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Апстракт— Основни циљ истраживања је утврђивање ефикасности примене игaра у основним 

школама у Србији. Наиме, аутор је желео да испита да ли и на који начин се у основној школи употребљавају 

рачунарске игре. Шта више, циљ истраживања овог мастер рада је утврђивање ставова ученика и  наставника у 

вези са применом рачунарских игaра у настави. Затим, циљ истраживања је и утврђивање утицаја игaра на 

успех и постигнуће ученика основне школе. Резултати који су добијени емпиријским истраживањем потврдили 

су хипотезе које је поставио аутор рада. Потврђено је да наставници користе рачунарске игре током подучавања 

ученика. Затим, потврђено је да употреба рачунарских игaра омогућава лакше меморисање градива, те да 

наставници верују да исте мотивишу ученике, као и да олакшавају процес интеракције међу учесницима 

наставног процеса. Поред тога, наставници верују да едукативне игре доприносе већој заинтересованости за 

предмет који се предаје, као и да доприносе осећају самоуверености приликом испитивања на часу. С друге 

стране, ученицима одговара употреба рачунарских игaра, помоћу њих на једноставан начин могу да савладају 

наставни материјал. Истраживање је показало да су ученици мотивисани када се на часу користе едукативне, 

рачунарске игре. 
 

Кључне речи – рачунарске игре, мотивација, интеракција 

Увод  

 У последњих неколико година истраживачи испитују значај и ефикасност употребе рачунара и 

рачунарских игара. Нарочито је значајна и интересантна употреба рачунара и рачунарских игaра у образовању. 

Наиме, рачунарске игре веома су занимљиве ученицима свих доби.  

 Рачунарске игре су игре које се реализују на личним рачунарима или другим мобилним рачунарским 

уређајима. Поред игара које су намењене за забаву, све више се користе и игре намењене обуци и образовању 

ученика (тзв. озбиљне игре). Развој рачунарских игара захтева примену сложеног софтвера и коришћење 

максималних могућности рачунарског хардвера. Због тога, развој игара тражи ангажовање већег броја 

стручњака за развој игара  који добро познају информатику, софтверско инжењерство и информационе 

технологије. У развоју игара значајну улогу имају и графички дизајнери специјализовани за видео игре, те су 

они незаобилазни део тима који развија неку игру. Графички дизајнери морају бити свесни утицаја које 

рачунарске игре имају на децу па их морају учинити погодним за њихову употребу. 

Од кључног је значаја развијање позитивног става према употреби рачунарских игара у учионици. 

1 ГЛАВНИ ДЕО РАДА 

 Основни циљ истраживања је утврђивање ефикасности примене игaра у основним школама у 

Србији. Наиме, аутор је желео да испита да ли и на који начин се у основној школи употребљавају рачунарске 

игре. Шта више, циљ истраживања овог мастер рада је утврђивање ставова ученика и  наставника у вези са 

применом рачунарских игaра у настави. Затим, циљ истраживања је и утврђивање утицаја игaра на успех и 

постигнуће ученика основне школе. 

Истраживање је спроведено међу ученицима виших разреда основне школе „Сретен Младеновић 

Мика“ на добровољној бази и случајном узорку. Тестирано је 105 ученика. Затим, тестирана су и 54 наставника 

предметне  наставе, у периоду март- мај 2017.године. Део наставника је из основне школе „Сретен Младеновић 

Мика“, док је један део наставника упитник урадио на страници Polldaddy.com. 

Анкета за наставнике састоји се од 11 питања од чега су 4 питања општег типа (пол, године старости, 

радни стаж и предмет који предају наставници). Потом, једно питање односи се на приступ рачунару и 

интернету, док се преосталих 9 питања односи на употребу рачунарских игара у основној школи. Наставници 

су имали задатак да заокруже неке од понуђених одговора у складу са својим мишљењем и искуством.  

Што се тиче анкете за ученике она садржи 10 питања од чега су прва два општег типа (пол, године 

старости). Након тога, два питања односе се на приступ рачунару и интернету, а преостала питање односе се на 

употребу рачунарских игара. Ученицима су дата питања на заокруживање како би им било једноставније да 

формулишу одговоре. 
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Затим, када је наставницима је дата тврдња „ На часовима обраде наставног материјала користим 

рачунарске игре.ˮ њихови одговори указују на то да 30 наставника (56%) често користи рачунарске игре, 13 

наставника (24%) понекад користи рачунарске игре, 7 наставника (13%) их користи једном или два пута, док 4 

наставника (7%) рачунарске игре не користе у настави. Како већина наставника тврди да употребљава 

рачунарске игре сматра се да је доказана основна хипотеза које тврди да наставници у основној школи 

употребљавају рачунарске игре. 

Сходно томе, аутор закључује да већина испитаних наставника у основној школи употребљава 

рачунарске игре у настави, али у исто време  постоји одређени број наставника који их не употребљава. Могућа 

су два разлога за овакве одговоре наставника. Аутор сматра да старијим наставницима више одговара 

традиционална настава, јер су на тај преносили знање од самог почетка. Други разлог може бити тај што 

наставници нису довољно упознати са рачунарским играма. Сматра се да су рачунарске игре веома ефикасне 

приликом преношења и усвајања нове наставне материје, па би их наставници морали користити што чешће. 

Ови резултати графички су представљени у Табели I и Слици 1.  

ТАБЕЛА I.  :  КОРИШЋЕЊЕ РАЧУНАРСКЕ ИГРЕ    У НАСТАВИ            

 

СЛИКА 1 : КОРИШЋЕЊЕ РАЧУНАРСКЕ ИГРЕ  У НАСТАВИ 

 
Одговори на питање „ Рачунарске игре доприносе бољој интеракцији међу учесницима наставног 

процеса.ˮ показују да 26 наставника (48%) сматра да рачунарске игре често поспешују интеракцију међу 

учесницима наставног процеса, 12 наставника (22%) верује да рачунарске игре у потпуности поспешују 

интеракцију међу учесницима наставног процеса. Сходно томе, доказана је специфична хипотеза која је 

постављена. 

Дакле, може се закључити да наставници који су учествовали у овом истраживању сматрају да 

рачунарске игре доприносе бољој интеракцији међу учесницима наставног процеса. Ово њихово запажање 

веома је позитивно јер је битно приметити предности употребе рачунарских игара како би те исте игре биле на 

прави начин примењене. Добијени резултати дати су у Табели II и Слици 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТАБЕЛА II.  : ДОПРИНОС РАЧУНАРСКИХ ИГАРА 

 

СЛИКА 2: ДОПРИНОС РАЧУНАРСКИХ ИГАРА 

 
 

 Када су упитани да ли „Рачунарске игре доприносе већој заинтересованости за предмет који 

предајем.ˮ 24 наставника (44%) се углавном (често) слажу с датом тврдњом, 19 наставника (35%) се у 

потпуности слаже, 10 наставника (19%) понекад се слаже с датом тврдњом, а 1 наставник (2%) уопште се не 

слаже. Закључује се да наставници сматрају да рачунарске игре доприносе већој заинтересованости за предмет 

који се предаје, што уједно потврђује специфичну хипотезу која је постављена. 

Верује се да употреба рачунарских игара доприноси већој заинтересованости за предмет који се 

предаје јер је употреба игара блиска ученицима. Они рачунар па самим тим и игре користе у свакодневном 

животу, па ће њихова употреба допринети бољем и ефикаснијем наставном процесу. Резултати су графички 

представљени у Табели III и Графикону 3 . 

 

ТАБЕЛА III.  : ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ УЧЕНИКА  

                                   

 



 

 

СЛИКА 3: ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ УЧЕНИКА 

Често

Увек

Понекад

Никад

 
 

 

Ученицима који су узели учешће у истраживању дато је питање „ Да ли би волеo/-ла да се рачунари и 

рачунарске игре више користе у настави?” при чему су ученици заокруживали тврдњу која највише одговара 

њиховом ставу. Добијени резултати показују да 89 ученика (86%) подржава употребу рачунарских игара, 11 

ученика (11%) није сигурно, док 4 ученика (4%) не подржавају употребу рачунарских игара. Закључује се да је 

доказана специфична хипотеза. 

Из добијених одговора аутор закључује да ученицима одговара употреба рачунарских игара у настави 

па их сходно томе наставници морају укључити у своје часове како би процес учења био што ефикаснији. 

Уједно, ново градиво биће брже упамћено и с лакоћом примењено.  

 Добијени резултати илустровани су у Табели IV. и Слици 4. 

ТАБЕЛА IV.  : УПОТРЕБА РАЧУНАРСКИХ ИГАРА 

 

СЛИКА 4: УПОТРЕБА РАЧУНАРСКИХ ИГАРА 

 
 

 



Следеће питање испитивало је употребу рачунарских игара у настави, а гласило је „ Да ли си до сада 

имао/-ла прилику да присуствујеш настави која је одржана уз помоћ рачунарских игара?ˮ а ученици су имали 

задатак да заокруже један од неколико понуђених одговора. 45 ученика (44%) одговорило је да је често имало 

прилико да присуствује таквом часу, 23 ученика (22%) тврде да су таквом часу присуствовали једном или два 

пута, 20 ученика (19%) каже да је присуствовало таквом часу, 8 ученика (8%) није присуствовало таквим 

часовима, 7 ученика (7%) само понекад је присуствовало таквом часу, а 2 ученика (2%) нису одговорила на 

постављено питање.  

Уколико се погледају одговори који су дали наставници у питању „На часовима обраде наставног 

материјала користим рачунарске игре.ˮ 30 наставника рекло је да у настави често користи рачунарске игре. 

Сматра се да наставници рачунарске игре морају користити кад год је то могуће јер ће на тај начин ученицима 

помоћи да боље и ефикасније науче наставни материјал.  

 Резултати су графички представљени у Табели V и Слици 5. 

 

ТАБЕЛА V.  : УПОТРЕБА РАЧУНАРСКИХ ИГАРА 

 

СЛИКА 5 : УПОТРЕБА РАЧУНАРСКИХ ИГАРА 

 

 

 Затим, у следећем питању ученици су имали задатак да одговоре „ Да ли сматраш да би ти употреба 

рачунарских игара у настави помогла да лакше савладаш неке теме из градива?ˮ. при чему 83 ученика (81%) 

тврде да им употреба рачунарских игрица олакшава савладавање градива, 14 ученика (14%) нису сигурни, 5 

ученика (5%) тврди да то није случај, а 3 ученика (3%) нису одговорила на постављено питање. Овакви 

одговори ученика потврђују специфичну хипотезу коју је поставио аутор. 

Верује се да рачунарске игре ученицима могу приближити градиво на бољи и ефикаснији начин. 

Самим тим наставници их морају што чешће (кад год је то могуће) користити. На тај начин резултат учења ће 

бити свеобухватан и сврсисходан. 

Добијени резултати дати су у Табели VI и Слици 6. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛА VI.  :ПОМОЋ  У САВЛАДАВАЊУ ГРАДИВА 

 
 

СЛИКА 6: ПОМОЋ У САВЛАДАВАЊУ ГРАДИВА 

 

Да

Не

Нисам сигуран/-на

Није одговорио/-ла

 
 

2 МЕТОДОЛОГИЈА 

 Када је приступио изради овог рада аутор је имао у потпуности осмишљен план. Наиме, аутор је 

осмислио концепт прикупљања података, начин њихове обраде и прорачунавања, као и анализу истих. 

Испитаницима је дат упитник урађен на страници Polldaddy.com, а прослеђен им је и линк на друштвеним 

мрежама (Edmodo,Facebook, и сл.).  

Анкета за наставнике састоји се од 11 питања од чега су 4 питања општег типа (пол, године старости, 

радни стаж и предмет који предају наставници). Потом, једно питање односи се на приступ рачунару и 

интернету, док се преосталих 9 питања односи на употребу рачунарских игара у основној школи. Наставници 

су имали задатак да заокруже неке од понуђених одговора у складу са својим мишљењем и искуством.  

Што се тиче анкете за ученике она садржи 10 питања од чега су прва два општег типа (пол, године 

старости). Након тога, два питања односе се на приступ рачунару и интернету, а преостала питање односе се на 

употребу рачунарских игара. Ученицима су дата питања на заокруживање како би им било једноставније да 

формулишу одговоре. 

 



3 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Основни циљ истраживања је утврђивање ефикасности примене игара у основним школама у Србији. 

Наиме, аутор је желео да испита да ли и на који начин се у основној школи употребљавају рачунарске игре. 

Шта више, циљ истраживања овог мастер рада је утврђивање ставова ученика и  наставника у вези са применом 

рачунарских игара у настави. Затим, циљ истраживања је и утврђивање утицаја игара на успех и постигнуће 

ученика основне школе. 

Анкетним истраживањем које је спроведено у основним школама потврђене су наредне хипотезе:  

• Наставници сматрају да употреба рачунарских игара омогућава лакше и дуже меморисање градива. 

• Наставници ће мотивисати ученике уколико користе рачунарске игре. 

• Наставници верују да ће употребом рачунарских игара интеракција међу учесницима наставног 

процеса бити боља и ефикаснија. 

• Наставници верују да употреба рачунарских игара доприноси бољој заинтересованости за предмет који 

се предаје. 

• Наставници верују да употреба рачунара у великој мери доприноси осећају самоуверености при 

испитивању на часу. 

• Ученицима одговара када наставници користе рачунарске игре. 

• Ученицима одговара употреба рачунарских игара јер на тај начин могу лакше да савладају теме из 

градива. 

• Ученици су мотивисани за рад када се у настави користе рачунарске игре. 

Уколико се погледају хипотезе које су доказане овим емпиријским истраживањем може се доћи до 

закључка да је потврђена основна хипотеза овог мастер рада, која гласи:  

• Наставници у основној школи употребљавају рачунарске игре приликом подучавања ученика. 

4  ЗАКЉУЧАК 

 За потребе овог истраживања аутор је пажљиво одабрао узорак за испитивање, а узорак је добијен 

путем анкетног листа за наставнике и ученике основне школе. Аутор се током истраживања трудио да поштује 

приватност испитаника, тј. ученика и наставника. Након прикупљања података, аутор их је обрадио и графички 

представио. Аутор је затим посматрао постојање поклапања између појединих одговора које су дали 

наставници и ученици, а овим се желела утврдити меродавност добијених одговора.  

 Истраживање спроведено за потребе овог мастер рада показује да деци одговара примена рачунарских 

игара, мотивисанији су, решавају школске задатке на интересантнији начин. На основу свега реченог сматра се 

да наставници у свим школама морају пронаћи начин да у своје часове инкорпорирају рачунарске игре, јер ће 

на тај начин учење бити свеобухватније, занимљивије и ефикасније, а научено ће се задржати у дугорочној 

меморији, што представа циљ учења. 

Добијени резултати потврђују почетну хипотезу коју је аутор поставио, а која се односи на употребу 

рачунарских игара.  

На крају је битно истаћи да је имплементирање едукативних игара у наставни процес веома компликовано, 

али да су предности њихове употребе бројне. 
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