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ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ У ОБРАЗОВАЊУ
*
 

 
Сажетак: У раду се са теоријско-емпиријског аспекта, полазећи од 

појмовног одреёења, предности и ограничења друштвених мрежа, разматра 
могућност коришћења друштвених мрежа на свим нивоима образовања. 

У ту сврху испитани су студенти прве и четврте године академских и 
мастер студија са намером да оцене могућности коришћења друштвених мре-
жа у основној школи, средњој школи и на факултету. Истраживање је обављено 
на узорку од 208 студената учитељских факултета у Београду, Ужицу и Врању, 
примењени су комбиновани инструмент Ликертове скале и анкетни упитник. 
Добијени подаци обраёени су путем СПСС софтверског пакета. Резултати 
истраживања су показали да студенти учитељског факултета различито оце-
њују могућности коришћења друштвених мрежа у образовању. 

 
Кључне речи: друштвене мреже, коришћење друштвених мрежа, 

ниво образовања, ставови студената. 
 
 

Увод 

Друштвене мреже представљају важан интегрални сегмент интер-
нета, сачињен од структурних елемената, актера (чворова) и вишеструких 
релација (веза). Чворове представљају појединци, индивидуе, али и дру-
штвене групе, организације, институције, заједнице. Везама се остварује 
вишедимензионална меёусобна интеракција њених чланова.  

Карактер друштвених мрежа, умногоме, је условила нова web 2.0. 
технологија, настала као резултат друштвено-технолошке револуције, 
захваљујући којој је омогућена истовремена комуникација актера, употре-
ба и размена аудитивних, визуелних, аудио-визуелних, текстуалних и мул-
тимедијалних формата. Од 2000. године интернет, највећа друштвена мре-
жа, квалитативно се трансформише, постајe отворен, динамичан систем, 
погодан за вишесмерну размену података, омогућујући његовим корисни-
цима да буду истовремено и актери и ствараоци система. 

Оно што друштвене мреже разликује од других облика компјутер-
ске комуникације није искључиво остваривање везе, умрежавање са мање 
познатим или непознатим члановима система, већ могућност да се овај вид 
комуникације учини интерактивним и доступним, видљивим свим кори-
сницима друштвених мрежа. 

                                                 
* Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе 

(179026), који подржава Министарство просвете и науке Републике Србије. 
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Најпознатије друштвене мреже су: Facebook, Twitter, MySpace, 
Wikipedia, YouTube, VKontakte, LinkedinSecondLife. Facebook је почео са 
радом 2004. године и дизајниран је искључиво за потребе колеџа на Харва-
рду (Cassidy, 2006). Временом је Facebook почео да подржава и друге уни-
верзитетске системе, а од 2005. године и средње школе и друге образовне 
институције. Данас је доступан свима. 

С обзиром на степен транспарентности, разликују се мреже отворе-
ног и затвореног типа. Отворене друштвене мреже, како и сам назив наго-
вештава, представљају динамичан и отворен скуп чланова окупљених око 
заједничке теме или проблема, спремних на проширивање властитих 
ресурса у погледу бројности комуникатора. За разлику од њих, друштвене 
мреже затвореног типа баве се специфичним темама ограничавајући вла-
стито чланство, најчешће, на референтне кориснике. Тако, на пример, да 
би се приступило некој универзитетској мрежи, потребно је одобрење – 
дозвола администратора. 

С обзиром на регионалну, географску заступљеност, разликују се 
друштвене мреже на више нивоа: од мрежа индивидуалног карактера 
(покретач је појединац), друштвених мрежа националног нивоа до дру-
штвених мрежа глобалног нивоа.  

Поједине друштвене мреже, иако широко конципиране и доступне, 
најпре прихватају хомогене групе (исте националности, образовног нивоа, 
занимања, старости и сл.), чак и у ситуацијама када то и није била намера 
дизајнера друштвене мреже. 

Неке друштвене мреже су настале за конкретне етничке, верске, поли-
тичке интересне групе, па чак и за власнике паса (Dogster) и мачака (Catster).  

Приступајући друштвеној мрежи, корисник најпре уреёује власти-
ти профил којим се дефинише његов статус (старост, образовање, локација 
на којој се налази, посебна интересовања, занимање и сл). Видљивост, 
отвореност профила зависи од типа друштвене мреже и нахоёења њених 
корисника (нпр. МуSpacе омогућава корисницима избор јавности презен-
тације садржаја – потпуно отворен за јавност или доступан само „пријате-
љима“; Facebook дозвољава приступ свим профилима корисника исте мре-
же, осим уколико креатор профила не ограничи његову транспарентност). 
У већини случајева тражи се двосмерна потврда пријатељства, мада има 
„пријатељстава“ заснованих на једносмерној комуникацији. 

Нема прецизних података колико људи користи друштвене мреже, 
како за разоноду, тако и за професионални развој. Нови вид комуникације 
привлачи кориснике свих генерација, почев од деце млаёег узраста до ста-
ријих генерација. Евидентно је да број корисника свакодневно расте у 
свим деловима света, што је многобројне компаније подстакло да искори-
сте популарност друштвених мрежа у властите маркетиншке сврхе нудећи 
своје производе и услуге на нов, другачији начин. С друге стране, интере-
сантно је да је америчка војска забранила војницима приступ МySpace 
(Frosch, 2007), а канадска влада запосленима да користе Facebook у току 
радног времена (Benzie, 2007). Осим тога, због нарушавања приватности, 
Facebook је био једно време забрањен у неким земљама (Иран, Кина, 
Сирија, Вијетнам). 
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Појава интеренета и начин коришћења друштвених мрежа скоро да 
су изазвали исте, подељене реакције научне и стручне јавности. Гледано у 
целини, могу се запазити две супротстављене струје. Једни у интернету 
виде главног кривца за лоше, осиромашене интерперсоналне односе и сма-
трају га кључним фактором отуёења појединца од породице и локалне сре-
дине (Kraut et al. 1998; Nie 2001). Критике су углавном усмерене на карак-
тер комуникације, засићен антисоцијалним понашањем, неспоразумима и 
учесталим сукобима комуникатора (Short et al. 1976; Sproull & Kie-
sler 1986, 1991; Culnan & Markus1987; Lea 1992). Могућ је и негативан ути-
цај друштвених мрежа на најмлаёе кориснике. Неконтролисана примена 
код деце млаёег школског узраста може имати несагледиве последице на 
њихов даљи развој. Највећа забринутост односи се на безбедност најмла-
ёих корисника (George, 2006; Kornblum& Маrklein, 2006).  

Други, истичу значај интернета и друштвених мрежа за успоста-
вљање пожељних групних социјалних интеракција (Poole&DeSanctis 1990; 
McLaughlinetal. 1995; Wellman & Haythornthwaite 2002). Сматрају да 
интернет и друштвене мреже доприносе очувању породичних веза, омогу-
ћавају лакше и брже укључивање у нову друштвену средину, нпр. промена 
школе (LaRose et al. 2001) или пресељење у друго место (Hampton & Wel-
lman 2002).  

Сви се слажу да се предности друштвених мрежа посебно испоља-
вају у могућности зближавања просторно удаљених људи са истим или 
сличним интересовањима, потребама (Culnan & Markus 1987; Rhein-
gold 1993, 2003; Constant et al. 1996 ; Wellman et al. 1996). МySpace и Face-
book омогућавају младима САД да се друже са својим пријатељима, чак и 
када они нису у могућности да се окупе у реалном простору (Boyd, 2008). 
Facebook омогућава одржавање и учвршћивање постојећих односа ван 
мреже (Ellison и сарадници (Ellison, Steinfield& Lampe, 2007). Посебна 
вредност друштвених мрежа је у томе што служе као платформе за непо-
средно упознавање и континуирано дружење (Rheingold, 1993; Ken-
dall, 2002), за ослобаёање старосних ограничења њених актера, омогућава-
ју сталан контакт са удаљеним члановима мреже, без обзира на временске 
услове или нека друга организациона ограничења. Корисници друштвене 
мреже доприносе друштвеној заједници чинећи је садржајнијом, ефика-
снијом, сврсисходнијом, разноврснијом, омогућују добру правовремену 
информисаност о жељеним садржајима и сл. 

 

Могућности примене друштвених мрежа у образовању 

Потребно је разликовати друштвене мреже усмерене на задовоља-
вање свакодневних животних потреба и активности од друштвених мрежа 
оријентисаних на образовне активности појединца или групе. Врло ретко 
су друштвене мреже истовремено остварене у обе категорије. Већина 
истраживања указују на доминацију животних функција друштвених мре-
жа (Selwyn, 2009), а њихова иновативна, партиципативна и интерактивна 
употреба је врло спорадична (Jones et al. 2009). 
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Чињеница да друштвене мреже првенствено подржавају меёугруп-
ну интеракцију чланова није у довољној мери искоришћена у процесу 
образовања младих који се све више одреёују као интернет, виртуелна или 
веб-генерација. „Припадници интернет генерације другачије користе веб, 
другачије се повезују и другачије уче. Када започну студије, традиционал-
не вредности о развијању знања се сукобљавају са њиховим постојећим 
вредностима. [...] Интернет генерација се умрежава, раде заједнички, извр-
шавају више задатака истовремено и користе интернет за стицање знања“ 
(Ulbrich et al. 2011). Отуда је улога наставника, креатора и организатора 
наставног процеса кључна за позиционирање друштвених мрежа у систе-
му имплементираних образовних технологија и за њихову потпуну иско-
ришћеност на крeативан, сврсисходан начин, усмерен на остваривање 
постављених васпитно-образовних циљева и задатака.  

 
Методолошки оквир истраживања 

Једно од важних питања савремене наставе јесте – да ли се друштве-
не мреже на исти начин и истом динамиком и капацитетом могу уводити на 
све нивое образовања. Углавном се овим феноменом на практичном нивоу 
баве универзитетски и средњошколски наставници, што потврёују бројна 
истраживања, а мање наставници основних школа. И на овом нивоу може се 
уочити дистинкција у приступу, у корист наставника старијих разреда 
основне школе. Није ли узраст ученика условио неједнак приступ овој обра-
зовној технологији или разлоге треба тражити и у недовољној компетентно-
сти, инвентивности, мотивисаности и спремности наставника на другачије 
ангажовање, засновано на креативној синтези старе и нове технологије. 
Претпоставка је да су кључни фактори недовољног коришћења друштвених 
мрежа у образовању и ученик и наставник. Истраживања би требало усме-
рити у том правцу.  

Ова размишљања су нас навела да расветлимо један сегмент ефика-
сности друштвених мрежа. Занимало нас је како студенти, будући учитељи, 
виде могућност примене друштвених мрежа у образовању. Постављени циљ 
истраживања детерминисао је два научно-истраживачка задатка.  

1. Испитати како студенти учитељских факултета процењују 
могућност коришћења друштвених мрежа у наставном процесу:  

а) у млаёим разредима основне школе;  
б) старијим разредима основне школе; 
в) у средњим школама и  
г) на факултетима.  
2. Установити да ли студенти различитих година студија и разли-

читих просечних оцена студија имају исте ставове према коришћењу дру-
штвених мрежа. 

Истраживање се заснива на дескриптивној научно-истраживачкој 
методи. Примењена је техника анкетирања (за прикупљање основних 
података) и техника скалирања за испитивање ставова студената. Основни 
инструмент истраживања је петостепена Ликертова скала судова комбино-
вана са анкетним упитником.  
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Зависне варијабле истраживања представљају ставови студената о 

могућности примене друштвених мрежа на свим нивоима образовања, а 

независне варијабле: година студија (модалитети: прва, четврта, мастер) и 

просечна оцена студија (модалитети: од 6 до 7,50, од 7,50 до 8, 50 и од 8, 

50 до 10).  

Популацију истраживања чине сви студенти учитељских факулте-

та на основним и мастер студијама, а намеран и стратификован узорак 

истраживања 208 студената учитељских факултета у Београду, Ужицу и 

Врању. Обрада података извршена је применом СПСС софтверског пакета 

израчунавањем Хи квадрата.  

 

Итерпретација резултата истраживања 

Налази истраживања показују да студенти учитељских факултета 

различито оцењују могућност коришћења друштвених мрежа на поједи-

ним нивоима образовања. У том погледу најлошије је оцењена основна 

школа. Само десетина испитаних студената или 11,05% сматра да је 

пожељно користити друштвене мреже у наставном процесу основне шко-

ле, две десетине је неодлучних (22,60%), а више од половине или 66,35% 

има доминантно негативно мишљење.  
 

Графикон1: Дистрибуција ставова студената различитих година студија  

према коришћењу друштвених мрежа на факултету 

 
Показало се да варијабле истраживања попут године студија 

(р=0,131, X
2
= 12,477, df=8) и просечне оцене студија (р=0,431, X

2
= 16,323, 

df=16) не утичу на резултате овог сегмента истраживања. 

Средње школе су, по мишљењу студената, нешто погодније за 

коришћење друштвених мрежа у наставном процесу, али и даље код њих 

не доминира позитиван став о томе. Нешто испод половине студената 

позитивно оцењује ову могућност (45,67%), једна трећина је неопредељена 

(30, 77%), против је мање од једне трећине (23,56%). Готово уједначене 

ставове имају студенти различитих година студија (р=0,714, X
2
= 5,398, 

df=8) и просечне оцене студија (р=0,856, X
2
= 10,199, df=16).  
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Већина студената, нешто изнад три петине или 77,88%, има пози-
тиван став према коришћењу друштвених мрежа на универзитету. Са овим 
ставом се не слаже 8,65% студената, а 13,46% не жели да се изјашњава о 
том питању. 

Налази показују да се ставови студената различитих година студи-
ја статистички значајно разликују према коришћењу друштвених мрежа у 
настави на факултету. Студенти мастер студија најповољније оцењују ову 
могућност. Већина мастер студената – чак 93,33%, је сагласна са овом 
тврдњом. Незнатан број испитаних студената има негативан (2,22%) и неу-
тралан (4,44%) став.  

  

Табела 1: Примена друштвених мрежа на факултету/година студија 

Ниво сту-
дија/став 

Негативан 
став 

Неутралан 
став 

Позитиван 
став 

Укупно 

р=0,008, 
X

2
= 20,657, 

df=8 

Прва година 
7 

9, 09% 
19 

24,67% 
51 

66,23% 
77 

99,99% 

Четврта 
година 

10 
11,63% 

7 
8,14% 

69 
80,23% 

86 
100% 

Мастер  
студије 

1 
2,22% 

2 
4,44% 

42 
93,33% 

45 
99,99% 

Укупно 
18 

8,65% 
28 

13,46% 
16 

77,88% 
208 

99,99% 
 

Студенти прве године студија су најкритичнији према настави 
посредованој друштвеним мрежама, мада и код њих доминира позитиван 
став (66,23%), али је значајан број неопредељених студената (24,67%). 

Занимљиво је да се студенти различитог постигнућа и даље не раз-
ликују у оцени могућности коришћења друштвених мрежа у оквиру уни-
верзитетске наставе (р=0,175, X

2
= 21,087, df=16).  

Показало се да су студенти више заинтересовани за флексибилнији 
приступ универзитетској настави, заснованим на комбинацији класичних, 
традиционалних метода и нових, подржаних друштвеним мрежама, него за 
искључиву примену друштвених мрежа у наставном раду.  

 

Графикон 2: Настава подржана друштвеним мрежама и комбиновани приступ 
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Комбинован приступ настави посебно је изражен на мастер студи-

јама. Више од три петине студената мастер студија сматрају овај вид 

наставе пожељним (77,78%), по једна десетина се не слаже (11,11%) или 

нема свој став о томе (11,11%).  
 

Табела 2: Класична универзитетска настава  

подржана друштвеним мрежама/године студија 

Ниво сту-

дија/став 

Негативан 

став 

Неутралан 

став 

Позитиван 

став 
Укупно 

р=0,011, 

X
2
= 19,724 

df=8 

Прва 

година 

17 

22, 08% 

23 

29,87% 

37 

48,05% 

77 

100% 

Четврта 

година 

24 

27,91% 

26 

30,23% 

36 

41,86% 

86 

100% 

Мастер  

студије 

5 

11,11% 

5 

11,11% 

35 

77,78% 

45 

100% 

Укупно 
46 

22,11% 

54 

25,96% 

108 

51,92% 

208 

99,99% 
 

Занимљиво је да студенти прве и четврте године студија имају 

приближно сличну дистрибуцију ставова.  

Студенти различитог школског постигнућа се не разликују у оцени 

комбинованог приступа универзитетској настави (р=0,727, X
2
= 12,237 

df=16) и настави подржаној искључиво друштвеним мрежама (р=0,910, 

X
2
= 9,092 df=16). 

 

Закључак 

Дрштвене мреже све више постају предмет интересовања научне и 

стручне јавности. Већина истраживања о коришћењу друштвених мрежа у 

образовању могу се сврстати у две категорије:  

1) истраживања којима се афирмише овај потенцијални вид учења и 

комуникације субјеката наставног процеса указују на значај иновирања обра-

зовне технологије у складу са захтевима, потребама, интересовањима младих;  

2) истраживања оријентисана на квалитет наставног рада; акценат 

је, не само на социјализацији, већ и на индивидуализованом приступу уче-

ницима, укључујући коришћење друштвених мрежа у настави најмлаёих 

корисника. 

Гледано у целини, не треба идеализовати друштвене медије, они 

јесу погодни за друштвену интеракцију, али не и за индивидуализацију. 

Примена овакве технологије не значи одбацивање досадашње образовне 

технологије. Друштвене мреже пружају велике могућности за иновирање 

васпитно-образовног рада на свим нивоима образовања, али имају своје 

предности и ограничења. У којој мери и на који начин ће се применити у 

пракси, у великој мери зависи од спремности, стручне компетентности сту-

дената, потенцијалних учитеља, носилаца образовног система будућности.  
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Истраживање је показало да се овај вид наставе може ефикасно 

применити на факултету, затим у средњој школи и, на крају, у основној 

школи. Студенти мастер студија виде могућност примене друштвених 

мрежа у оквиру наставних активности на факултету. Три петине ових сту-

дената је спремно на комбиновану наставу – класичну наставу подржану 

друштвеним мрежама. Просечна оцена студија није утицала на крајње 

резултате истраживања.  

О позитивним аспектима друштвених мрежа и њиховом коришће-

њу у образовању више се расправља у теоријским оквирима него што се 

трага за практичним моделима и решењима. У том смислу, требало би 

будућа истраживања усмерити у том правцу. 
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SOCIAL NETWORKS IN EDUCATION 

 
Summary: In this paper, the author starts from conceptual determination, 

advantages and limits of social networks from theoretical-empirical aspect, consi-

ders the possibility of their usage in all levels of education. 

For this purpose  the first and the fourth year students at academic and 
master studies were examined, with the intention to evaluate the possibility of using 

social networks in primary, secondary school and faculty. The research was done 
on the sample of 208 students at teacher-training faculties in Belgrade, Užice and 

Vranje by application of a combined instrument of Likert scale and a questionnaire. 

Obtained data were processed by applying SPSS software package. The research 
results showed that teacher-training faculty students differently evaluate the possi-

bility of using social networks in education. 

 
Key words: social networks, using social networks, education level, stu-

dents' attitudes.  
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