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ПРИМЕНА ПРОБЛЕМСКЕ НАСТАВЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

САДРЖАЈА ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 
 
Сажетак: У савременој настави тежиште се са усвајања готових зна-

ња помера ка процесу стицања знања, а један од основних задатака савремене 

школе јесте оспособљавање ученика за самостално учење и развој њиховог ства-
ралачког мишљења. Проблемска настава, као облик наставе у којој се пред уче-

ника поставља проблем до чијег се решења долази реорганизацијом постојећих 

знања, у највећој мери омогућава остваривање оваквих циљева. 
У раду су представљени резултати истраживања које је имало за циљ 

испитивање мишљења и ставова учитеља о учесталости, значају примене и 
начинима реализације проблемске наставе на часовима математике и анали-

зирање ставова и искустава ученика о настави математике организованој 

применом проблемске наставе. Анкетирано је 67 учитеља и 94 ученика трећег 
разреда основних школа у Врању. 

Добијени резултати показују да учитељи и ученици имају позитивне 
ставове о примени проблемске наставе у реализацији математичких садржа-

ја. Учитељи познају значај и предности примене проблемске наставе, али нису 

довољно упознати са основним дидактичко-методичким захтевима које би 
требало уважавати приликом планирања, организације и реализације овог 

начина рада. Ученицима су часови организовани на проблемски начин интере-

сантни. Већина би волела да је такав начин рада чешће заступљен на часовима 
математике и других предмета и сматрају да се знања на поменути начин 

стичу уз максималну активност и да су квалитетнија. 

 

Кључне речи: проблемска настава, почетна настава математике, 

наставни садржаји. 

 

Увод 

Пред савремену педагошку теорију и праксу постављају се све већи 

захтеви за проналажење путева и начина унапређивања и модернизације 

наставе на свим њеним нивоима, посебно у основној школи. То захтева 

изналажење наставних модела и поступака рада који ће дати боље наставне 

резултате од традиционалне наставе.  

Један од тих модела је проблемска настава, која се најчешће одре-

ђује као настава у којој се пред ученика поставља проблем, задатак до чијег 

решења ученик не може одмах непосредно доћи, односно за који не постоји 
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алгоритам који се може применити ради доласка до решења. Ученик до 

решења долази тако што пажљиво разматра проблем, анализира податке 

који су му дати, као и знања која већ поседује. Проблемска настава у наста-

ви математике представља један од најефикаснијих модела учења који у 

први план ставља ученика, допушта му да самостално истражује, предлаже 

решења и начине решавања проблема уз максимално уважавање његових 

могућности и карактеристика. Тиме проблемска настава у потпуности задо-

вољава захтеве индивидуализације наставног процеса. Такође, у њој се 

мења и улога наставника који више није испоручилац готових знања и 

решења, већ сарадник и организатор такве наставе у којој ће ученици само-

стално решавати проблеме и тако развијати апстрактно мишљење и ментал-

не способности (Вилотијевић, 1999). Природа математичких садржаја, чини 

наставу математике погоднијом од осталих наставних предмета за примену 

проблемске наставе. 

Циљ рада је анализа мишљења и ставова учесника образовног проце-

са о реализацији садржаја почетне наставе математике применом проблемске 

наставе. Спроведеним истраживањем желели смо утврдити чињенично стање 

у пракси, односно колико су учитељи „обучени“ за спровођење дидактичког 

система, као што је проблемска настава и у којој мери га користе на часовима 

математике, као и то какви су ставови ученика о настави математике орга-

низованој на овај начин. Тиме се жели допринети афирмацији и подстицању 

примене овог иновативног модела у пракси. 

1. Теоријски приступ проблему  

Проблемска настава представља један од савремених облика наста-

ве који се развио из потребе да се превазиђу слабости традиционалне наста-

ве и осмисли наставни систем који ће бити у складу са потребама модерног 

друштва. Савремено друштво променило је схватање концепта образовања 

и знања, и више се не сматра довољним да школа ученицима пренесе одре-

ђена знања, већ је неопходно да их оспособи за самостално решавање про-

блема са којима ће се суочавати у различитим областима живота, што упра-

во представља основну идеју проблемске наставе.  

У литератури се проблемска настава јавља под различитим називи-

ма: учење путем решавања проблема у настави, проблематизована настава, 

проблемске наставне ситуације, проблем-метод, истраживачка метода, про-

блем-ситуација, задатак-проблем, проблемско излагање итд. У складу са 

тим постоје бројна одређења проблемске наставе. 

Тако Радисав Ничковић наводи: „Решавање проблема у настави је 

облик ефикасног учења који се карактерише: а) постојањем тешкоће, нови-

ном ситуације противречјем између познатог и непознатог, б) свесном, 

усмереном и стваралачком и што самосталнијом активношћу помоћу које 

ученик тежи да, пре свега, увиђањем односа између датог и задатог и нала-

жењем нових путева решења, усвоји нова знања и створи нове генерализа-

ције, применљиве у новим ситуацијама учења“ (Ничковић, 1977: 91). 
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Радован Теодосић, један од првих педагога који се бавио суштином 

проблемске наставе, наглашава да улога наставника у проблемској настави 

није да саопштава коначне закључке неке науке, већ да покаже ученицима 

путеве како се дошло до тих истина (1970, према Милијевић, 2003: 372). 

Јован Ђорђевић истиче да је решавање проблема „стваралачка 

активност којом се у сусрету са посебним захтевима тражи откривање 

нових решења“ (Ђорђевић 1981: 185). 

 Проблемска настава се дефинише и као „тип наставе у којој учени-

ци, самосталним истраживањем и решавањем проблема, развијају ствара-

лачко мишљење“ (Вилотијевић, 1999:140). 

На основу различитих појмовних одређења проблемске наставе 

Милијевић износи њене битне одреднице: проблемска настава је најбржи 

облик учења, мишљења и стваралаштва; постојање потешкоће, непознате 

ситуације коју треба решити; ученик врши избор и след мисаоних операци-

ја; проблем се решава усмереном и свесном активношћу сваког ученика, тј. 

увиђањем односа између датог и задатог; решавајући проблем ученик про-

лази кроз духовни немир, да би доживео духовну смиреност кад га реши; 

решавајући проблем ученик стиче нова знања, ствара нове генерализације 

и примењује та знања у новим ситуацијама; путем проблемске наставе уче-

ници се оспособљавају за самостални истраживачки рад који је стваралач-

ког карактера (Милијевић, 2003: 373). 

Проблемска настава представља облик индивидуализоване наставе, 

при чему се индивидуализује самостална истраживачка активност ученика 

и проналажење нових решења, а то значи усвајање научних истина. Настава 

и учење усмерени су ка самосталном стицању знања, сталној мотивацији и 

развоју мисаоних способности ученика, у раду који обилује системом про-

блемских ситуација, које, одређењем циља, прерастају у проблем. Дакле, 

наставни процес у проблемској настави везан је за проблемску ситуацију и 

решавање проблема.  

Циљ проблемске наставе је афирмација ученика у настави као 

истраживача који испољавају иницијативност и стваралачке способности. 

Структуру те наставе чине три одвојене структуралне целине: стварање 

проблемске ситуације, решавање проблема и контрола решења. 

Проблемска ситуација, углавном, претходи проблему, а такође се 

јавља и при решавању проблема. Садржи две компоненте: предметно-садр-

жинску и мотивациону. У првој су дати одређени подаци, а друга подразумева 

одређивање онога што је непознато, а то непознато, у неким случајевима, није 

дато имплицитно. Тај конфликт између познатог и непознатог разрешава се 

одређивањем непознатог, односно истицањем циља који се има постићи. На 

тај начин настаје проблем који треба решити. 

Проблем има шире значење, при чему је сама реч грчког порекла и 

значи: задатак, спорно питање, питање које се тешко решава. Етимолошка 

одредница проблема као задатка не треба да се схвати као да су проблем и 
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задатак синоними и не треба их поистовећивати. Под проблемом се подра-

зумева сазнајни задатак који може да покрене мисаону активност ученика, 

а који одликује постојање више могућих начина за његово решавање, и 

постојање нечег новог и непознатог у њему. У пракси се најчешће говори о 

проблему у ужем смислу, који у математици називамо проблемски задатак. 

Он је најчешће практичне природе, садржи одређене податке и има поста-

вљен циљ. Дакле, проблем је задатак чије су основне одреднице: стварање 

проблемске ситуације, формулисање проблема и решавање проблема 

(Малиновић и Малиновић-Јовановић, 2002: 68). 

Решавање проблема представља налажење (откривање) непознатог. 

Због тога се прво идентификују познати подаци, а онда проналазе непозна-

ти и тражи оно што недостаје а има кључну улогу у решавању проблема 

(Малиновић-Јовановић, Малиновић, 2013: 84-85).  

Наставник има активну улогу током целог процеса извођења про-

блемске наставе, од одабира и формулације проблема и његовог презенто-

вања ученицима, преко саветовања ученика у избору и процени извора, 

усмеравања пажње ученика на важне податке, па до завршног дијалога о 

процесу решавања и добијеном решењу. Наставник код ученика треба да 

подстиче и развија мотивацију за учење, жељу за новим сазнањима и истра-

живачки дух. Поред тога, пред њим се постављају сложени захтеви који се 

односе на пажљиву методичку разраду сваког наставног часа. Припрема за 

час проблемске наставе треба да буде веома опсежна, детаљна и темељна 

(Спајић, 2005: 433).  

Проблемском наставом остварују се бројне предности у односу на 

друге облике наставе. Значај примене проблемске наставе огледа се у пове-

ћању ефикасности васпитно-образовног рада, подстицању развоја ментал-

них способности ученика и апстрактног мишљења, омогућивању активног 

учења, развијању самосталности ученика, упознавању ученика са методама 

и техникама успешног учења, повећању мотивације, побољшању трајности 

и применљивости стеченог знања, уважавању индивидуалних способности, 

темпа и начина рада ученика и у остваривању ужих васпитних ефеката као 

што су упорност и самосталност (Милијевић, 2003: 375-376). Проналажење 

проблемских ситуација, дефинисање проблема и формулисање хипотеза 

пружа прилику ученицима да изнесу своје идеје, ставове и закључке. Тиме 

се ученици оспособљавају за самоучење, самообразовање, односно за савла-

ђивање техника ефикасног учења. Проблемска настава развија интегрисана 

знања, јер су проблеми често комплексне природе, а то је уједно и најпро-

дуктивнији начин рада и учења. 

За извођење проблемске наставе ниједан наставни предмет није тако 

погодан као што је математика. Међутим, и поред тога нису све теме одно-

сно наставне јединице, погодне за извођење ове наставе, па не треба то 

чинити по сваку цену. 
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2. Методолошки оквир истраживања  

Иако многи истраживачи истичу значај и улогу проблемске наставе 
у повећавању обима знања, умења и навика ученика, у продубљивању зна-
ња, у обезбеђивању вишег нивоа сазнајне самосталности и стваралачке спо-
собности ученика, овај дидактички систем се у настави математике приме-
њује недовољно и неадекватно.  

Имајући то у виду за предмет истраживања одредили смо примену 
и начин реализације проблемске наставе у обради садржаја почетне наставе 
математике. 

Истраживање је имало за циљ испитивање мишљења и ставова учи-
теља о учесталости, значају примене и начинима реализације проблемске 
наставе на часовима математике и анализирање ставова и искустава ученика 
о настави математике организованој применом проблемске наставе.  

Из општег циља произишли су следећи задаци истраживања: 
1. Утврдити у којој мери учитељи примењују проблемску наставу на 

часовима математике и колико такав начин рада, по њиховом 
мишљењу, утиче на мотивацију ученика и квалитет стеченог знања. 

2. Утврдити колико су учитељи упознати са начином извођења и 
суштином модела проблемског учења у настави математике.  

3. Испитати најчешће проблеме који отежавају успешну примену про-
блемске наставе на часовима математике, као и мере које би требало 
предузети како би ова настава била више заступљена у раду. 

4. Анализирати ставове и мишљења ученика о вредностима приме-
не проблемског учења у настави математике током реализације 
наставне подтеме Једначине. 

Независне варијабле у истраживању су: успех ученика, радни стаж 
и школска спрема учитеља, а зависне варијабле јесу: ставови учитеља о 
заступљености и начинима примене проблемске наставе на часовима мате-
матике и ставови ученика о вредностима и обележјима проблемског учења 
на часовима математике. 

У складу са природом проблема, предметом, циљем и задацима 
истраживања примењене су метода теоријске анализе и дескриптивна мето-
да. Прикупљање података обављено је поступком анкетирања, а инструмен-
ти који су се користили јесу анкетни упитник за учитеље и анкетни упитник 
за ученике. Инструменти су направљени за потребе овог истраживања, а 
питања су формулисана у складу са постављеним циљевима и задацима. 

Популацију истраживања представљају учитељи и ученици трећег 
разреда основних школа у Врању школске 2014/15. године. 

Истраживање је вршено на пригодном узорку који чини 67 учитеља 
следећих основних школа: ,,Радоје Домановић“ ,,Вук Караџић“, ,,Јован 
Јовановић Змај“ и ,,Доситеј Обрадовић“ у Врању. Узорак ученика који је 
обухваћен истраживањем чини 94 ученика из четири одељења трећег раз-
реда. У овим одељењима су наставне јединице у оквиру теме Једначине 
обрађене применом проблемске наставе. 
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Добијене податке обрадили смо статистички. У оквиру статистичке 

обраде података коришћени су: фреквенције (f) као мере пребројавања, про-

центи (%) као мере релативног односа појава, Хи-квадрат тест ( 2 ) као мера 

статистичке значајне разлике између истраживачких варијабли и коефици-

јент контингенције (C) као мера повезаности. 

3. Анализа резултата истраживања  

Подаци добијени путем упитника анализирани су према поставље-

ним задацима истраживања. 

 

3.1. Мишљење учитеља о учесталости примене и утицају проблем-

ске наставе математике на мотивацију и квалитет стеченог 

знања ученика 
 

Утврдити у којој мери учитељи примењују проблемску наставу на 

часовима математике и колико такав начин рада, по њиховом мишљењу, 

утиче на мотивацију ученика и квалитет стеченог знања – био је први зада-

так истраживања. 

Одговори на питање: Шта по Вама представља проблемска наста-

ва? указују да је већина испитаника (89%) правилно одредила проблемску 

наставу. На питање: Колико често примењујете проблемску наставу на 

часовима математике?, највећи број испитаника (42 или 62,6%) одговорио 

је да понекад примењује поменуту врсту наставе, њих 18 или 26,8% про-

блемску наставу користи често, док је најмањи број (7 или 10,4%) оних који 

проблемску наставу на часовима математике никада не користе. Обједиње-

но посматрано, највећи проценат испитаника је имао искуства са применом 

проблемске наставе. Иако овакви одговори испитаника нису у складу са 

нашим очекивањима, показују да је изабрани узорак компетентан да да сво-

је мишљење о примени овог модела наставе. 
 

Табела 1. Учесталост примене проблемске наставе  

у односу на дужину радног стажа 
 

Године рад-

ног стажа 

Учесталост примене проблемске наставе 

Често Понекад Никад Укупно 

до 10 
3 

25% 

8 

66,6% 

1 

8,3% 

12 

100% 

11-20 
11 

25,6% 

28 

65,11% 

4 

9,3% 

43 

100% 

преко 21 
4 

33,3% 

6 

50% 

2 

16,6% 

12 

100% 

Укупно 
18 

26,8% 

42 

62,6% 

7 

10,4% 

67 

100% 

2  1,2 C = 0,13 4df  



 369 

Како би утврдили да ли је дистрибуција одговора учитеља на ово 

питање у некаквој корелацији са дужином радног стажа, у табели контиген-

ције (табела 1.) извршили смо укрштање ове две варијабле и утврдили да се 

учитељи са дужим радним стажом у одговорима на ово питање статистички 

значајно не разликују од учитеља са краћим радним стажом, што потврђује 

вредност хи-квадрат теста (
2 =1,2; df=4). 

Мишљења учитеља о утицају проблемске наставе на мотивацију 

ученика за проучавање садржаја математике и на квалитет стеченог знања 

у глобалу су позитивна, с тим што већина (44 или 65,6%) сматра тај утицај 

„приличним“, не тако мали број учитеља (14 или 20,9%) мисли да поменута 

настава много утиче на мотивацију ученика, док се 9 или 13,4% учитеља 

изјаснило да је поменути утицај мали. 

Овакви одговори су у складу са нашим очекивањима, па закључује-

мо да је већина учитеља потпуно свесна позитивног утицаја проблемске 

наставе на ученике, односно сматрају да је за мотивацију и квалитетно зна-

ње ученика од нарочитог значаја променити традиционалан начин реализа-

ције часова. 

 

3.2. Дидактичка оспособљеност учитеља за извођење моде-

ла проблемске наставе на часовима метеметике 
 

Други задатак истраживања био је да се сагледа познавање начина 

извођења и суштине модела проблемске наставе од стране учитеља.  

Од укупног број анкетираних учитеља 23,8% је одговорило да у потпу-

ности познаје природу и суштину модела проблемске наставе, док је 65,7% 

њих делимично упознато, а 10,4% није упознато са оваквом врстом наставе.  

Одговори 44 или 65,7% учитеља да делимично познају суштину 

проблемског модела наставе, указују да велики број испитаника има неси-

гурна и непотпуна знања о поменутом моделу.  

 
Табела 2. Процена учитеља о познавању природе модела и суштине  

проблемске наставе у односу на школску спрему 
 

Школска 

спрема 

Познавање природе модела проблемске наставе 

Нисам упо-

знат/а 

Делимично сам 

упознат/а 

У потпуности 

сам упознат/а 
Укупно 

Педагошка 

академија 

5 

33,3% 

7 

46,6% 

3 

20% 

15 

100% 

Учитељски 

факултет 

2 

3,84% 

37 

71,2% 

13 

25% 

52 

100% 

Укупно 
7 

10,4% 

44 

65,7% 

16 

23,8% 

67 

100% 

2 11,16 C = 0,4 df = 2 
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Увидом у статистичке показатеље уочава се да је израчуната вред-

ност χ² = 11,16 за број степени слободе df=2 већа од граничних вредности. 

Тиме се потврђује постојање статистички значајне разлике између школске 

спреме учитеља и њиховог општег става о познавању природе модела и 

суштине проблемске наставе. То значи да просветни радници са Учитељ-

ским факултетом имају боља предзнања о овој тематици (у потпуности упо-

знати 25%, делимично упознати 71,2%) у односу на просветне раднике са 

Педагошком академијом (у потпуности упознати 20%, делимично упознати 

46,6%). Коефицијент контигенције С=0,4 указује на постојање умерене 

повезаности међу дистрибуцијама. 

У прилог претпоставци да учитељи недовољно познају природу и 

суштину проблемске наставе иду одговори на седмо и осмо питање из упит-

ника. Наиме, иако највећи број анкетираних учитеља (92%) сматра да су 

уџбеници математике мало прилагођени за рад путем проблемске наставе, 

на питање о изворима знања која најчешће користе приликом припремања 

и креирања часова проблемске наставе, учитељи су уџбеник математике 

ставили на прво место. На првом месту налази се још и интернет (21 учи-

тељ), затим следи приручник за учитеље (15 или 22,4%) и на крају стручна 

литература (10 или 14,9%). Ови резултати су у складу са чињеницом да су 

учитељи недовољно информисани јер знатно чешће користе интернет него 

стручну дидактичку литературу, иако многе информације које се могу про-

наћи на интернету нису релевантне за разлику од научно заснованих чиње-

ница у стручној дидактичкој литератури.  

Највећи број анкетираних учитеља (51 или 76,11%) проблемску 

наставу примењује на часовима обраде новог градива, док је број оних који 

ову наставу користе на часовима утврђивања, односно вежбања и на часо-

вима систематизације знања знатно мањи – по 8 учитеља (11,9%) за оба 

наведена типа часа. С обзиром на то да се проблемска настава може подјед-

нако успешно примењивати на свим типовима часа, добијени резултати 

потврђују претпоставку да учитељи недовољно познају могућности приме-

не проблемске наставе. 

Учење путем решавања проблема може се подједнако успешно реа-

лизовати индивидуално, код рада у пару и групног облика рада, у зависности 

од узраста ученика, претходних знања и искустава, оспособљености за само-

сталан рад, циљева и задатака наставне јединице, обима и др. Претпоставља 

се да су и анкетирани учитељи приликом давања одговора на ово питање има-

ли у виду набројане факторе и, у складу с њима, 46,2% се определило за инди-

видуални облик рада, 31,25% учитеља се изјаснило да користи групни облик 

рада, док се 23,8% учитеља определило за рад у пару. 

Већина учитеља (87%) сматра да је природа математичких садржаја 

веома погодна за реализацију путем проблемског учења. Међутим, и поред 

тога што математички садржаји пружају велике могућности за примену 

проблемске наставе, нису све наставне јединице погодне за „проблематизо-

вање“. Да бисмо утврдили да ли учитељи успешно препознају садржаје 

математике који се могу обрадити применом проблемске наставе, понудили 
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смо им називе неких наставних јединица. Задатак учитеља био је да заокру-

же да ли су понуђени садржаји, по њиховом мишљењу, погодни за примену 

проблемске наставе.  

Дистрибуција одговора на ово питање показује да је велики број 

испитаника несигуран и да има проблем у избору садржаја погодних за при-

мену учења путем решавања проблема, јер су у већини случајева (67%) учи-

тељи заокруживали одговор не знам, а велики је проценат оних учитеља 

чији су одговори представљали погрешан избор. 

Овакви одговори само потврђују нашу полазну претпоставку о недо-

вољном познавњу природе модела проблемског учења од стране учитеља. 

 

3.3. Проблеми који отежавају успешну примену проблемске 

наставе и мере за њену већу заступљеност у почетној 

настави математке 
 

Један од задатака истраживања односио се на испитивање најче-

шћих проблема који отежавају успешну примену проблемске наставе на 

часовима математике, као и на мере које би требало предузети како би ова 

настава била више заступљена у раду. 

Увидом у добијене одговоре закључујемо да највећи број учитеља 

(58%), према очекивањима, као најчешћи проблем који отежава успешну 

примену проблемске наставе на часовима математике наводи недовољну 

оспособљеност наставника за извођење овог модела наставе. 

 Известан број испитаника (14%) као проблем наводи дугу припре-

му за час која изискује много више времена и труда него припрема за тра-

диционални час. Одређени број наводи и недовољно стручно усавршавање 

као важан проблем у примени ове врсте наставе. У категорији личног одго-

вора известан број анкетираних учитеља (5 или 7,5%) наводи незаинтересо-

ваност деце за овакав рад. 

Последње што смо желели да сазнамо од испитаника јесте њихово 

мишљење о томе шта би требало предузети да би проблемска настава била 

више заступљена у настави.  

Известан број учитеља (24 или 35,8%) сматра да би обезбеђивање 

одговарајуће литературе и приручника у којима ће бити понуђени модели 

припрема за реализацију часа проблемске наставе допринело да се учеста-

лост примене проблемске наставе на часовима повећа. Поред тога, један 

број учитеља (15 или 22,4%) сугерише да се у те сврхе организују семинари 

и други облици стручног усавршавања на којима би се додатно едуковали 

за планирање и реализацију ове врсте наставе. Мали број анкетираних (4 

или 6%) нагласио је да је за такав начин рада неопходно подстицање моти-

вације и интересовања учитеља за осавремењивање наставе. Остали испи-

таници нису дали одговор на ово питање. 
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3.4. Мишљење и ставови ученика о вредностима примене 

проблемског учења у настави математике 
 

Имајући у виду да је нови начин рада на часовима математике зах-

тевнији и сложенији од уобичајеног, да се од ученика очекивао и виши ниво 

менталних активности, било је значајно сагледати њихове утиске након обра-

де наставне подтеме Једначине проблемским приступом. С тим у вези, 

последњи задатак нашег истраживања био је да сагледамо мотивацију учени-

ка, њихову заинтересованост за наставу, самосталност у процесу усвајања 

нових знања и уопште ставове о вредностима примењеног модела наставе. 

На основу прикупљених података можемо закључити да је мишље-

ње ученика о усвајању садржаја из математике применом проблемске наста-

ве углавном позитивно. Великој већини ученика (82,9%) се изузетно свидео 

овакав начин рада. Ученицима су часови организовани на проблемски 

начин интересантни и већина (65,5%) би волела да је такав начин рада 

чешће заступљен на часовима математике. Међутим, ученицима је помену-

ти начин рада тежи у односу на дотадашње, уобичајено учење математич-

ких садржаја, вероватно због тога што овај начин рада захтева много виши 

ниво менталних активности, што ученици нису навикнути на овакав начин 

рада и што је ученицима једноставније да механички усвајају „готова“ зна-

ња која ће касније репродуковати. Чак 83 или 88,2% ученика је мишљења 

да су били веома активни и да су самостално долазили до нових сазнања, 

док је само 5,5% ученика истакло да су били подједнако активни као и на 

претходним часовима математике. Ученици, дакле, примећују своју актив-

ност на овим часовима и свесни су самосталног усвајања знања. Сматрају 

да су знања која стичу на поменути начин квалитетна, јер су скоро сви уче-

ници (84 или 89,4%) истакли да су учењем на овај начин боље разумели 

градиво и да би 74 или 76% ученика добило високе оцене када би се оцењи-

вала њихова знања која су усвојили решавајући проблемске задатке. 

Да је учење садржаја о Једначинама путем решавања проблема ути-

цало на мотивисаност ученика за применљивост овог модела рада и на гра-

диво из других наставних предмета, потврђују одговори ученика на једана-

есто питање. Наиме, проценат ученика који би волели да и градиво из дру-

гих предмета уче на овај начин је велики (72%), док су преостали анкетира-

ни ученици по том питању неодлучни (14% ученика је заокружило одговор 

не знам). 

Закључна разматрања 

Општа слика добијена овим истраживањем показује да учитељи 

нису упознати са основним дидактичко-методичким захтевима које би тре-

бало уважавати приликом примене проблемске наставе, али су, на другој 

страни, већином свесни колики је значај и које су предности примене таквог 

начина рада; несигурни су у избор одговарајућих наставних средстава и 
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садржаја, а делом признају да би им добродошла додатна литература и при-

ручници, као и разни видови стручног усавршавања како би побољшали 

своје компетенције у том правцу. 
Резултати истраживања показују да ученици позитивно прихватају 

проблемску наставу на часовима математике – часови организовани на про-
блемски начин су им интересантни. Међутим, знатном броју ученика је 
поменути начин рада тежак, али би већина ипак волела да је такав начин 
рада чешће заступљен на часовима математике. Ученици сматрају да су 
знатно активнији када усвајају садржаје на поменути начин и да су стечена 
знања квалитетнија.  

Имајући у виду позитивне ставове ученика о оваквом начину рада, 
потребно је у пракси интензивирати примену проблемске наставе. Како је 
за успех у реализацији поменуте наставе потребно обезбедити стручан и 
дидактичко-методички оспособљен наставни кадар, у ту сврху, треба пер-
манентно упознавати наставнике са начинима конципирања проблемског 
дидактичког модела наставе математике. Они ће на тај начин постати успе-
шни креатори и реализатори ове врсте наставе. 
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APPLICATION OF PROBLEM-BASED LEARNING  

IN ELEMENTARY MATHEMATICS 

 
Summary: In contemporary teaching the focus is moving from mere obtai-

ning of knowledge towards the process of knowledge acquisition, and one of the basic 
tasks of contemporary schools is to prepare the students for independent learning 

and development of their creative thinking. Problem-based learning, being a type of 

learning where a student is presented with a problem which can be solved with reor-

ganization of already existing knowledge, enables the achievement of these goals to 

a great extent.  
This paper presents the results of a research whose goal was to examine the 

opinions and attitudes of teachers on frequency and importance of problem-based 

learning application, and on all the ways the problem-based learning can be organi-
zed in mathematics classes, as well as to analyze the opinions and experiences of 

students with mathematics taught by application of problem-based learning. 67 teac-

hers and 94 third grade students of different primary schools in Vranje have been 
surveyed. 

The results show that both teachers and students have positive opinion on 
the application of problem-based learning in mathematics. The teachers are familiar 

with the importance and advantages of problem-based learning application, but are 

not familiar enough with the basic didactic-methodical demands which have to be 
followed during planning, organization and realization of this type of teaching. The 

classes organized in this manner have been found rather interesting by the students, 
and majority of them would like to experience these kind of classes more often, not 

only when it comes to mathematics but also the other subjects. They also believe that 

the acquisition of knowledge in this way requires maximal activity and that the acqu-
ired knowledge is superior in quality.  

 

Key words: problem-based learning, elementary mathematics, curricu-
lum content.* 
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