development 
through practice.

  eteaching model, information technologies, professional development for teachers, active 
teaching.
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ВЛИЯНИЕ Э-MOДЕЛИ «5 ШАГОВ» НА МОДЕЛИРОВАНИЕ  
АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИА

   Быстрое развитие образовательных технологий требует постоянного 
уcовершенствования учителей в области планирования и реализации процесса 

обучения. В статье представлены результаты исследования эффективности применения 
модели электронного обучения «5 шагов» в процессе усовершенствования учителей в области 
разработки и подготовки модели активного обучения. Для данного исследования был проведен 
эксперимент с двумя параллельными группами (экспериментальной и контрольной), которые 
прошли обучение с использованием Интернета, с тем, что в экспериментальной группе была 
использована модель «5 шагов», а контрольная группа прошла обучение с применением 
классический эмодели «доставка содержания». Курс успешно закончили 165 учителей, 146 
женщин и 19 мужчин. Анализ результатов исследования показал, что существует 
статистически значимая разница в пользу экспериментальной группы в количестве учителей, 
которые понимают концепцию и знают как подготовить сценарий активного обучения. Также 
установлено, что концепция новой модели обучения может быть эффективно использована 
учителями только с обязательной, предыдущей практической подготовкой. Для полного 
пониманий новой модели, учитель должен занять позицию ученика. На онове полученных 
результатов поднимается ряд вопросов, связанных с политикой образования учителей и их 
профессиональным развитием.

  модель электронного обучения, информационные технологии, повышение 
квалификации учителей, активное обучение.
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