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МЕТОДИЧКИ МОДЕЛИ НАСТАВЕ  
ПРИМЕНОМ ОБРАЗОВНОГ СОФТВЕРА 

 
Сажетак: Тема рада, која се сврстава у поље дидактичко-методич-

ких иновација, израђена је са тежњом осмишљавања новог приступа, модела 
и мултимедијске наставне стратегије, у циљу унапређивања и осавремењива-
ња постојеће теорије и праксе наставног рада. Рад је конципиран у два дела. 
Први део посвећен је методичкој концепцији новог предложеног модела 
наставног рада, насталог у оквиру модификације и методичке адаптације 
некадашњег Г. Мајеровог кибернетичког модела учења у индивидуализованој 
настави, и који се огледа у интеграцији програмиране и проблемске наставе, 
презентовању, усвајању и електронској евалуацији усвојених наставних садр-
жаја путем наменски креираног образовног софтвера. Други део презентује 
методолошку поставку, као и кључне сегменте и резултате реализованог 
дидактичког експеримента, у коме су испитаници експерименталних група 
доминантно остварили боље резултате у више сегмената (квалитету и кван-
титету знања, количини усвојених појмова, повишеном степену акцелерације у 
учењу, општем предметном успеху), у односу на испитанике контролних група. 
У закључку рада потврђује се позитиван утицај креиране мултимедијске 
наставне стратегије и дају импликације за начин њене интензивније примене у 
циљу модернизације и ефикасније реализације неминовне потребе реформе 
школства у Србији. 

 
Кључне речи: индивидуализација наставе, програмирана настава, 

проблемска настава, наставне стратегије, образовни рачунарски софтвер.  

 
 

Увод 

Сведоци смо појаве да наш васпитно-образовни систем трпи вели-
ке унутрашње потресе у сукобу традиције и нових идеја, као и да је неоп-
ходно изналажење најбољих решења за постојеће проблеме који су резул-
тат убрзаног развитка науке и технике, нагомилавања и умножавања 
информација. Због тога се оправдано намећу питања: Како пренети сво то 
нагомилано знање ученицима? У ком обиму су они способни да га асими-
лирају и искористе у свакодневном животу?  
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Следеће кључно питање које се намеће јесте: зашто баш индивиду-

ализација? Досадашњи ниво научних сазнања (код нас и у свету) недво-

смислено указује на чињеницу да је актуелна организација наставног про-

цеса, са доминирајућим фронталним начином рада, просто неодржива, па 

је зато нужно редефинисање метода, средстава и облика рада. Индивидуа-

лизација, ослоњена на савремену образовну технологију, представља један 

од модела решења изласка из постојеће кризе образовног система. Она 

изискује индивидуалне контакте, уважавајући све сегменте индивидуал-

них разлика, јер у њеној примени не постоје готови шаблони и рецепти, 

будући да је сваки ученик индивидуа за себе. Примењује се онда када је 

рад прилагођен појединцу или када се примењује облик рада који је прила-

гођен да одговара потребама, жељама и начину мишљења појединаца који 

у њему учествују. 

Са друге стране, нужно је редефинисање и наставних садржаја, 

имајући у виду њихову актуелност, али и концепцију постојећих уџбеника 

(прилагођену „просечном” ученику), без обзира на евидентне индивидуал-

не разлике међу ученицима. То указује да су и даље слабо присутна насто-

јања која ће ићи у прилог учениковом осамостаљивању и властитом оспо-

собљавању за процес активног стицања и примене знања. Мишљења смо 

да је, на бази теоријских сазнања педагогије, дидактике и психологије, и 

савремених достигнућа образовне технологије, управо методика област 

која може понудити научно-практична решења за постојеће и новонастале 

проблеме. 

 

1. Теоријска оријентација 

Током претходних деценија у иностраној дидактичкој литератури 

може се наћи огроман број релевантних аутора који су разматрали поље 

наше проблематике (Alessi, & Trollip, 2001; Bitter & Pierson, 2002; 

Pritchard, 2009; Trudel & Métioui, 2009). Овом приликом у теоријском при-

ступу осврнућемо се на ауторе који су директно утицали (својим теорија-

ма и сугестијама за примену дидактичких иновација) на креирање овог 

иновативног модела наставне (мултимедијске) стратегије.  

Тематиком индивидуализације наставе бавили су се многобројни 

домаћи и инострани дидактичари. Вилотијевић, Мандић (2003) и Матије-

вић (2004) указују да школа мора преузети доминантнију улогу у форми-

рању оперативнијих кадрова, што подразумева оспособљавање савреме-

них методичара који ће бити у стању да вештим повезивањем теорије и 

праксе, посебно флексибилним комбиновањем метода, средстава и модела 

наставе, значајније стимулишу ученичке активности, подигну их на виши 

ниво активног стицања оперативних знања и оспособљавања за самостал-

ни рад и самоучење.  

Аутори Сафер, Бауман, Исенберг и Јатонго (Saifer et al, 1997), 

истичу пажљиво одабирање материјала који би морали да буду флекси-

билни и да обухвате опсег од лаганог до тешког. Такође, група страних 
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аутора, (Paradies, Wester i Greving, 2012), наглашава да је веома важно аде-

кватно уклапање у оквиру дидактичког троугла, указујући на битне сег-

менте: методолошки водећи принцип дизајнирања појединачних путева 

учења; акцију оријентисану ка решавању проблема; знање, стратегија уче-

ња и метакогниција су обавезни, као и подстицање на самоделатност; 

школски дан подељен у различите блокове од 60 или 90 минута. У том 

смислу, овај приступ индивидуализацији може се посматрати и као ради-

кални облик диференцијације.  

У свим тим разматрањима, закључци су били исти: инсистирање 

на истим знањима је контрапродуктивно; прихватити разлике међу учени-

цима; примењивати разноврсност прилаза у наставном процесу; обезбеди-

ти различит избор материјала; формира се позитивна мотивација за учење; 

ослобађање и развијање потенцијалних способности и самоодговорности; 

главни циљ који треба остварити применом индивидуализације у настави 

је научити ученике учењу.  

У поступку креирања индивидуализацијских методичких модела 

наставе пошли смо од системско-теоријског приступа Ђукићеве, која исти-

че да „...из теоријских основа система програмиране наставе (и наставе уз 

помоћ компјутера), проблемске наставе и наставе путем открића, произ-

илазе битне промене у значењу појма наставне методе. Наставне стратеги-

је, низови инструкција, алгоритамски описи и прописи сагледавају се као 

модели диференцираног структурирања методичких елемената, што пред-

ставља дидактички засновано и сврсисходно утемељење индивидуализа-

ције васпитно-образовног процеса у целини. Савремени наставни системи 

носе у себи одређене елементе индивидуализације, па се могу разумети и 

као својеврсни модели индивидуализоване наставе” (Ђукић, 1995: 89).  

Индивидуалне разлике међу ученицима уважавамо употребљавају-

ћи и медије на више начина: „наставни циљеви садржају морају бити урав-

нотежени са нивоом интелектуалног развоја и интересовања ученика; 

обим материјала за учење треба да буде прилагођен за коришћење од стра-

не сваког ученика у складу са индивидуалним способностима; припремље-

на средства прилагодити способностима ученика за разумевање; темпо 

учења се мора прилагодити индивидуалним могућностима брзине учења; 

ниво тежине задатака које ученици треба да реше треба прилагодити инди-

видуалном напретку учења сваког ученика” (Blažič et al, 2003: 311). 

Поред индивидуализације наставе, још један кључни сегмент у кре-

ирању наше мултимедијалне стратегије је и образовни рачунарски софтвер 

(ОРС), као једно од најзначајнијих достигнућа савремене образовне техно-

логије. Надрљански (2008: 169) означава га као „интелектуалну технологију, 

која обухвата рачунарске програме који се могу користити у наставном про-

цесу, програме који помажу и усмеравају на индивидуално учење. Такође, 

ОРС обухвата и програмске језике, софтверске алате, одређену организацију 

наставе и учења, и садржи различите наставне програме намењене ученици-

ма различитих узраста, базираних на логици и педагогији.”  
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Поштујући захтеве за иновирањем и осавремењивањем наставног 

процеса, дошло се до закључка да је једно од валидних решења свакако 

мултимедијални приступ настави применом адекватне наставне страте-

гије и образовног софтвера, који својом нелинеарношћу и обиљем инфор-

мација представља „неисцрпну храну” за сваког ученика. У њему ће свака 

индивидуа пронаћи себе („исподпросечни”, „просечни”, „изнадпросечни” 

ученици) и створити могућност за напредовање до сопственог максимума. 

Наставни садржаји који се интерпретирају уз употребу рачунара (образов-

них апликативних софтвера, хипертекста, хипермедије...) осавремењују 

наставу и подижу је на знатно виши ниво у односу на традиционалну. 

Образовни софтвер на експлицитан начин репрезентује разне стра-

тегије и технике подучавања које дефинише аутор и омогућава контроли-

сану примену у циљу ефикаснијег усвајања садржаја које ученик треба да 

научи кроз коришћење система. Основна улога образовног софтвера као 

савременог интерактивног мултимедија јесте омогућавање савремених 

приступа и интерпретације наставног градива ученицима (што повећава 

ефикасност и оптималност наставног процеса), али и стварање предуслова 

и убрзање разумевања и савлађивања свих нивоа садржаја, као и нивоа 

процеса учења. 

У сваком случају, услов без кога се не може напредовати јесте 

стручно усавршавање наставника током целог живота, а паралелно са тим 

и дефинисање стандарда за све нивое наставе. Увођење и примена нове 

образовне технологије није само питање средстава, већ и питање става 

према њој. Још давне 1986. године П. Мандић (Југодидакта, 1986: 4) исти-

цао је да се „доста често јављају отпори увођењу нове технологије зато 

што наставници не разумеју довољно њен значај и њене педагошке могућ-

ности; зато што њено увођење претпоставља улагање посебних напора, 

прилагођавање новим облицима рада и преузимање обавеза које траже 

комплетнију педагошку културу; зато што увођење нове педагошке техно-

логије налаже доквалификацију, преквалификацију и перманентно струч-

но усавршавање наставника, а то су обавезе које наставници нерадо при-

мају у условима кад им није материјални положај онакав какав би требало 

да буде с обзиром на послове и задатке које обављају”. Такође, исти аутор 

(1988: 118) наглашава да би образовна технологија требало да омогући 

...уважавање претходних знања, способности, темпа рада, увођење инди-

видуализоване и индивидуално планиране наставе, флексибилне, програми-

ране, полупрограмиране, проблемске и компјутеризоване наставе, допуња-

вање класичних метода наставе методама откривања, истраживања и 

решавања проблема, подизање техничке базе наставе увођењем машина 

за учење, видеосистема и микрокомпјутера итд. Ако пажљивије сагледа-

мо, готово све тадашње препоруке П. Мандића инкорпориране су у пред-

ложени, сада већ и емпиријски проверен нови модел наставе.  
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Слика 1: Инсерт из образовног софтвера „Човек – део природе“ 

 

Следећи Мајерова основна начела, принципе и постулате теорије 
мултимедијског учења, уз примену метода аутоапстрактинга, електронске 
евалуације и аутокорекције (из кибернетичке дидактике), хипермедијске 
стратегије (Dillon & Gabbard, 1998) и методичком модификацијом и адап-
тацијом некадашњег Г. Мајеровог кибернетичког модела учења у индиви-
дуализованој настави (који се огледа у интеграцији програмиране и про-
блемске наставе, презентовању, усвајању и електронској евалуацији усво-
јених наставних садржаја), креиран је наменски модел образовног софтве-
ра за потребе реализације предвиђеног дидактичког експеримента. 

 

2. Методологија 

2.1. Проблем и циљ истраживања 
Већина данашњих класичних линеарних уџбеника, због своје прила-

гођености „просечном ученику“, представља генератор слабости и неуспеха 
процеса активног стицања знања, на бази чега је и произашла потреба за 
индивидуализацијом наставног процеса применом образовног софтвера. У 
трагањима за релевантном литературом и досадашњим искуствима на пољу 
наше тематике, наишли смо на већи број појединачних истраживања. Основ-
ни проблем са нашег становишта јесте то што сви радови дотичу само један 
део или сегмент наше проблематике, индивидуализације, или њеног одређе-
ног модела, или пак саму проблематику софтверских решења у информатич-
ко-програмерском смислу. Што се тиче споја методике (конкретно, методич-
ких модела наставе) и образовне технологије, једини рад који нам је познат 
јесте експериментално истраживање под називом „Примена наставе на више 
нивоа сложености мултимедијалним приступом” (Станковић, 2005). Овом 
приликом, намера нам је да још једном укажемо на интердепедентни однос 
методике и образовне технологије, у настојању да у један мултимедијални 
образовни софтвер интегришемо наставне садржаје који ће бити обрађени 
помоћу програмираног и проблемског модела наставног рада и учења. 
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Са тог аспекта, проблем нашег истраживања је утврђивање могућно-
сти организовања индивидуализације методичких модела наставе приме-
ном образовног софтвера у настави Познавања природе. Мишљења смо да 
проблем истраживања није у довољној мери проучаван, а ни примењен у 
наставној пракси. Циљ овог истраживања јесте утврђивање утицаја израђе-
ног образовног софтвера на различите методичке моделе наставе, његов 
допринос индивидуализацији наставног процеса, као и тренутно стање у 
пракси (када је реч о примени оваквог модела наставног рада). Складно 
циљу, интересовало нас је да ли се путем претходно поменутих методичких 
модела наставе остварују већи педагошки ефекти1 у односу на наставу која 
није организована овим видом индивидуализације. У том смислу, претпо-
ставили смо да ови модели доприносе повећању квалитета и квантитета зна-
ња ученика, као и да постоје статистички значајне разлике у овим параме-
трима између испитаника експерименталних и контролних група.  

2.2. Истраживачка питања и хипотезе 
Истраживање је садржало 11 конкретних хипотеза, које ћемо (због 

ограниченог простора у раду) груписати по кључним подручјима, путем 
следећег низа релевантних истраживачких питања за које сматрамо да ће 
допринети расветљавању наведене проблематике: 

 
- Да ли индивидуализација методичких модела наставе приме-

ном образовног софтвера позитивно утиче на: квалитет и кван-
титет знања ученика, развој њихове мотивације, осамостаљива-
ње у процесу учења, оптимизацију наставног процеса и др? 

- Какви су ставови и интереси ученика када је у питању настава 
уз помоћ компјутера (образовног софтвера)? 

- Какво је тренутно стање у пракси када је реч о учесталости 
примене компјутера у настави и учењу? 

- Да ли су наставници оспособљени за израду и примену обра-
зовних софтвера и у којој мери су заинтересовани за стручно 
усавршавање на том пољу? 

Претпоставља се да:  
1. модел програмиране наставе применом образовног софтвера 

доприноси повећању квалитета и квантитета знања ученика;  
2. модел проблемске наставе применом образовног софтвера 

доприноси повећању квалитета и квантитета знања ученика; 
3. постоје статистички значајне разлике у квалитету и квантитету 

знања између ученика експерименталних и контролних група; 
4. ученици су више заинтересовани и мотивисани за нови начин 

рада и учења у настави познавања природе (за индивидуализацију 
методичких модела наставе применом образовног софтвера); 

5. наставници имају позитивне ставове о дидактичко-методичкој 
ваљаности израђеног и презентованог образовног софтвера.  

                                                 
1 Под већим педагошким ефектима у нашем истраживању подразумевамо повећање: ква-

литета и квантитета знања, количине и обима усвојених појмова, успеха, акцелерације, 

индивидуалног напретка појединца и др.  
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2.3. Узорак 
Вишемесечно истраживање обављено је у пет основних школа са 

подручја југоисточног региона Србије. Одабир школа био је условљен 
поседовањем задовољавајуће технолошке (информатичке) базе за потребе 
реализације планираног експеримента. Узорак истраживања чинило је 166 
наставника и 424 ученика IV разреда основних школа.  

2.4. Поступци истраживања и статистичка обрада података 
У истраживању смо се определили за експерименталну и дескрип-

тивну методу. У реализацији овог дидактичког експеримента коришћен је 
модел рада са паралелним експериментално-контролним (Е1-К1; Е2-К2) 
групама. Уједначавање група обављено је на основу резултата иницијал-
ног теста предзнања и претходно постигнутог успеха у оквиру предмета 
Познавање природе. Мерни инструмент квантитета и квалитета знања 
испитаника омогућила је техника проверавања путем низа задатака објек-
тивног типа (финални тестови знања), који су конструисани у сарадњи са 
учитељима, педагозима и психолозима школа у којима је истраживање 
реализовано. Такође, испоштоване су и метријске карактеристике инстру-
мента: валидност, објективност, економичност, дискриминативност (Фер-
гусонов коефицијент δ=0,912), и поузданост (Кронбахов коефицијент 
α=0,816). Добијени нивои знања створили су темељ за утврђивање разлика 
између испитаника.   

Статистичка обрада података обављена је употребом стандардне 
статистичке апаратуре, и то пре свега на нивоу израчунавања процената, 
аритметичке средине и стандардне девијације, као и израчунавања стати-
стичке значајности разлика између аритметичких средина. Такође, тести-
рање хипотеза обављено је t-тестом и x2-том. Што се тиче статистичких 
поступака закључивања, коришћен је логичко-статистички облик на бази 
квантитативне и квалитативне анализе добијених статистичких резултата. 

 
3. Резултати и интерпретација 

3.1. Разлике у квалитету и квантитету знања 
између експерименталних и контролних група 

2(3)=65.489, p=0.001 

 
Графикон 1: Поређење квалитета знања између групе Е1 и К1 
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Аритметичка средина резултата на финалном тесту за групу Е1 је 
17.20, док је за К1 14.86 укупни скор освојених бодова – 1823 наспрам 
1575. С обзиром на то да су групе у старту биле у потпуности изједначене 
(са 1422 бода), можемо констатовати да је експериментална група оствари-
ла 248 бодова више у односу на контролну, t(210)=8.696, p=0.001. 

 
Графикон 2: Поређење квантитета знања на финалном тесту за групе Е1 и К1 

2(3)=59.066, p=0.001 

 
Графикон 3: Поређење квалитета знања између група Е2 и К2 

 
Аритметичка средина резултата на финалном тесту за групу Е2 је 

16.90, док за К2 групу износи 14.73. Укупни скор освојених бодова је 1791 
наспрам 1561, за 230 бодова више остварених у корист експерименталне 
групе, t(210)=7.415, p=0.001. 

 
Графикон 4: Поређење квантитета знања на финалном тесту за групе Е2 и К2 
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Из досадашњих емпиријских резулатата може се уочити следеће: 

У експерименталним групама је индивидуализација оба модела, и 

уз примену ОРС-а, допринела готово потпуном успеху свих испитаника 

јер су га задржали, а више од половине и повећали, осим код 7 испитани-

ка, што је више него прихватљив број. Логични разлози њиховог назадова-

ња могу бити следећи: постоји могућност да се нису адекватно снашли у 

новом моделу и начину рада; друга могућност је да је и сама проучавана 

тематика мало обимнија због већег броја информација које пружа ОРС у 

односу на класичан уџбеник, а и тежа, јер је сама природа предмета засно-

вана на проширивању и продубљивању наставних садржаја, па у IV разре-

ду већ поприлично задире и у предметно подручје Биологије. Није искљу-

чена ни могућност присутности оба фактора истовремено. 

У контролним групама такође је забележен напредак код испита-

ника, и то пре свега у квантитету знања који је статистички знатно мањи у 

односу на експерименталне групе, док је квалитет само незнатно повећан, 

и у огромном заостатку наспрам својих паралелних група. То још једном 

потврђује да традиционално изведена настава веома мало могућности пру-

жа за појединачно напредовање и да је претежно одраз задржавања посто-

јећег нивоа знања. Кад је реч о квалитету њихових знања, финално тести-

рање показало је веома малу успешност испитаника, поготову оних са нај-

вишим оценама, где управо треба да буде заступљен ниво највеће опера-

ционализације стечених знања. 

3.2. Ставови ученика Е група о новом начину компјутерског учења 

 
Графикон 5: Графички приказ осећања – утисака испитаника  

током учења у рачунарској учионици 

 

Као што се види из приложеног (графикон 5), осим опције евенту-

алног страха од новог модела рада (за који се изјаснило 10.8% испитаника) 

и да се није знало шта се од њих очекује (7.1%), све остале понуђене опци-
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је за које су се понаособ изјаснили испитаници који чине најмање двотре-

ћинску већину, представљају неке од главних одлика индивидуализације 

наставе, па се аналогно томе може констатовати да у великој мери прео-

владава већина која има веома позитивне ставове према поменутом моде-

лу рада и учења. 

 
Графикон 6: Процентуална израженост позитивних разлога (ставова) испитаника 

према учењу помоћу компјутера 

Легенда: 

1. Имао/ла сам утисак као да се играм, а ипак сам доста новог нау-

чио/ла; 2. Први пут сам могао/ла да видим слике и догађаје за које нисмо 

имали могућности на досадашњим часовима; 3. Добро је, нико ме не кри-

тикује кад погрешим, па се не осећам нелагодно; 4. Овако је много зани-

мљивије, има доста слика и филмова; 5. Сад сам сигуран/а да сам реално 

оцењен/а; 6. Одмах добијем резултате свог рада. 

Ако сагледамо понуђене опције у датој легенди за графикон 18, 

уочићемо да оне представљају неке од главних одлика образовног софтве-

ра и мултимедијалног приступа настави. Имајући у виду да су се у овом 

вишеструком избору испитаници опредељивали за сваку од опција са пре-

ко 50% заступљености (од половине до двотрећинске већине), можемо 

констатовати да су генерално потврдили и саму заступљеност наведених 

одлика, као и да им апсолутно погодују у наставном раду. 

 

3.3. Ставови наставника о израђеном ОРС-у 

и новом моделу компјутерског учења 

С обзиром на то да смо већ видели одређене ставове и мишљења о 

израђеном образовном софтверу од стране ученика, на крају овог дела 

емпиријског истраживања желели смо да исте добијемо са стручног аспек-

та, од стране колега (након одржане серије презентација у школама) у 

циљу сагледавања комплетне слике о нашем раду и предложеном моделу 

индивидуализације наставе. У том смислу поставили смо наставницима 

питања отвореног типа кроз чије су одговоре они могли да искажу своја 
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мишљења о израђеном софтверу и његовој примени у функцији индивиду-

ализације наставе, затим да изнесу евентуалне уочене слабости, и на крају, 

да дају сугестије које бисмо могли искористити за његову ревизију. Систе-

матизацијом и класификацијом одговора 166 наставника добили смо сле-

деће коментаре: 

- Као добре стране испитаници су истакли: потпуна индивидуа-

лизација на најсавременији начин (78.9%); правовремена, крај-

ње објективна и непогрешива евалуација и повратна информа-

ција о постигнутом успеху (57.8%); обезбеђивање високог сте-

пена активности на часу и мотивације ученика (64.5%); омогу-

ћавање најсавременијег приступа и метода рада у наставном 

процесу (44.6%); велика могућност напредовања ученика соп-

ственим темпом (62.7%); мноштво текстуалних и аудио-визу-

елних информација, као и могућност уочавања предмета, поја-

ва и процеса које је немогуће презентовати на традиционални 

начин (50%);  

- Као недостатке испитаници су истакли: сматрам да нема 

већих недостатака (58.4%); смањена сарадња и интеракција на 

часу (15.7%); жива реч и наставник губе смисао на часу (4.2%), 

дужина израде образовног софтвера – наставник мора велики 

број сати да утроши за припрему образовног софтвера и самог 

часа (21.7%); 

- Када је реч о упућеним сугестијама, оне су изнесене у два 

правца: наставити са оваквим радом да би наставници имали 

материјал, узорке за израду и образовне софтвере за примену у 

настави (29.5%); понудити школама организацију курсева за 

израду образовних софтвера – електронских уџбеника (70.5%).  

Као што се може видети, наставници су углавном још једном 

потврдили кључне позитивности које карактеришу примену индивидуали-

зације и мултимедијалног приступа настави са више од 50% заступљено-

сти у готово свим сегментима. 

И по питању недостатака може се уочити велика заступљеност 

позитивних ставова испитаника јер у највећем броју нису имали примеда-

ба на израђени софтвер и примењени модел индивидуализације наставе. 

Делимичну бојазан наставници су изнели по питању смањене сарадње и 

интеракције на часу. Ова чињеница постоји с једне стране, али бисмо је 

само условно могли прихватити у домену међусобне ученичке сарадње и 

интеракције. То и сама природа индивидуализације донекле условљава, 

али је и ублажена, јер постоји одређени вид комуникације и интеракције у 

овом моделу, како између ученика и образовног софтвера, тако и са самим 

наставником који је свакако присутан и неопходан као креативни, надзор-

ни и управљачки орган. Осим тога, ОРС је веома лако применљив и у дру-

гим социолошким облицима рада (у тандему или групном раду), у зави-

сности од инвентивности самог наставника. То је уједно и наш став према 

мишљењу малог дела испитаника који као недостатак истиче губитак сми-
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сла функције наставника приликом овакве реализације. И према послед-

њем аргументу недостатка – утрошку доста времена за припрему ОРС-а и 

самог часа – морамо изразити велику дозу резерве, јер иако је та чињеница 

валидна са једне стране, са друге она представља одлику љубави и посве-

ћености овом позиву, али и најсавременијим дидактичко-методичким зах-

тевима реформе школе. 

 
Табела 1: Подаци о спремности за реализацију новог модела  

у наставном раду са ученицима 

Одговори f f% 

Да 113 68.1 

Не 53 31.9 

Укупно 166 100.0 

 

 
Графикон 7: Графички приказ подстицаја за израду образовног софтвера 

 

На самом крају анкетирања наставника желели смо да сазнамо и 

који су то евентуални мотивациони фактори (графикон 7) који би их покре-

нули у иновативном правцу, при чему смо добили следеће одговоре: велика 

трећина наставника истакла је да би им довољан подстицај био понуда 

методичких курсева и семинара из ове области; за још једну готово целу 

трећину охрабрење би било присуство већег броја већ израђених ОРС-а, 

доступних на тржишту; за 8.43% њих довољан је мотив што би им то пред-

стављало могућност самоусавршавања и напредовања у струци; за петину 

наставника подстицај би представљала боља и модернија опремљеност шко-

ла рачунарима и мултимедијалним учионицама, и на крају, за само 6.63% 

примарна је материјална компонента наставника и просвете уопште. 
У односу на постављен проблем истраживања, може се констатова-

ти да постоји реална могућност организовања индивидуализације наставе 
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применом образовног софтвера у настави Познавања природе. Такође, 
испуњен је и утврђен циљ истраживања, јер су доказани велика ефика-
сност и значајан позитиван утицај израђеног образовног софтвера на раз-
личите методичке моделе наставе, као и његов допринос индивидуализа-
цији наставног процеса.  

 

Закључци и педагошке импликације 

На основу резултата овог реализованог дидактичког експеримента 
могу се изнети следећи специфични закључци: 

- Прихватањем индивидуализације наставе не као процеса прила-
гођавања, већ као предуслова за развој ученика и као система 
дидактичких чинилаца у настави, ствара се повољна клима за 
убрзани свестрани развој ученичких актуелних и потенцијалних 
способности; 

- Програмирана и проблемска настава ефикасно су ослоњене на 
компјутерску подршку, а самим тим, у ширем смислу, и на 
савремену образовну технологију; 

- Савремена образовна технологија апсолутно је у функцији инди-
видуализације наставе, па самим тим и у њеним модалитетима; 

- Постоји реална могућност организације и примене индивидуа-
лизације методичких модела наставе применом образовног 
софтвера; 

-  Индивидуализација програмиране и проблемске наставе приме-
ном образовног софтвера доприноси повећању квалитета и 
квантитета знања ученика; 

- Постоје статистички значајне разлике у квалитету и квантитету 
знања између испитаника експерименталних и контролних група; 

- Ученици су заинтересованији и мотивисанији за учење путем 
индивидуализације наставе применом образовног софтвера 

- Наставници имају позитивне ставове о дидактичко-методичкој 
ваљаности израђеног и презентованог образовног софтвера; 

Општи закључак: организовањем индивидуализације методичких 
модела наставе применом образовног софтвера остварују се већи педаго-
шки ефекти у односу на наставу која није организована овим видом инди-
видуализације. 

Модерна организација наставе незамислива је без увођења инова-
ција. Дидактичко-методичка реформа и модернизација подразумева кори-
шћење нових дидактичких материјала и стратегија наставног рада. Мулти-
медијалним приступом наставном процесу не мењају се само стил и начин 
рада, већ у великој мери и квалитет знања. Тиме се стварају услови за сти-
цање разноврснијих, динамичнијих и комплекснијих знања. Будући да се 
укупни квантум знања свакодневно увећава, то имплицира потребу за пер-
манентним учењем и усавршавањем. Нови концепт електронског (e-
лearning) учења даје нови печат и умногоме олакшава овај процес.  
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Што се тиче примене савремених дидактичко-методичких достиг-

нућа, као и достигнућа савремене образовне технологије на нашим просто-

рима, постоји потреба за принципијелним преиспитивањем и радикални-

јом реорганизацијом целокупног школског система. Наставници генерално 

поседују основна, али не и нужно довољна знања за функционално кори-

шћење рачунара у настави. Поједина истраживања указују на то да се и 

тамо где се рачунар употребљава, он ипак више користи у припреми часа 

него у самој настави, употреба образовних софтвера је занемарљива, а 

наставници се обучавају самостално, из стручне литературе или уз помоћ 

искуснијих колега и пријатеља. 

Дакле, мора се кренути са врха – од саме државе и њених релевант-

них институција. Поред далеко већих материјалних издвајања и улагања, 

нужна је и већа мобилност ресорних министарстава (просвете, науке и 

министарства за међународну сарадњу), даље преко надлежних регионал-

них просветних заједница образовања, па све до самих школских и обра-

зовних установа. Такође, нужно је укључивање и повезивање са матичним 

наставничким факултетима, јер су након стицања дипломе наставници 

надаље готово препуштени сами себи, а да не помињемо још увек присут-

не раније кадрове који током свог школовања и стручног оспособљавања 

нису ни имали могућност изучавања образовне технологије. Неопходно је 

интензивирање и акредитовање што већег броја курсева, организовање 

симпозијума и семинара на овом пољу, а посебно истраживачких пројека-

та, како би се још више пробудила свест просветних радника и адекватно 

популаризовала најсавременија дидактичко-методичка достигнућа.  

Завршни корак је свакако сам рад на терену, у школама, где се 

након обуке за израду и примену образовних софтвера лако може мобили-

сати велики број наставника (нпр. у оквиру једног разреда) за прикупљање 

наставне грађе, а потом у оквиру тимског рада израдити серија образовних 

софтвера – електронских уџбеника за потребе већег броја предмета. Пара-

лелно са тим, потребно је радити и на постепеном напуштању ригидних 

временских ограничења и прелазити (нпр. путем „блок наставе”) до крајње 

флексибилних дневних и тематских оквира наставног рада.  

Већ сâм предложени модел отвара низ потенцијалних истраживач-

ких и методичких могућности и питања: какав би ефекат овог модела био 

код примене преосталих модела индивидуализације наставе, затим у дру-

гим варијантама социолошке интеракције – облицима рада (нпр. утицај и 

ефекат образовних софтвера у оквиру рада у паровима, групног рада), у 

оквиру других наставних предмета, на другим узрасним нивоима ученика 

итд. У том смислу, искрено се надамо да ће ово експериментално истражи-

вање послужити као иницијатор и инспирација будућим истраживачима, 

али и самим наставницима, за дидактичко-методичко осавремењивање, 

како на пољу индивидуализације, тако и на пољу целокупног васпитно-

образовног процеса. 
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TEACHING MODELS APPLYING EDUCATIONAL SOFTWARE 

 
Summary: This paper, belonging to the field of didactical and methodical 

innovations, is written with the aim of making new approach, model, and multime-

dia teaching strategy which will upgrade and modernize existing theory and practi-
ce of teaching. It consists of two parts. First part deals with methodical conception 

of the newly proposed model of teaching that originated inside the frame of modifi-
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cations and adaptations of G. Mayer’s cybernetic model of individualized teaching 
which originally integrates programmed and problem teaching, presentations, and 

learning and evaluation of teaching content using specially designed educational soft-

ware. Second part introduces methodological basis and key segments and results of 
the realized didactic experiment which involved the application of educational soft-

ware. The subjects from the experimental groups showed better results than subjects 

in control groups in many segments including: quality and quantity of knowledge, 
number of adopted notions, level of acceleration of learning and general success. 

Concluding remarks confirmed the positive influence of multimedia teaching strategy, 
and offered implications for its intensive application in achieving modernization and 

efficacy in realization the inevitable educational reform in Serbia. 

 

Key words: individualized teaching, programmed teaching, problem teac-

hing, teaching strategies, educational software.2 
 

                                                 
Примљено: 18. 11. 2016. године. 

Одобрено за штампу: 16. 10. 2017. године. 


