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Љиљана МИТИЋ* 

Педагошки факултет у Врању 
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ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА  

О ДЕТЕРМИНИРАЈУЋИМ КРИТЕРИЈУМИМА  

ИЗБОРА ЕКОЛОШКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ 
 
Сажетак: Избор еколошких садржаја у програмима природе и дру-

штва и биологије у основној школи морају бити утемељени, поред осталог, 

на потребама и интересовањима ученика. Опште законитости развијања 

социјалних потреба важе и за еколошке потребе и интересовања која им 
припадају. Истраживања еколошких потреба и интересовања ученика у циљу 

избора садржаја и моделовању програма природе и друштва и биологије има 
практичну, теоријску и ширу друштвену вредност и значај.  

Намена овог истраживања јесте обезбеђивање услова за израду аде-

кватних програма наставних предмета природних и друштвених наука у мла-

ђим и програма биологије у старијим разредима основне школе у којима би 

били заступљени еколошки садржаји.  
 

Кључне речи: еколошки садржај, потребе, интересовања, ученици, 

природа и друштво. 
 

 

Увод 

Смањење природних ресурса, нагли пораст становништва у свету, 

нагомилавање отпадних материја, наметнули су потребу преиспитивања 

односа човека према животној средини и биосфери у целини. Нарушавање 

озонског омотача, поремећаји климе, смањење обрадивог земљишта и уни-

штавање шума додатно погоршавају еколошку слику стања на планети. 

Стање се из године у годину погоршава. Светски експерти који се баве 

еколошком проблематиком упозоравају да се мора коренито мењати однос 

човека према животној средини.  

Човек је од давнина увиђао значај животне средине као извора соп-

ственог живота.  

Савремена еколошка наука темељи своја сазнања на далекој еколо-

шкој прошлости. Еколошка знања добијају готово судбински значај за 

појединца и човечанство у целини. Међутим, знања нису довољна да поје-

                                                 
* ljiljanam@ucfak.ni.ac.rs 

УДК 371.3::502/504]:373.32 

- оригинални научни рад - 



 204 

динац промени свој однос према животној средини. Човеково понашање 

није само рационалног, сазнајног, већ је и емоционалног и мотивационог 

карактера. Иако зна штетност одређеног понашања, човек се у великом 

броју случајева нерационално понаша. Зна да је пушење штетно, па ипак 

се не лишава те штетне навике. Зна да је кретање корисно по здравље, па 

ипак се мање опредељује за шетање и боравак у природи. Човек данас све 

више угрожава не само своју животну средину, већ и читаву биосферу. 

Угрожава и сопствени опстанак на планети. Иако постоје велике разлике у 

угрожености природне средине међу земљама света, нужно је да човечан-

ство предузме усклађене мере да се очување животне средине радикално 

унапреди. Промене према еколошкој средини морају започети од најмла-

ђих – деце и омладине. Потребно је мењати начин мишљења, формирати 

еколошку свест и позитивне ставове према очувању животне средине и 

њеном сталном унапређивању.  

 

1. Зашто смо се определили за ову тему? 

На почетку двадесет првог века људска бића суочавају се са еколо-

шким изазовима која су без преседана у историји ове планете. Углавном 

захваљујући људској активности, живот на Земљи суочава се с највећим 

масовним изумирањем још од доба диносауруса од пре шездесет пет 

милиона година. На основу неких процена, дневно изумре више од стоти-

ну животних врста, и да би се у следећих неколико деценија ова брзина 

могла удвостручити или утростручити. Природна богатства која одржавају 

живот на овој планети, ваздух, вода и земља, загађују се или исцрпљују 

алармантном брзином. 

Токсични отпади, који ће будућим генерацијама задавати муке, 

настављају да се нагомилавају широм света. Поједини облици нуклеарног 

отпада остаће смртоносни десетинама хиљада година. Разарање огромних 

површина озонског омотача и значајан пораст отрова у стакленој башти, 

што би могло да резултира глобалним загревањем, показује да људска 

активност угрожава атмосферу и климу планете Земље. На другој страни 

пораст становништва непрекидно се увећава. 

Суочени са таквом потенцијално катастрофалном будућношћу, 

налазимо се пред изазовом важних одлука. Како да почнемо да доносимо 

исправне одлуке? Као што претходно наведени примери показују, многи 

од наших садашњих проблема резултат су одлука које су раније генераци-

је доносиле у доброј намери, заправо многе од тих одлука имале су веома 

делотворне последице и по раније и по садашње генерације. Но, оне су 

исто тако имале и разарајуће последице. Како можемо бити сигурни да 

одлуке које ми у доброј намери доносимо неће имати подједнако двосми-

слене последице? 

Истини за вољу, мора се признати да је сличних проблема, додуше 

не у истој мери, било и у прошлости. 
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Западна филозофија је рођена пре две и по хиљаде година с чином 

Сократовог расправљања о атинском друштву и улогом појединца у њему. 

„Не бавимо се неком незнатном ствари“, рече Сократ, „већ тиме како тре-

ба да живимо“. Еколошки проблеми, чак и наизглед безопасни, попут упо-

требе вештачког ђубрива и пестицида, постављају филозофска питања о 

томе како треба да живимо. На пример, да ли човек као интелигентно биће 

има икакву моралну одговорност да заштити разноврсне животне облике 

који нас окружују? 

Одговорност човека за такво стање је, свакако евидентно, али се на 

ту одговорност различито гледа. Један број теоретичара ту одговорност 

види само према људском бићу, други према свим живим бићима, а трећи 

одговорност проширују и према људима који не постоје и који можда 

никада неће постојати. 

Према томе, намеће се питање да ли људи у садашњости имају 

одговорност према људима који би могли бити живи за сто хиљада година, 

и да ли ће за њих представљати опасност све оно што је штетно по нас. 

Све су то питања еколошке етике – много питања, а мало одговора. 

Да ли се почетком двадесет првог века суочавамо са еколошким иза-

зовима који су без преседана? Суочавамо се са њима или их производимо? 

Да ли се то човек окренуо против природе , или је природа почела да се све-

ти за све што јој је човек у својој краткој историји неодговорно урадио? Да 

ли нам прети еколошка катастрофа и шта у тој ситуацији треба радити? Да 

ли је природа човеков непријатељ, кога треба победити, покорити и приве-

сти некој корисној хуманој намени, или је човек део шире заједнице живота 

у којој међузависност има примат? Шта од тога ипак знамо? Знамо да гото-

во све одлуке које доносимо имају последице које иду даље од наших наме-

ра и наших интереса. Знамо и да је подношљива и гостољубива планета 

нешто што ми делимо са другима, у простору и времену. 

Много тога можемо сазнати ако се потрудимо, јер многи еколошки 

проблеми настају не из незнања или злонамерности, већ из мањка подстре-

ка за забринутост. 

Зато смо у истраживање у оквиру теме укључили ученике и учите-

ље основних школа и студенте учитељских факултета, у жељи да сазнамо 

какве су њихове еколошке потребе и интересовања, колико су информиса-

ни о еколошким садржајима и какви су ставови и мишљења учитеља о еко-

лошком васпитању ученика основне школе. 

Много је радова објављено о потребама, много је различитих тео-

ријских приступа о овом питању, али је свима заједнички један став: чове-

кове потребе су и биолошког и друштвеног карактера. 

Кад говоримо о еколошким потребама, можемо поћи од Аристоте-

ловог става о јединству природног и хуманог.  

У савременој цивилизацији одступило се од тог хуманистичког 

идеала јер је грађанско друштво поставило потпуно супротни критеријум 

вредновања односа човека и природе. 
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Човек је духовно богат онолико колико су богате његове потребе, 

нарочито оне вишег реда. Еколошке потребе су унутрашњи замајац који 

гони појединца да се одговорно понаша према животној средини, што зна-

чи и према себи и према другима. За нашу тему је битно нагласити да је 

улога школе не само да ученицима омогући да стекну еколошка знања, 

него и да код њих развије еколошке потребе, јер оне ће их покретати и да 

самостално проширују еколошка знања и да чувају и унапређују животну 

средину. Потребе прерастају, готово да се изједначавају са интересовањи-

ма, а ова воде ка вредностима, дакле и ка еколошким вредностима. Задатак 

школе је да систематично делује на развијање еколошких потреба, исто 

као што јој је задатак да развија потребе и интересовања за изучавање 

језичких и математичких знања и правила. Тај њен задатак је двоструки: 

а) да еколошки образује ученике и  

б) да их еколошки васпитава. 

Може се можда приговорити да је у еколошком образовању садр-

жано васпитање, али сматрамо да те две категорије нису синонимне. Циљ 

је не само да ученици знају, него и да им понашање буде у складу са зна-

њем. Школа треба да делује у три правца: прво, да сазнајно-еколошки обо-

гати ученике; друго, да еколошки подстицајно делује својим унутрашњим 

амбијентом (учионице и други простори, двориште и врт итд); да унапре-

ђује ученичко еколошко понашање увек и на сваком месту, делујући и 

преко родитеља и преко локалне заједнице. 

На развој еколошких потреба утиче, с једне стране, средина са сво-

јим циљем – подстицајима, али и сам човек, који ту средину обогаћује 

новим облицима и садржајима. 

Један од значајних фактора у развоју и оплемењивању људских 

потреба јесте организованост и еколошка оплемењеност средине у којој 

ученици живе и раде. Уколико у средини у којој живе ученици постоје 

шире могућности за избор еколошких активности, утолико постоје и бољи 

услови да еколошке потребе ученика буду интензивније и разноврсније. 

Без еколошких активности нема развијања нити задовољавања ученичких 

еколошких потреба. Ако је средина еколошки сиромашнија са малим бро-

јем објеката на располагању, мање ће потреба бити подстакнута. 

За нашу тему је веома битно да се утврди на ком се месту у класи-

фикацији потреба налазе еколошке потребе. Већ смо казали да теоретича-

ри деле потребе на примарне (биолошке) и секундарне (потребе вишег 

реда, друштвене). Нисмо нашли у литератури да се неко посебно бавио 

овим питањем. Без обзира на то што је подела потреба на две наведене 

групе врло широка, чини нам се да бисмо погрешили ако бисмо еколошке 

потребе сместили у било коју од тих двеју група, јер по неким елементима 

спадају у једну, а по другим у другу групу. Ваздух, вода и храна основне 

су биолошке потребе човека, а уједно су основа екологије, која се бори за 

здраву природну средину неопходну за нормално живљење и опстанак 

данашњих, а нарочито будућих генерација. 
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2. Предмет, циљ, задаци и хипотеза истраживања 

1. Предмет теме био је истраживање еколошких потреба и интересо-

вања ученика као критеријума и детерминанте моделовања аде-

кватних програма природе и друштва у млађим и биологије у ста-

ријим разредима основне школе.  

У разматрању овог комплексног и сложеног проблема потребе и 

интересовања ученика, ограничили смо се на истраживање еколошких 

потреба и интересовања. 

2. Намена истраживања била је да се обезбеде услови за израду аде-

кватних програма наставних предмета природних и друштвених 

наука у основној школи у којима би били заступљени еколошки 

садржаји. 

3. Циљ истраживања био је да се утврде основне еколошке потребе и 

интересовања ученика основне школе и ови резултати доведу у 

функционалну везу са полом, узрастом и успехом ученика. 

4. Основни задаци истраживања били су:  

4.1. Утврдити основне еколошке потребе и интересовања ученика у 

основној школи према варијабли пол, узраст и општи успех 

испитаника. 

4.2. Истражити ставове и мишљења наставника о еколошким садр-

жајима које треба заступати у програмима предмета природ-

них и друштвених наука у основној школи. 

4.3. Утврдити колико су ученици осмог разреда и студенти четврте 

године учитељских факултета информисани из еколошке 

области. 

5. Хипотезе истраживања: 

5.1. На еколошке потребе и интересовања ученика основне школе 

утичу полне и узрасне разлике. 

5.2. Нема статистички значајних разлика у еколошким потребама и 

интересовањима испитаника према варијабли пол испитаника. 

5.3. Постоје статистички значајне разлике у еколошким потребама 

и интересовањима ученика према варијабли узраст и успех 

ученика. 

5.4. Претпоставили смо да наставници основне школе указују на 

врсту еколошких садржаја које треба унети у програме приро-

де и друштва. 

5.5. Има статистички значајних разлика у ставовима и мишљењима 

наставника према листи програма еколошког образовања и 

васпитања ученика у односу на варијаблу степен стручне спре-

ме и радно искуство. 

5.6. Има статистички значајних разлика у степену информисаности 

ученика и студената из екологије и непосредне животне среди-

не према варијабли успех ученика, односно студената. 
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3. Еколошке потребе и интересовања,  
еколошки садржаји и еколошко васпитање 

Зато смо у истраживање укључили ученике и учитеље основних 
школа и студенте учитељских факултета, у жељи да сазнамо какве су 
њихове еколошке потребе и интересовања, колико су информисани о еко-
лошким садржајима и какви су ставови и мишљења учитеља о еколошком 
васпитању ученика основне школе. 

 
Графикон бр. 1:Процентуална заступљеност еколошких садржаја  

у програмима одељењске заједнице 

 
Код овог питања пошли смо од претпоставке да се еколошки садр-

жаји не могу успешно реализовати само помоћу једног предмета и не само 
теоријски, већ и практично, у оквиру разних секција слободних активно-
сти, а нарочито у оквиру еколошких секција. 

Највећи број испитиваних учитеља (68,46%) сматра да су еколо-
шки садржаји углавном заступљени у програмима одељењске заједнице, 
нешто мање од 1/3 да су заступљени, а свега 2,31% да нису заступљени. 

Постоје, такође, значајне разлике у заступљености еколошких 
садржаја у програмима одељењских заједница у односу на стручну спрему 
учитеља. Наиме, 39,06% испитаних наставника са високом стручном спре-
мом сматра да су еколошки садржаји заступљени у програмима одељењ-
ских заједница, а свега 19,70% испитаника са вишом стручном спремом 
дели њихово мишљење. 

 
Табела бр. 1: Степен заступљености еколошких активности  

у програмима одељењске заједнице 

Степен заступљености еколошких садржаја X SD Cv N 

Акција пошумљавања 2,15 1,21 56,30 124 
Уређивање и одржавање зеленила 3,14 1,09 34,81 124 
Сакупљање отпадног материјала (стари папир, стакло, 
гвожђе и др.) 

3,30 1,15 34,85 125 

Учешће ученика у патролама за очување природе 2,48 1,30 52,37 125 
Праћење промена у природи 3,84 0,99 25,70 125 
Учешће ученика у еколошким секцијама 3,32 1,19 35,86 123 
Вођење разговора на одељенској заједници и секцијама  
о заштити човекове средине 

4,54 0,71 15,68 126 

Писање писмених радова и наградних писаних састава из 

екологије 
3,37 1,14 33,90 126 
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Приређивање изложби фотографија и литерарних радова  

о заштити животне средине 
3,30 1,00 30,35 125 

Неке друге активности. Које? 3,01 1,34 44,37 72 

Просечна заступљеност еколошких садржаја 3,28 0,70 21,47 127 

 

 
Графикон 2: Просечна заступљеност еколошких садржаја  

у програмима одељењске заједнице 

 

Као што смо већ поменули, неопходно је да се ученици практично 

укључе у реализовање појединих еколошких садржаја, због чега смо учи-

тељима понудили 10 еколошких активности за које смо сматрали да ће нај-

више утицати на формирање еколошке свести код ученика. 

Највећи број испитиваних учитеља (4,54) истиче да је вођење раз-

говора на одељењској заједници и секцијама о заштити човекове средине 

најзаступљенија еколошка активност у програмима у природи (3,84), писа-

ње писмених радова и наградних писаних састава из екологије (3,37), а 

најмање (2,15) акција пошумљавања. 

Интересантно је да код одговора на ово питање нема великих разлика 

у одговорима испитаника, полазећи од радног искуства и школске спреме. 

 
Табела бр. 2: Утицај видова педагошког рада у школи  

на еколошко васпитање ученика 

Утицај појединих видова педагошког рада  

у школи 
X SD Cv N 

Утицај наставе природних предмета 3,94 1,02 25,91 126 

Утицај наставе друштвених предмета 3,50 0,98 28,09 121 

Утица слободних активности 4,20 0,79 18,73 128 

Утицај одељењских заједница 4,38 0,73 16,73 128 

Остало 4,50 0,92 20,52 18 

Просечан утицај видова педагошког рада  

у школи 
4,04 0,64 15,96 129 
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Графикон 3: Просечан утицај видова педагошког рада у школи  

на еколошко васпитање ученика 

 

Анализирајући одговоре испитаника, изненађује мишљење учите-

ља да одељењске заједнице (4,38) и слободне активности (4,20) имају већи 

утицај на еколошко васпитање ученика, него настава природних предмета. 

Одговори на ово питање могу се схватити ако се упореде са одго-

ворима на једно од претходних питања, где око 2/3 испитиваних учитеља 

сматра да су еколошки садржаји углавном заступљени у програмима оде-

љењских заједница. 

 
Табела бр. 3: Степен значаја садржаја које би требало увести  

у програме еколошког васпитања ученика 

Садржаји које би требало увести у програме еколошког 

васпитања ученика 
X SD Cv N 

Упознавање последица немарног односа човека према 

природи 
4,51 0,79 17,41 127 

Активности везане за заштиту човекове средине 4,42 0,87 19,79 128 

Користи од пошумљавања огољених површина 4,20 0,93 22,01 128 

Шта су и како настају киселе кише? 3,67 1,08 29,47 126 

Шта је стаклена башта, узроци и последице везане за њу? 3,90 1,09 27,92 129 

Које су последице оштећења озонског омотача? 4,29 0,94 21,86 129 

Које су опасности од нуклеарних електрана? 4,20 1,04 24,69 128 

Које су превентивне мере за сузбијање шумских пожа-

ра? 
4,35 0,87 19,95 127 

Које су опасне канцерогене материје? 4,27 1,03 23,99 128 

Који су основни загађивачи ваздуха и како их треба 

отклањати? 
4,57 0,75 16,46 127 

Које су штетне последице од превелике буке? 4,23 0,79 18,59 128 

Шта је узрок појаве тзв. "цветања мора"? 3,43 1,24 36,13 125 

Која су штетна зрачења у домаћинству и како их ублажити? 4,31 0,81 18,80 128 

Који је век пластичне амбалаже и како се треба понаша-

ти при њеном уклањању? 
4,45 0,81 18,25 128 
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Колике су резерве слатке воде и где се налазе њене нај-

веће резерве? 
4,17 0,93 22,20 127 

Који су хемијски загађивачи? 4,20 0,93 22,01 128 

Који су механички загађивачи воде? 4,12 0,99 24,12 128 

Основне карактеристике и штетности радиоактивног 

отпада. 
4,09 1,09 26,62 128 

Организације које постоје у свету и баве се заштитом 

човекове средине. 
3,50 1,11 31,80 127 

Организације које постоје у Вашем месту и баве се 

заштитом животне средине. 
3,63 1,21 33,38 128 

Неке друге активности. Које? 3,21 1,18 36,74 24 

Просечан значај 4,12 0,67 16,19 129 

 

 
Графикон 4: Просечан значај садржаја које би требало увести  

у програме еколошког васпитања ученика 

 

Ови одговори су значајни јер указују на заинтересованост учитеља 

за моделовање програма еколошког васпитања, садржаји које најпре треба 

унети у програме јесу: који су основни загађивачи ваздуха и како их треба 
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отклањати (4,57), упознавање са последицама немарног односа човека пре-

ма природи (4,51) и активности везане за заштиту човекове средине (4,42). 

Пажња испитаника фокусирана је највише на два проблема, на 

ваздух и непосредну животну средину уопште. 
 

Табела бр. 4: Информисаност ученика о еколошким садржајима 

Информисаност ученика о еколошким садржајима 

Резултати тестирања ученика КЕТ-1 тестом (N=280) 
 

Питање X SD Cv 95% CI 

1. Шта представља животна средина (околина)? 0,55 0,46 83,95 0,49 0,60 

2. Које се познате заразне болести могу прене-

ти водом? 
0,31 0,22 71,06 0,28 0,33 

3. Колико људи у свету умире годишње због 

загађења воде?  
0,21 0,41 195,99 0,16 0,25 

4. Хигијенски неисправну воду за пиће пије у 

Србији?  
0,21 0,41 191,83 0,17 0,26 

5. Да ли повећање стандарда живота људи 

доводи до измене потрошње воде? (заокружи-

те тачан одговор) 

0,10 0,30 306,66 0,06 0,13 

6. Да ли повећање температуре природне воде 

утиче на количину воде (у рекама, језерима и 

морима)? (заокружите тачан одговор) 

0,42 0,49 118,24 0,36 0,48 

7. Зашто се врши флуорисање воде? (заокру-

жите тачан одговор) 
0,18 0,38 217,51 0,13 0,22 

8. Коју температуру треба да има вода за пиће? 

(заокружите тачан одговор) 
0,65 0,48 73,51 0,59 0,71 

9. За дезинфекцију воде за пиће користи се: 

(заокружите тачан одговор) 
0,71 0,46 64,47 0,65 0,76 

10. Зашто се врши дезинфекција воде? (заокру-

жите тачне одговоре) 
0,76 0,34 44,50 0,72 0,80 

11. За коју воду кажемо да је тврда? (заокру-

жите тачан одговор) 
0,28 0,45 161,21 0,23 0,33 

12. Наведите начине снабдевања пијаћом 

водом већих градова. 
0,26 0,25 96,63 0,23 0,29 

13. У којим градовима је доказано веће прису-

ство фенола у пијаћој води? (заокружите тачне 

одговоре) 

0,32 0,36 114,87 0,27 0,36 

14. Активни угаљ можемо користити да би у 

води смањили: (заокружите тачан одговор) 
0,18 0,38 214,86 0,13 0,22 

15. Наведи главне хемијске супстанце које најви-

ше загађују површинске воде (реке, језера, мора) 
0,15 0,17 116,03 0,13 0,17 

16. Један литар моторног отпадног уља може 

да загади: (заокружите тачан одговор) 
0,11 0,31 289,19 0,07 0,14 

17. Које су главне карактеристике подземних 

вода? (заокружите тачне одговоре) 
0,53 0,47 89,30 0,47 0,58 

18. Шта значи реч смог? 0,42 0,38 91,30 0,37 0,46 

19. Које шкодљиве састојке избацују моторна 

возила у атмосферу? (заокружите тачне одговоре) 
0,38 0,24 63,49 0,35 0,41 
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Питање X SD Cv 95% CI 

20. Које гориво у себи садржи више сумпора? 

(заокружите тачан одговор) 
0,12 0,32 274,07 0,08 0,16 

21. Које гориво садржи више пепела? (заокру-

жите тачан одговор) 
0,61 0,49 80,58 0,55 0,66 

22. Које гориво мање загађује атмосферу? 0,43 0,50 116,52 0,37 0,48 

23. Како настају киселе кише? (заокружите 

тачан одговор) 
0,45 0,50 111,55 0,39 0,51 

24. Наведи хемијске супстанце које најчешће 

загађују атмосферу: (заокружите тачне одговоре) 
0,32 0,26 80,32 0,29 0,35 

25. За спречавање атмосферског загађивања 

пре свега се користе: 
0,54 0,50 91,93 0,48 0,60 

26. Колико литара ваздуха дневно уноси човек 

дисањем? (заокружите тачан одговор) 
0,39 0,49 126,42 0,33 0,44 

27. Које се стране материје најчешће налазе у 

загађеном ваздуху? 
0,12 0,17 143,86 0,10 0,14 

28. Које су последице утицаја загађеног вазду-

ха на човечији организам? 
0,27 0,25 93,92 0,24 0,30 

29. Да би смањили загађивање ваздуха потреб-

но је предузети следеће: 
0,24 0,28 114,20 0,21 0,27 

30. Наведи важније хемијске загађиваче 

намирница. 
0,10 0,15 145,60 0,09 0,12 

31. За уништавање инсеката користе се: (зао-

кружите тачан одговор) 
0,84 0,37 44,42 0,79 0,88 

32. За уништавање глодара користе се: (зао-

кружите тачан одговор) 
0,65 0,48 74,09 0,59 0,70 

33. За уништавање коровских биљака користе 

се: (заокружите тачан одговор) 
0,69 0,46 67,26 0,63 0,74 

34. Најважнији пут уношења пестицида у орга-

низам човека је путем: (заокружите тачан 

одговор) 

0,60 0,49 81,19 0,55 0,66 

35. Шта загађују примењени пестициди у 

животној средини? 
0,85 0,63 73,93 0,78 0,92 

36. До које дубине тла (земљишта) могу да 

продру поједини пестициди? 
0,43 0,50 114,84 0,37 0,49 

37. Велика хаварија нуклеарног реактора дого-

дила се 26.4.1986. године у: (заокружите тачан 

одговор) 

0,63 0,48 76,42 0,58 0,69 

Укупно 14,97 5,94 39,68 14,27 15,67 

 

Полазећи од узраста ученика, желели смо да остваримо увид у 

информисаност испитиваних ученика осмог разреда о еколошким садржа-

јима у току школовања, не само у оквиру наставе природе и друштва, већ 

и осталих предмета. 

Резултати испитаника нису задовољавајући, посебно одговори на 

нека питања, која су мање-више позната, као на пример зашто се врши 

флуорисање воде, од три понуђена одговора само 18% испитаника је одго-

ворило тачно. Још слабији резултати добијени су на питање: које се стране 
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материје најчешће налазе у загађеном ваздуху, али је мало од њих навело 

да су то угљен-моноксид, сумпор-диоксид и др. Иако су на питање: да ли 

повећање стандарда живота људи доводи до измене потрошње воде, пону-

ђене само три могућности за заокружење, само 1/10 испитаника одговорио 

је да се у том случају повећава потрошња воде. Ако су испитивани учени-

ци одговорили само 40,54% од максимално могуће вредности освојених 

бодова, онда нам то указује да се нешто мора мењати у васпитно-образов-

ном процесу, бар када се ради о еколошком васпитању и образовању. 

Неопходно је приликом усвајања наставних програма, нарочито 

када се ради о заштити природе и непосредне животне средине, уважавати 

потребе и интересе ученика, али и интересе генерација које долазе. 

Није довољно само уводити нове предмете из екологије, већ све 

предмете осавремењивати еколошким садржајима, и у поједине наставне 

јединице, где год је то могуће, инкорпорирати еколошке садржаје везане 

за заштиту природе и непосредне животне средине. 

 
Табела бр. 5: Резултати тестирања студената 

Резултати тестирања студената ЕИН-1 тестом (N=203) 

Питање X SD Cv 95% CI 

1. Шта су абиотички фактори и на шта они 

утичу? (заокружите тачан одгов.) 
0,91 0,29 32,21 0,87 0,95 

2. Абиотске болести изазивају абиотски чини-

оци међу којима су и следећи (изабери пет тач-

них одговора) 

0,79 0,31 38,67 0,75 0,83 

3. Чему служе аерофилтери? (заокружите 

тачан одговор) 
0,12 0,33 267,49 0,08 0,17 

4. Од чега се састоје аерофилтери? (заокружи-

те тачан одговор) 
0,41 0,49 119,32 0,35 0,48 

5. У чему се састоји аналитичка контрола 

ваздуха? (заокружите два тачна одговора) 
0,70 0,30 42,19 0,66 0,74 

6. Које су карактеристике атмосферске праши-

не? (заокружите тачне одговоре) 
0,59 0,24 41,34 0,56 0,62 

7. Ко све учествује у загађењу ваздуха? (зао-

кружите тачне одговоре) 
0,90 0,19 21,46 0,88 0,93 

8. Када атмосферска прашина делује позитивно? 0,94 0,25 26,22 0,90 0,97 

9. Како атмосферске падавине (киша и снег) 

пречишћавају ваздух ?  
0,62 0,25 39,69 0,58 0,65 

10. На процес природног пречишћавања воде 

утичу групе процеса (заокружи 2 тачна одго-

вора)? 

0,60 0,25 41,76 0,57 0,64 

11. Шта је азбестоза? 0,54 0,50 92,18 0,47 0,61 

12. Шта је бактерлиза? 0,80 0,40 50,43 0,74 0,85 

13. У чему се састоји деградација животне сре-

дине? 
0,93 0,26 28,32 0,89 0,96 

14. Шта утиче на деградацију еко-система? 

(заокружите тачне одговоре) 
0,69 0,25 35,85 0,65 0,72 

15. Шта је екоклима? (заокружите тачне одговоре) 0,48 0,25 53,02 0,44 0,51 
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16. Шта је еколошка равнотежа? 0,98 0,14 14,21 0,96 1,00 

17. Шта је ерозија земљишта? 0,98 0,16 15,93 0,95 1,00 

18. Шта убрзава процес ерозије? (заокружите 

тачне одговоре) 
0,58 0,29 49,77 0,54 0,62 

19. Шта је флокулација? 0,73 0,45 61,11 0,67 0,79 

20. Шта је флора? 0,98 0,16 15,93 0,95 1,00 

21. У чему је суштина каталистичког поступка 

заштите ваздуха? 
0,49 0,50 102,75 0,42 0,56 

22. Шта су катастрофалне смене у природи? 0,82 0,39 47,33 0,76 0,87 

23. Шта су киселе кише? 0,82 0,38 46,54 0,77 0,88 

24. Каква може бити загађеност вода? (заокру-

жите тачне одговоре) 
0,60 0,19 32,26 0,57 0,63 

25. Шта се означава речима контаминација 

атмосфере, земљишта, воде? 
0,49 0,50 101,74 0,42 0,56 

Укупан број бодова 17,48 2,23 12,75 17,17 17,78 

 
Истраживањем смо, поред осталог, желели сазнати колико су сту-

денти четврте године учитељских факултета као будући васпитачи инфор-
мисани из екологије и непосредне животне средине. Јер од њихове инфор-
мисаности у извесној мери зависи и еколошко васпитање и образовање 
ученика и у извесној мери и моделовање одговарајућих еколошких програ-
ма за основну школу. Рачунали смо да су студенти учитељских факултета, 
за разлику од већине студената других наставних факултета, имали више 
прилика да се током студија информишу о еколошким проблемима, проу-
чавајући многе предмете природних и друштвених наука. 

Резултатима испитиваних студената, можемо у целини бити задо-
вољни, јер је просечан укупан број бодова (17,48 ± 2,23), што је око 70% 
максимално могуће вредности освојених бодова. 

Значајни резултати остварени су на поједина питања на која се 
може одговорити препознавањем проблема. Већи број испитиваних студе-
ната одговорило је позитивно на питања која се више односе на непосред-
ну животну средину. 

На основу резултата истраживања можемо констатовати да су 
одговори ученика на сва понуђена питања потврдили хипотезу да нема 
статистичких разлика у еколошким потребама и интресовањима ученика 
према варијабли пол испитаника. 

Истовремено, верификована је претпоставка да постоје статистички 
значајне разлике у еколошким потребама интересовањима ученика према 
варијабли узраст (старији – млађи разред) и општи успех ученика. Додуше, у 
оквиру ове групе испитаника постоји и значајна разлика у годинама, што је 
вероватно утицало на добијање оваквих резултата, јер испитивани ученици 
четвртог разреда показују већу заинтересованост за све понуђене врсте еколо-
шких активности и потреба у односу на ученике осмог разреда. 

На основу резултата истраживања верификована је хипотеза да 
испитивани наставници основне школе указују на врсту еколошких садр-
жаја које треба унети у програм природе и друштва, као и осталих предме-
та природних и друштвених наука. 
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Потврђене су помоћне хипотезе да има статистички значајних раз-

лика у ставовима и мишљењима наставника према листи програма еколо-

шког образовања и васпитања ученика у односу на варијаблу радно иску-

ство и степен стучне спреме. 

Потврђена је и претпоставка да има статистички значајних разлика 

у степену информисаности ученика и студената из екологије и непосредне 

животне средине према варијабли успех ученика, односно студената. 

Знамо да резултати овог истраживања неће битно променити стање 

на плану еколошког васпитања и образовања ученика у основној школи, 

али можемо бити задовољни ако бар мало покренемо релевантне друштве-

не и просветне органе, наставнике, родитеље и ученике на размишљање, 

да је последњи тренутак када нешто битно морамо мењати у непосредној 

животној средини. 

Иако смо овим истраживањем обухватили један значајан сегмент 

педагошког рада – потребе и интересовања ученика као детерминирајући 

критеријум избора еколошких садржаја у настави, наше би задовољство 

било велико уколико би резултати овог побудили интересовања за даља 

истраживања из ове области. 

 

Закључак 

Истраживањем смо желели не само да укажемо теоријски на 

важност испитивања еколошких потреба и интересовања ученика, него и 

да практично допринесемо интезивирању педагошке делатности у школа-

ма, посебно еколошког образовања и васпитања. 

Недовољно познавање еколошких потреба, жеља и интересовања 

ученика отежава рад у моделовању одговарајућих програма еколошког 

васпитања и образовања ученика у основној школи, нарочито у оквиру 

предмета Природе и друштва у млађим разредима и Биологије у старијим 

разредима основне школе. Према томе, намена овог истраживања била је 

обезбеђивање услова за израду адекватног програма наставних предмета 

природних и друштвених наука у основној школи, у којима би били засту-

пљени еколошки садржаји, полазећи, пре свега, од потреба и интересова-

ња ученика основне школе за еколошке садржаје, од информисаности сту-

дената из екологије, као и од ставова и мишљења учитеља о еколошком 

васпитању ученика. 

Један од задатака овог истраживања је упознавање са мишљењима 

учитеља о еколошким садржајима које треба искористити за моделовање 

програма појединих предмета у основној школи, јер је познато да се еко-

лошки садржаји не могу интерпретирати само у оквиру једног предмета, и 

не само теоријски, већ и практично у оквиру разних секција слободних 

активности у школи и ван ње. Зато је учитељима у упитнику пружена 

могућност да укажу у којој су мери еколошки садржаји заступљени у про-

грамима одељењске зајднице, степен заинтересованости понуђених еколо-

шких активности, утицај појединих видова педагошког рада, које еколо-
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шке садржаје треба заступити у програме еколошког васпитања и које спе-

цифичне дидактичко – методичке поступке треба применити у реализацији 

еколошког васпитања ученика у основној школи. 

Познато је да су широке могућности за реализовање еколошких 

садржаја у редовној настави, у оквиру многих предмета, зато нас је посеб-

но интересовало у којој мери су еколошки садржаји заступљени у програ-

мима одељењских заједница и какве су могућности њихове реализације 

ван редовне наставе. На основу добијених резултата верификована је прет-

поставка да се ученици о еколошким садржајима могу информисати и у 

оквиру секција слободних активности. На то указују одговори испитива-

них учитеља који сматрају да су еколошки садржаји углавном заступљени 

у програмима одељењске заједнице. Занемарљив је број учитеља који не 

уграђују еколошке садржаје у програме секција слободних активности. 
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Ljiljana Mitić 

 

STUDENTS’ NEEDS AND INTERESTS  

AS THE DETERMINING CRITERIA FOR THE SELECTION  

OF ECOLOGICAL CONTENTS IN TEACHING 

 
Summary: The selection of ecological contents in the programmes of 

nature and social studies and biology in primary school has to be based, in addition 

to everything else, on students’ needs and interests. 
The general laws for the developmemt of social needs are valid for both 

ecological needs and interests which belong to them. The studies of ecological 
needs and interests of students for selecting contents and modelling of the program-

mes of nature and social studies and biology have practical, theoretical and broa-

der social value and significance. 
The purpose of this research is to provide conditions for making adequate 

programmes for the subjects of natural and social studies in lower and for biology 
in upper grades of primary school where ecological contents would be included. 

 

Key words: ecological contents, needs, interests, students, nature and 
social studies.1  
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