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         Истраживачка метода омогућава поступно укључивање ученика у процес активног 
учења, што доводи до развоја и разумевања наставних садржаја кроз постављање 

питања, анализу информација и критичко мишљење. У раду су приказани резултати испитивања 
ефикасности примене модела наставе са примењеном истраживачком методом у реализацији 
садржаја o физичким својствима воде у почетној настави природних наука. Укупни узорак чинило 
је 109 ученика (експериментална група – 55 ученика, контролна група – 54 ученика) из основних 
школа у Сомбору и Гајдобри. За мерење квалитета знања о садржајима о води коришћени су 
иницијални и финални тестови знања, а за њихову обраду коришћена је дескриптивна, каузална 
и компаративна метода. Анализа резултата истраживања показала је да се применом 
истраживачке методе постиже виши квалитет знања у односу на традиционалне приступе 
реализацији почетне наставе природних наука.

            разредна настава, физичка својства воде, истраживачка метода, постигнућа 
ученика.

увод

Учествовањем у истраживачким активностима дете формира пожељне стратегије 
решавања проблема, што се рефлектује и на способност решавања проблема у реал-
ним животним околностима и сналажење у новим и непознатим ситуацијама. Чиње-
ница је да примена истраживачке методе која подразумева у првом реду практичне 
истраживачке активности у почетној настави природних наука не може у потпуности 
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одговарати стандардним оквирима, како то Обадовић и сарадници (Obadović, Rančić, 
Cvjetićanin i Segedinac 2013) називају, „научног метода“ у процесу учења. На овом узрасту, 
односно у разредној настави, оне морају бити сведеније, прилагођене ученицима у 
смислу њихове садржине, очекиваних налаза и у погледу начина извештавања о от-
кривеним чињеницама. Учествовање у истраживачким активностима од деце захтева 
примену сложенијих вештина и повезивање већ постојећих знања из различитих 
области, што сам чин стицања знања, кроз практичан рад, чини комплекснијим, а са-
мим тим и захтевнијим и за учитеља и за децу (Adamov, Olić, Segedinac и Halaši, 2015). 
Међутим, према налазима бројних истраживања, ангажовање деце у истраживачким 
активностима, односно примена истраживачке методе, доводи не само до подизања 
постигнућа ученика, већ и до веће одрживости тог знања кроз време (Adamov i sar., 
2015). Зато све препоруке за реорганизацију традиционалних приступа учењу иду у 
прилог примени истраживачке методе. Неки аутори (Pandey, Nanda & Ranjan, 2011) су 
закључили да настава која се заснива на истраживачкој методи постиже статистички 
значајне ефекте на постигнућа ученика у поређењу са конвенционалним наставним 
методама. Други (Seyhan & Morgil, 2007) су поредили традиционални приступ у настави 
природних наука са наставом која је заснована на истраживачкој методи и притом 
констатовали да је експериментална група показала далеко боље разумевање чиње-
ница, а посебно су ученици ове групе били успешнији на задацима који су тражили 
интерпретацију података.

Основна обележја и предности истраживачке методе  
у почетној настави природних наука

Истраживачко учење је бескрајни процес испитивања и преиспитивања личног 
разумевања света око себе (Hammerman, 2006). Настава заснована на истраживачкој 
методи води ка разумевању и пружа мoгућност систематске рефлексије онога што је 
научено, тако да се идеје развијају из претходно усвојених (Harlen, 2004). Ученик је 
доведен у ситуацију да манипулише материјалима, спроводи осмишљене истражи-
вачке поступке и притом не усваја само знања, већ и одређен метод рада, који може 
применити и у другим ситуацијама (Jukić, 2013). Откривање одређених података по-
маже ученицима да практично и самостално изграђују знања. Они се служе разним 
текстуалним и другим материјалима: речницима, енциклопедијама, картама, сликама, 
галеријама, затим поступцима, као што су посматрање, мерење, експериментисање и 
сл. При томе долази до изражаја проучавање различитих извора знања, а ученик ће 
користити највише оне изворе који му посебно одговарају (Stevanović, 2003).

Основно обележје истраживачки усмерене наставе природе и друштва је: под-
стицање ученика на самостално истраживање и откривање, самостално долажење до 
одређених сазнања, као и усвајање одређених природно-научних метода уз одгова-
рајућу помоћ учитеља (Borić, 2014). Циљеви истраживачке наставе познавања природе 
су, осим квалитетног образовања и стицања трајног знања, развијање способности 
ученика за употребу стеченог знања у новим ситуацијама, као основе за касније учење 
и школовање, те учење уз повезивање и интеграцију садржаја познавања природе. 
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Истраживачка метода у настави природе и друштва, кад је реч о програмским 
садржајима природних наука, подразумева комбиновање елемената проблемске 
наставе, пројектне наставе, наставе путем открића, интерактивне и кооперативне 
наставе, при чему доминира практичан рад ученика. Суштина ове методе је у томе да 
ученици самостално посматрају предмете и појаве, експериментишу, изводе огледе 
и израђују одговарајући дидактички материјал (Vrećić i sar., 1985, prema: Golubović-
Ilić, 2013). Постоји мноштво начина на које се истраживачка метода може применити 
у школској пракси јер она није програм учења, нити план рада, ни модел наставног 
програма. Оно што учење путем истраживања практично значи може да варира од 
једномесечне серије активности, која може да се развије у једногодишње ученичко 
истраживање (Harlen, 2004), до кратког истраживања које може да се уклопи у једну 
до две лекције. Врло је ефикасно када се истраживачка метода примењује тако да буде 
заснована на 5Е цикличном методу учења у којем су настава и учење, као и наставне 
јединице, планирани и дизајнирани тако да се ученици максимално укључе у процес 
учења. 5Е циклична метода учења је добила име по називима пет одвојених фаза (на 
енгл.) кроз које ученици пролазе у току учења – Engagement (ангажовање) – Exploration 
(истраживање) – Explanation (објашњавање) – Elaboration (елаборација) – Evaluation 
(евалуација). На овај начин организована истраживачка метода промовише радозна-
лост и подстиче ученике да користе своје знање, ученици уче да схвате концептуалну 
промену, самостално стичу и процењују своја знања (Bybee et al., 2006; Minner, Levy 
& Century, 2010).

Досадашњи налази о примени истраживачке методе  
у почетној настави природних наука

Досадашња истраживања код нас и у свету показала су да примена истражи-
вачке методе доводи до подизања постигнућа ученика (Drakulić i Miljanović,  2007; 
Odadžić, Miljanović и Voskresenski, 2011; Rančić, Obadović, Cvjetićanin i Segedinac, 2011; 
Stanisavljević i Đurić, 2010). Толга и Озге Гок (Tolga & Ozge Gok) су у свом истраживању 
дошли до резултата који говоре да интеракција међу ученицима на часовима хемије 
има изузетно позитиван утицај на процес усвајања знања и решавања проблема 
(Gok & Gok, 2016). Студија у којој су испитивани ефекти примене проблемске наставе 
на квалитет знања ученика седмих разреда, на часовима природних наука, показују 
да је истраживачка група у којој је модел учења заснован на проблемским задацима 
практичног истраживачког типа била знатно успешнија од контролне групе, где су 
примењене традиционалне наставне методе, што говори да активно учење засновано 
на проблемским задацима истраживачког типа знатно утиче на постигнућа ученика 
(Akinoglu & Ozkardes-Tandogan, 2007). Такође, за концептуално учење природних наука 
је веома важно да ученици заједнички раде на проблемским задацима и да међусобно 
дискутују, као и да поучавају једни друге (Gok, 2017).

Многи истраживачи који су се бавили испитивањем квалитета постигнућа ученика 
у наставном предмету физика слажу се да устаљене, рецептивно-предавачке методе 
рада нису одговарајуће за ученике, јер не омогућавају разумевање концепата, не 
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омогућавају развијање способности за решавање проблема, као ни анализирање и 
вредновање потенцијалних решења проблема (Crouch & Mazur, 2001; Madsen, McKagan 
& Sayre, 2015).

Доказано је да иновативне методе учења/поучавања садржаја из области при-
родних наука као што су проблемско учење и учење засновано на истраживању 
ученика повећавају заинтересованост ученика за процес учења и помажу стварању 
позитивне климе у учионици. На тај начин, посредно утичу на подизање постигнућа 
ученика (Fiksl, Flogie & Aberšek,  2017).

Велики број налаза истраживања код нас и у свету показује да примена истражи-
вачке методе у настави природних наука позитивно утиче на повећање квалитета и 
квантитета знања ученика (Borić, 2014; Bošnjak, Obadović и Bogdanović, 2016; Branković i 
Mikanović, 2012; Cvjetićanin i Segedinac, 2007; Golubović-Ilić, 2013; Letina, 2016; Ristanović, 
2015). Посебно је евидентно да су ученици који су били поучавани истраживачком 
методом која је заснована на 5Е цикличној методи учења постали далеко успешнији 
од ученика који су били поучавани традиционалним наставним методама (Anderson, 
2002; Cardak, Dikmenli & Saritas, 2008; Lord, 1999; Marek, Eubanks & Gallaher, 1990). До-
бијени резултати истраживања потврђују потребу за свеобухватнијом и учесталијом 
применом истраживачке методе у настави природних наука.

Методологија истраживања

Проблем овог истраживања оријентисан је на ефекте примене истраживачке 
методе у настави природе и друштва. Основни проблем истраживања је допринос 
истраживачке методе савладавању програмских садржаја природе и друштва у III 
разреду основне школе, у односу на уобичајени, традиционални начин рада. 

Циљ истраживања био је да се испита у којој мери и на који начин примена истра-
живачке методе у предмету Природа и друштво (ПД) утиче на квалитет стеченог знања.

Основна хипотеза овог истраживања гласи:
Х: Реализација истраживачке методе позитивно ће утицати на постигнућа ученика 

у односу на традиционалан начин учења датих програмских садржаја.
Под постигнућима ученика подразумевају се знања ученика о физичким својст-

вима воде. Из основне хипотезе постављене су две потхипотезе:
Х1: Истраживачка метода повољно утиче на постигнућа ученика која се односе 

на усвојеност чињеница и информација о води у односу на уобичајен начин рада.
Х2: Примена истраживачке методе у реализацији програмских садржаја о води 

утиче на подизање квалитета знања ученика у односу на постигнућа ученика који су 
знања усвајали традиционалним путем.

У истраживању су коришћене метода педагошког експеримента са паралелним 
групама и техника тестирања. Као инструменти за прикупљање података, примењени 
су неформални тестови знања, који су састављени према садржајима прописаним нас-
тавним програмом првог, другог и трећег разреда. Претходно су испитане метријске 
карактеристике тестова. Поузданост тестова процењена је на основу коефицијента по-
узданости Кронбах алфе (Cronbachs Alpha) који износи 0,805 за иницијални тест, односно 
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0,756 за финални тест, што указује на то да су тестови поуздани, јер су обе вредности 
више од граничне вредности (0,7). Кад је реч о осетљивости тестова, односно потреби 
испитивања да ли тестови знања зависе од величине промене мереног параметра, 
утврђено је да се ученици Е и К групе не разликују по варијабли пол и школа. Наиме, 
Левенов тест једнакости варијанси на иницијалном тесту по варијабли пол је 0,459 уз  
p=0,499>0,05, односно 1,821 уз p=0,180>0,05 на финалном тесту, те обе вредности нису 
статистички значајне. За оба теста је ниво поверења Т-теста већи од 0,05, те закључује-
мо да не постоји статистички значајна разлика између дечака и девојчица. Левенов 
тест једнакости варијанси на иницијалном тесту по варијабли школа износи 2,175 уз 
p=0,143>0,05, односно 2,910 на финалном тесту уз p=0,091>0,05, те ни ове вредности 
нису статистички значајне (p=0,499>0,05). За оба теста је ниво поверења Т-теста већи 
од 0,05, те закључујемо да не постоји статистички значајна разлика између школа.

Тестови знања су садржавали по 12 питања. Питања су конструисана тако да 
обухватају наставне садржаје који су прописани наставним програмом за предмет 
Свет ко нас за ученике првог и другог разреда (иницијални тест – наставни садржаји 
о води), док је финални тест усклађен са програмским садржајима предмета Природа 
и друштво у трећем разреду основне школе, и то посебно програмски садржаји који 
се односе на физичка својства воде. Тестови су садржавали задатке различитог типа, и 
притом су тестирали три нивоа знања – ниво репродукције, ниво разумевања и ниво 
примене. Укупан број бодова који су ученици могу да освоје на овим тестовима био 
је 33, при чему је број бодова по нивоима за ИТ био: репродукција 11, разумевање 11 
и примена 11 бодова, а за ФТ: репродукција 10, разумевање 14 и примена 9 бодова. 

1. Ниво репродукције – задаци у којима ученици репродукују знања у изворном 
облику, те су коришћена питања допуњавања 

– Пример: Допуни реченицу.
Ако је густина течности већа од густине материјала, материјал ће ________.

2. Ниво разумевања – где ученици уочавају и повезују главне идеје, описују 
главни ток догађаја или процеса и на овом нивоу су коришћена питања у којима се 
тражи да ученик наведе узрок одређеног процеса, потом задаци у којима ученик уме 
да препозна грешку у објашњењу појаве или процеса и сл. 

– Пример: У датом тексту постоје грешке. Исправи их!
Течност нема облик посуде у којој се налази. Течност која се налази у суду има две 

слободне површине. Када нагнемо посуду, облик течности се неће променити. Када 
сипамо исту количину течности у различите посуде, њена запремина се не мења.

3. Ниво примене – где ученици решавају проблем у новој ситуацији применом 
стеченог знања и правила на нов начин 

– Пример:
Када се приближимо хладном прозору, твој дах ће замаглити прозор. Зашто ће 

се убрзо на прозору појавити капљице воде? 
Иницијални тест је састављен ради испитивања претходног знања ученика из 

предмета ПД, док се финалним тестом мерио ниво усвојености нових знања по завршетку  
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експеримента. Одабрани садржаји су пратили наставно градиво које се налазило у 
збиркама задатака и уџбеницима ПД.  

Истраживање је реализовано на узорку од три експерименталне групе (ЕГ) и три 
контролне групе (КГ), односно укупно шест одељења ученика трећег разреда. ЕГ чине 
два одељења, са укупно 44 ученика, Основне школе „Аврам Мразовић“ у Сомбору, и 
једно одељење, са укупно 11 ученика, Основне школе „Алекса Шантић“ из Гајдобре. КГ 
чине два одељења, са укупно 38 ученика, Основне школе „Аврам Мразовић“ у Сомбору, 
и једно одељење, са укупно 16 ученика, Основне школе „Алекса Шантић“ из Гајдобре. 
Укупни узорак чини 109 ученика, а од тога у ЕГ – 55 ученика, а у КГ – 54 ученика. 

Базу експерименталног програма (ЕП) чини наставни програм из ПД за трећи раз-
ред основне школе, у оквиру реализације наставних садржаја о физичким особинама 
воде. У КГ се радило традиционалним начином рада, што значи претежно рецептив-
но-предавачким приступом наставним садржајима. ЕП је обухватио 10 часова наставе 
ПД, односно пет блок-часова. Израда ЕП је обухватила: одређивање опште структуре 
наставног часа обраде новог градива, одабир наставних јединица као основе за израду 
експерименталног програма, утврђивање образовних циљева за ученике и писане при-
преме одабраних наставних јединица. Изабране су следеће наставне јединице: Особине 
течности, Вода и друге течности, Од чега зависи брзина растварања, Плута – тоне и 
Промене при загревању и хлађењу течности. Основни метод рада у ЕГ представљала 
је истраживачка метода, односно учење базирано на истраживачким активностима 
ученика у оквиру реализације једноставних експеримената којима су се испитивала 
физичка својства воде. Ученици експерименталне  групе су радили користећи истражи-
вачку методу засновану на 5Е цикличном методу учења у којем су настава и учење као 
наставне јединице планиране и дизајниране тако да се ученици максимално укључе 
у процес учења. То је захтевало претходну припрему материјала за извођење огледа, 
као и обавезну претходну проверу успешности експеримената који су предвиђени 
за ученике. За ову прилику истраживач је припремио детаљно упутство за примену 
истраживачке методе рада за учитеље у експерименталним одељењима. Ученици су 
радили у малим групама од 3-4 ученика, на основу инструктивног радног листа који 
им је омогућавао да самостално реализују експерименте. Учитељева улога је у фази 
практичног извођења експеримента сведена на координацију рада ученика. Изузетно је 
било важно усмеравати ученике у њиховим размишљањима о посматраној појави или 
процесу у експерименту и подстицање ученика на самостално доношење закључака. 

Уједначавање група по променљивој општи школски успех

Иницијално тестирање је претходило увођењу концепта истраживачке методе, 
а вршено је ради утврђивања почетног, тј. иницијалног стања у обе групе. Процена 
уједначености Е и К групе вршена је у погледу следећих обележја: узраст ученика, 
општи школски успех на првом полугодишту III разреда, успех ученика из наставног 
предмета Свет око нас (СОН) на крају II разреда, као и предзнање ученика o физичким 
својствима воде – иницијални тест.
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Табела 1. Општи успех на првом полугодишту трећег разреда

Општи успех на првом полугодишту 
трећег разреда Укупно

добар врло добар одличан

број 4 12 38 54

контролна
% унутар 

групе
7,4% 22,2% 70,4% 100,0%

тип групе број 1 9 45 55

експериментална
% унутар 

групе
1,8% 16,4% 81,8% 100,0%

Укупно

број 5 21 83 109

% на нивоу 
обе групе

4,6% 19,3% 76,1% 100,0%

Експериментална и контролна група на полугодишту трећег разреда су уједна-
чене према броју ученика са позитивним успехом (Е – 100%, К – 100%). У К групи је 
заступљен виши проценат ученика са добрим (Е – 1,8%, К – 7,4%) и врло добрим (Е – 
16,4%, К – 22,2%) успехом, док је у Е групи нешто виши проценат одличних (Е – 81,8%, 
К – 70,4%) ученика. Може се уочити да ни у једној, ни у другој групи нема ученика са 
довољним успехом (табела 1).  

Разлика у општем школском успеху контролне и експерименталне групе на првом 
полугодишту трећег разреда тестирана је Ман-Витнијевим (Mann-Whitney) тестом, а 
резултати су приказани у табели 2.

Табела 2. Разлика K и E групе према општем школском успеху на првом полугодишту трећег разреда

Ман-Витнијев тест

група
сума 

рангова
N

важећи
U W Z p 

Oпшти школски успеху 
на првом полугодишту 
трећег разреда

К 2788 54
1303 2788 -1,486 0,137

Е 3207 55

Легенда: U= Ман-Витнијев U тест; W= Вилкоксов тест ранга; Z= вредност Ман-Витнијевог теста;  p=статистичка 
значајност

Сума рангова КГ је 2788, а ЕГ 3207. Вредност Ман-Витнијевог теста Z је – 1,486 и 
уз ниво значајности од p = 0,137 није статистички значајна, што показује да се кон-
тролна и експериментална група не разликују по општем школском успеху на првом 
полугодишту трећег разреда.
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Уједначавање група по променљивој успех из предмета Свет око нас

Успех из предмета Свет око нас (СОН) на крају другог разреда изражен је бројем 
и процентуалним уделом ученика Е и К групе, кроз четири показатеља: оцена 2, оцена 
3, оцена 4, и оцена 5 (табела 3). 

Табела 3. Приказ оцена из предмета СОН на крају ii разреда

Општи успех на првом 
полугодишту трећег разреда Укупно

2 3 4 5

број 0 5 10 39  54

K % унутар групе 9,3% 18,5% 72,2% 100,0%

тип групе број 0 1 10 44  55

E % унутар групе 1,8% 18,2% 80,0% 100,0%

Укупно
број 0 6 20 83 109

% на нивоу обе групе 5,5% 18,3% 76,1% 100,0%

На основу података из табеле 3. може се закључити да су КГ и ЕГ уједначене према 
броју ученика са позитивном оценом (К – 100%, Е – 100%) из предмета СОН на крају 
другог разреда. У ЕГ је један ученик са оценом 3, а у КГ пет ученика има оцену 3 (Е – 
1,8%, К – 9,3%). У обе групе је једнак број ученика са оценом 4 (Е – 18,2%, К – 18,5%), 
док је приметан нешто виши проценат оцена 5 у ЕГ (Е – 80%, К – 72,2%). 

Табела 4. Разлика K и E групе према оценама из предмета СОН на крају другог разреда

Ман-Витнијев  тест

група сума рангова N важећи U W Z p 

Оцене из СОН 
на крају другог 
разреда 

К 2810 54
1325 2810 -1,323 0,186

Е 3185 55

Легенда: U= Ман-Витнијев U тест; W= Вилкоксов тест ранга; Z= вредност Ман-Витнијевог  теста;   
p=статистичка значајност

Разлика оцена из предмета Свет око нас (СОН) контролне и експерименталне 
групе на крају другог разреда тестирана је Ман-Витнијевим (Mann-Whitney) тестом, а 
резултати су приказани у табели 4.

Сума рангова КГ је 2810, а ЕГ 3185. Вредност Ман-Витнијевог теста Z је -1,323 и уз 
ниво значајности од p=0,186 није статистички значајна, што показује да се контролна 
и експериментална група не разликују по оценама из предмета Свет око нас на крају 
другог разреда.
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Уједначавање група по променљивој  
предзнање ученика из природних наука

Ради утврђивања квалитета знања ученика Е и К групе о физичким својствима 
воде из претходна два разреда, вршено је иницијално тестирање. Потребно је утврдити 
шта и колико ученици знају о датом садржају и да ли се ученици Е и К групе разликују 
према предзнању.

Резултати које су на иницијалном тесту остварили ученици ЕГ износе 74% у односу 
на укупан број остварених бодова, док су ученици контролне групе остварили 67%. 
Укупна разлика између обе групе износи 7% .

Аритметичка средина броја бодова К-групе на иницијалном тесту износи 22,07, 
уз одступање од 7,117, док је аритметичка средина броја бодова ЕГ на иницијалном 
тесту 24,29, уз одступање од 6,036. На основу датих резултата можемо да уочимо 
да је ЕГ постигла боље резултате за 2,22 бода од КГ на иницијалном тесту у целини. 
Вредност Т-теста (табела 5) који износи -1,755 није статистички значајна (Sig.=0,082 
> p=0,05), што нам указује на то да не постоји значајна разлика између контролне 
и експерименталне групе на иницијалном тесту у целини. Може се закључити да су 
ученици експерименталне и контролне групе уједначени по варијабли предзнање о 
физичким својствима воде, тј. да су сви ученици обухваћени истраживањем започели 
са приближно једнаким предзнањима обраду садржаја о неживој природи (физичке 
особине воде) у трећем разреду. 

Taбела 5. Вредности Т-теста укупног броја бодова на ИТ између Е и К групе

 Левенов тест 
једнакости 
варијанси

Т-тест

F p t df p
средња 

вредност
разлике

ст.
грешка 
разлике

95% интервал 
поверења 

разлике

доњи горњи

Бо
до

ви
 н

а 
И

Т

Претп. 
једнакост 
варијанси

1,045 ,309 -1,755 107 ,082 -2,217 1,263 -4,721 ,288

Није претп. 
једнакост
варијанси

-1,752 103,578 ,083 -2,217 1,265 -4,726 ,292

Легенда: p=статистичка значајност; t=вредност Т-теста; df= степени слободе
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Резултати истраживања са дискусијом

Анализа резултата финалног теста Е и К групе

О постојању разлике у постигнућима на финалном тесту можемо судити на основу 
просечног броја остварених бодова у Е и К групи. Просечан број бодова који су оства-
рили ученици ЕГ на финалном тесту износи 23,93, док су ученици КГ остварили 17,11 
бодова, при чему је максимални број бодова који су ученици могли да освоје био 33.

Поређењем резултата, односно броја бодова остварених на финалном тесту ЕГ 
и КГ, евидентно је да су ученици ЕГ остварили бољи успех, а анализом Т-теста који 
износи -6,142, где је p = 0,000 < 0,05, потврђујемо да у погледу знања ученика мере-
них финалним тестом између Е и К групе постоји статистички значајна разлика, и то у 
корист Е-групе (табела 6).

Tабела 6. Вредности Т-теста укупног броја бодова на ФТ између Е и К групе

Левенов тест 
једнакости 
варијанси

Т-тест

F p t df p
средња 

вредност
разлике

ст.
грешка 
разлике

95% интервал 
поверења разлике

доњи горњи

Бо
до

ви
 н

а 
И

Т

Претп.
једнакост 
варијанси

17,060 ,000 -6,142 107 ,000 -6,816 1,110 -9,016 -4,616

Није претп. 
једнакост
варијанси

-6,114 84,836 ,000 -6,816 1,115 -9,033 -4,599

Легенда: p=статистичка значајност; t=вредност Т-теста; df=степен слободе

На основу наведеног, може се закључити да је примена истраживачке методе 
допринела бољем савладавању садржаја о физичким својствима воде, односно ви-
соком квалитету стечених знања код ученика у испитиваној наставној области. Након 
увођења истраживачке методе у ЕГ, она је остварила знатно бољи успех на финалном 
тесту знања, на основу оствареног просечног броја бодова и оцена, у односу на КГ, 
где се настава реализовала на традиционалан начин. 

Разлика резултата експерименталне  
и контролне групе на иницијалном и финалном тесту

Даља анализа разлика Е и К групе на иницијалном и финалном тестирању захте-
вала је најпре утврђивање повезаности ових резултата, те је израчунат коефицијент 
корелације помоћу Спирмановог теста (Spearman‘s rho). У табели 7. приказани су 
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резултати коефицијента корелације за КГ и ЕГ на иницијалном и финалном тесту 
знања. Анализом резултата иницијалног и финалног теста КГ који говоре о интензи-
тету коефицијента корелације између испитиваних варијабли, тј. нивоу повезаности 
оствареног броја бодова на иницијалном и финалном тесту, можемо закључити да је 
реч о умереној корелацији (ρ =0,517). Корелација је позитивна, што указује на то да се 
кретање варијабли врши у истом смеру. Коефицијент корелације за КГ је статистички 
значајан (p=0,000<0,05), што показује да постоји статистички значајна повезаност 
резултата иницијалног и финалног теста знања испитаника КГ.  

Табела 7. Корелација између оствареног броја бодова на ИТ и ФТ контролне и експерименталне групе

Број 
бодова на 

ИТ

Број бодова 
на ФТ

К ГРУПА Коефицијент корелације - ρ 1,000 ,517**

број бодова на ИТ Ниво значајности . ,000

Спирманов тест N 54 54

Коефицијент корелације - ρ ,517** 1,000

број бодова на ФТ Ниво значајности ,000 .

N 54 54

E ГРУПА Коефицијент корелације - ρ 1,000 ,406**

број бодова на ИТ Ниво значајности . ,002

Спирманов тест N 55 55

Коефицијент корелације - ρ ,406** 1,000

број бодова на ФТ Ниво значајности ,002 .

N 55 55

Анализом резултата иницијалног и финалног теста ЕГ који нам говоре о интензи-
тету коефицијента корелације између испитиваних варијабли, тј. нивоу повезаности 
остварених броја бодова на иницијалном и финалном тесту, може се закључити да је 
реч о умереној корелацији (ρ =0,406). Корелација је позитивна, што нам указује на то да 
се кретање варијабли врши у истом смеру. Коефицијент корелације за ЕГ је статистич-
ки значајан (p=0,002<0,05), што показује да постоји статистички значајна повезаност 
резултата иницијалног и финалног теста знања испитаника ЕГ.

Аритметичка средина броја бодова ЕГ на иницијалном тесту знања износи 24,29 
уз стандардну девијацију 6,036, док је аритметичка средина броја бодова дате групе 
на финалном тесту 23,93 уз стандардну девијацију 4,127. Испитаници ЕГ су остварили 
слабији резултат на финалном тесту знања за 0,36 бодова у односу на иницијални тест. 
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Вредност Т-теста од 0,474 за ЕГ (табела 8) није статистички значајна (p=0,637<0,05), 
што показује да не постоје разлике између резултата иницијалног и финалног теста 
знања испитаника ЕГ. Испитаници ЕГ не постижу статистички значајно бољи резултат 
на финалном тесту у односу на остварени успех на иницијалном тесту. 

Табела 8. Вредности Т-теста укупног броја бодова на ИТ и ФТ експерименталне групе

ЕГ

тестирање разлика t df

p
разлика

стандардно 
одступање

стандардна 
грешка 
разлике

95% интервал поверења

доњи горњи

број бодова 
на ИТ - број 
бодова на ФТ

,364 5,687 ,767 -1,174 1,901 ,474 54 ,637

Легенда: p=статистичка значајност; t=вредност Т-теста

Аритметичка средина броја бодова испитаника КГ на иницијалном тесту знања 
износи 22,07 уз стандардну девијацију 7,119, док аритметичка средина броја бодова 
на финалном тесту знања износи 17,11 уз стандардну девијацију 7,099. Испитаници КГ 
постигли су слабији резултат на финалном тесту знања за 4,96 бодова у односу постигнути 
успех на иницијалном тесту. Вредност Т-теста од 5,048 (табела 9) за КГ је статистички 
значајна (p= 0,000), што показује да постоје разлике између резултата иницијалног и 
финалног теста знања испитаника КГ. Испитаници КГ постижу статистички значајно 
слабији резултат на финалном тесту у односу на остварени успех на иницијалном тесту. 

Табела 9. Вредности Т-теста укупног броја бодова на ИТ и ФТ контролне групе

КГ

тестирање разлика

t df p
разлика

стандардно 
одступање

стандардна 
грешка 
разлике

95%
интервал поверења

доњи горњи

број бодова 
на ИТ - број 
бодова на ФТ

4,963 7,224 ,983 2,991 6,935 5,048 53 ,000

Легенда: p=статистичка значајност; t=вредност Т-теста;   df=степени слободе

На основу приказаних резултата у оквиру ЕГ не постоје разлике у постигнућима 
на иницијалном и финалном тесту знања, док је код КГ та разлика израженија у погледу 
остварења знатно слабијег резултата на финалном тесту у односу на иницијални тест. 
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Табела 10. Вредности Т-теста за утврђивање разлика Е и К групе по нивоима знања на ФТ

Левенов 
тест 

једнакости 
варијанси

Т-тест

F p t df p
средња 

вредност
разлике

ст.
грешка 
разлике

95% интервал 
поверења 

разлике

доњи горњи

НРЕ

Претп. 
једнакост 
варијанси

29,908 ,000 -7,935 107 ,000 -3,597 ,453 -4,496 -2,699

Није претп. 
једнакост
варијанси

-7,889 76,444 ,000 -3,597 ,456 -4,505 -2,689

НР

Претп. 
једнакост 
варијанси

4,129 ,045 -3,471 107 ,001 -1,672 ,482 -2,627 -,717

Није претп. 
једнакост
варијанси

-3,459 93,017 ,001 -1,672 ,483 -2,632 -,712

НП

Претп. 
једнакост 
варијанси

,028 ,867 -3,024 107 ,003 -1,546 ,511 -2,560 -,533

Није претп. 
једнакост
варијанси

-3,026 106,649 ,003 -1,546 ,511 -2,560 -,533

Легенда: p=статистичка значајност; t=вредност Т-теста; df=степени слободе НРЕ= ниво репродукције; 
НР=ниво разумевања; НП= ниво примене

Аритметичка средина броја бодова КГ на нивоу репродукције ФТ износи 5,15 уз стан-
дардну девијацију 3,018. Аритметичка средина броја бодова ЕГ на нивоу репродукције 
финалног теста је 8,75 уз стандардну девијацију 1,468. Уочавамо да је на нивоу репродукције 
ЕГ постигла боље резултате за 3,6 бодова од КГ на финалном тесту. Такође, у КГ постоји и 
веће одступање појединачних резултата од аритметичке средине у односу на ЕГ. Анали-
зом вредности Т-теста од -7,935 за ниво репродукције (табела 10) уочава се да је p= 0,000 
<0,05, што значи да је вредност теста статистички значајна, из чега може се закључити да 
на нивоу репродукције финалног теста постоје разлике између КГ и ЕГ, и то у корист ЕГ.

Аритметичка средина броја бодова КГ на нивоу разумевања ФТ износи 9,02 уз 
стандардну девијацију 2,949. Аритметичка средина броја бодова ЕГ а нивоу разумевања 
финалног теста је 10,69 уз стандардну девијацију 1,999. Уочавамо да је на нивоу разумевања 
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ЕГ постигла боље резултате за 1,67 бодова од КГ на финалном тесту. У КГ постоји и веће 
одступање појединачних резултата од аритметичке средине у односу на ЕГ. Анализом 
вредности Т-теста за ниво разумевања (табела 10) уочава се да је p=0,001<0,05, што 
значи да је вредност Т-теста од -3,471 статистички значајна, из чега се може закључити 
да на нивоу разумевања финалног теста постоје разлике између КГ и ЕГ и то у корист ЕГ.

Аритметичка средина броја бодова КГ на нивоу примене финалног теста износи 2,94 
уз стандардну девијацију 2,565. Аритметичка средина броја бодова ЕГ на нивоу примене 
финалног теста је 4,49 уз стандардну девијацију 2,768. Уочава се да је на нивоу примене 
ЕГ постигла боље резултате за 1,55 бодова од КГ на финалном тесту. Такође, у КГ постоји 
и веће одступање појединачних резултата од аритметичке средине у односу на ЕГ. Ана-
лизом вредности Т-теста од -3,024 за ниво примене (табела 10) уочава се да је p= 0,003 
< 0,05, што значи да је вредност теста статистички значајна, из чега се може закључити 
да на нивоу примене финалног теста постоје разлике између КГ и ЕГ, и то у корист ЕГ.

На основу приказаних резултата и њихове анализе може се уочити да примена 
истраживачке методе на садржајима о води код ученика трећег разреда основне школе 
позитивно утиче на повећање знања ученика на нивоу репродукције, разумевања и 
примене. С обзиром на то да су ученици експерименталне групе приликом изграђивања 
знања из природе и друштва користили истраживачку методу, за разлику од ученика 
контролне групе, изводи се закључак да квалитет знања ученика умногоме зависи од 
начина на који су одређени садржаји усвојени. Стога је могуће потврдити основну хипо-
тезу истраживања и обе потхипотезе, те констатујемо да примена истраживачке методе 
позитивно утиче на постигнућа ученика у односу на традиционалан начин учења датих 
садржаја, као и да учење путем истраживања повољно утиче на боља постигнућа која се 
односе на усвојеност чињеница и информација о води у односу на уобичајен начин рада, 
односно да примена истраживачке методе у реализацији садржаја о води утиче на боља 
постигнућа ученика у односу на оне ученике који су знања усвајали традиционалним путем.

Можемо рећи да су ученици који су били укључени у наставу у којој доминира 
истраживачка метода постигли боље резултате од ученика који су били изложени 
традиционалним методама наставе природних наука. Резултати истраживања у овом 
раду потврђују рад претходних сличних студија (Anderson, 2002; Cardak, Dikmenli & 
Saritas, 2008; Lord, 1999; Marek, Eubanks & Gallaher, 1990).

Поједина истраживања (Martin-Hansen, 2009; Van Hook, Huziak-Clark, Nurnberger-
Haag & Ballone-Duran, 2009) су показала да је за правилну примену истраживачке методе 
у настави потребно да наставници стекну многа знања и вештине и да то захтева доста 
времена и труда. У једној истраживачкој студији која се бавила сагледавањем резул-
тата истраживања о утицају примене истраживачке методе на повећање постигнућа у 
области природних наука утврђено је да у 61% од 138 истраживања постоји позитиван 
утицај неког нивоа истраживачки обликоване наставе на повећање постигнућа и трај-
ност знања (Minner et al., 2010). То је у складу са резултатима приказаног истраживања 
у овом раду које је показало да је и у релативно кратком времену (5 недеља) могуће 
констатовати концептуалну промену код ученика након реализације истраживачког 
учења у почетној настави природних наука. Ова позитивна промена у квалитету по-
стигнућа ученика није толико евидентна када сагледамо и упоредимо укупне резултате 
иницијалног и финалног теста Е-групе, али постаје веома уочљива уколико резултате 
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финалног теста Е-групе поредимо са резултатима К-групе. Наиме, ученици К-групе, који 
нису били у прилици да примењују истраживачку методу, а која захтева стално преис-
питивање сазнања и укључивање мисаоних операција вишег типа, а узимајући у обзир 
резултате финалног теста, назадовали су у постигнућу. Такође, поређењем резултата 
експерименталне и контролне групе по нивоима на финалном тесту, констатоване су 
значајне разлике и то у корист експерименталне групе. Један од најважнијих разлога 
може бити и тај што ученици К-групе нису имали искуства са концептуалним тестовима, 
односно са задацима којима се мери чињенично, концептуално, процедурално и мета-
когнитивно знање, то јест управо она знања која су и највреднија у условима садашњег 
образовања (Anderson & Krаthwohl, 2001). Истовремено, ученици који су имали искуства 
са истраживачком методом, односно ученици ЕГ, напредовали су у погледу повећања 
чињеничног знања, процедуралног и метакогнитивног знања.

Закључак и импликације на педагошку праксу

Ученицима млађих разреда основне школе у оквиру наставе ПД веома мало се 
пружа прилика за самостално, продуктивно, оригинално и аутентично прилажење 
садржајима, за постављање истраживачких питања или за проналажење и предлагање 
начина на које се може доћи до сазнања (Kovačević, 2017). Истраживачка метода, пак, 
пружа могућност индивидуализације наставе ПД, јер садржај који треба научити није 
ученику презентован у готовом облику, већ ученици самостално долазе до сазнања.  
У истраживању приказаном у овом раду истраживачка метода утицала је на то да ученици 
експерименталне групе, која је знања о својствима воде изграђивала истраживачком 
методом, остваре боље резултате на финалном тесту у односу на контролну групу, 
која је радила традиционално. Кроз истраживачки приступ програмским садржајима, 
путем једноставних ученичких огледа, уз стално преиспитивање знања и међусобну 
вршњачку дискусију, ученици могу да у кратком временском периоду стекну знатно 
квалитетнија знања. Успешна примена истраживачке методе у почетној настави при-
родних наука захтева од ученика низ важних вештина попут: усмереног посматрања, 
постављања питања, вођења дискусије, планирања истраживања, анализе података, 
извођење закључака и поткрепљење тврдњи доказима. Овладавање овим вештинама 
и техникама ових вештина подразумева свакако развијање и виших нивоа мишљења 
код ученика, у првом реду критичког мишљења, као и укључивање ученика у ситуације 
стицања нових искустава која ће омогућити промену претходних концепција знања 
којима располажу. Реч је о начинима рада наставника који стварају климу радозналости 
и пропитивања, омогућавају ученицима да својим реакцијама и одговорима усмеравају 
ток наставног процеса, а истовремено траже од ученика да размишљају о питањима 
које би могли поставити о теми, те на тај начин подстичу дискусију међу ученицима. 

За потребе сагледавања промена у квалитету знања из области почетне наставе 
природних наука код ученика неопходно је да учитељ примењује истраживачку методу 
која у комбинацији са формативним оцењивањем обезбеђује услове за самостално 
откривање научних истина, стицање вештина потребних при решавању проблема 
било које врсте и коначно свест и ученика и наставника о оствареним постигнућима.
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THE USE OF THE RESEARCH METHOD IN TEACHING THE PHYSICAL  
PROPERTIES OF WATER IN INTRODUCTORY SCIENCE INSTRUCTION

   The research method provides an opportunity for students to be gradually involved in the 
process of active learning, leading to the development and comprehension of educational 

content through the asking of questions, information analysis and critical thinking. The paper presents 
the results of research on the effectiveness of using an instruction model with the applied reasearch method 
in teaching the physical properties of water in introductory science instruction. The sample comprised 109 
primary school students (55 in the experimental group and 54 in the control group) in the town of Sombor 
and the village of Gajdobra, Serbia. Initial and final knowledge tests were used to measure the quality of 
students’ knowledge of the physical properties of water, and the descriptive, causal and comparative 
methods were used to analyze the findings. The analysis suggests that the use of the research method 
results in higher quality knowledge compared to traditional approaches to introductory science teaching. 

       teaching specific subjects, physical properties of water, research method, student achievement.

ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА В ОБРАБОТКЕ 
СОДЕРЖАНИЯ О ВОДЕ В НАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 

    Исследовательский метод обеспечивает учащимся постепенное включение в процесс 
активного обучения, что приводит к развитию и пониманию содержания обучения 

посредством вопросов, анализа информации и критического мышления. В статье представлены 
результаты проверки эффективности применения модели обучения с применением 
исследовательского метода в реализации учебного содержания о физических свойствах воды в 
начальном обучении естественным наукам. Исследование проведено на корпусе 109 учеников 
(экспериментальная группа - 55 учеников, контрольная группа - 54 ученика) восьмилетних школ 
в Сомборе и Гайдобри. Для оценки качества знания о воде использовались констатирующий и 
окончательный тесты знаний, а описательные, причинно-следственные и сравнительные 
методы использовались для обработки полученных результатов. Анализ результатов исследования 
показал, что применение  исследовательского метода обеспечивает более высокий уровень 
качества знаний, по отношению к традиционным подходам к обучению естествознанию. 

  классное обучение, физические свойства воды, исследовательский метод, 
успеваемость учащихся.
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