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1. УВОД 
 

Прича како је нагли развој рачунарства осамдесетих и нарочито деведесетих година 
прошлог века изменио свет, није више никаква новина. Нове технологије, микропроцесори и 
глобалне рачунарске мреже направиле су од рачунара уређај без кога се не може замислити 
иоле озбиљнији посао, као ни свакодневни живот на овој планети. Живот поред рачунара и 
са рачунаром, у ствари, постаје свакодневница.  

У последњих неколико година са масовнијим коришћењем рачунара у школама 
створени су услови за квалитетније иновирање образовне технологије. Настава са 
мултимедијалном садржином постоји у наставној пракси дуже време, али је термин 
мултимедијална настава педагошка категорија новијег датума. Мултимедијски систем у 
настави изграђује се због потребе функционалне и техничке интеграције бројних и 
разноврсних медија у настави у систематичне склопове, одатле и назив мултимедијски 
систем. 
 
2. ПОЈАМ МУЛТИМЕДИЈЕ 
 

Мултимедија (мултимедији) је назив за оне медије који су комбинација више 
различитих медија. Мултимедије карактерише мултимедијални доживљај, по појавним 
облицима (перцептивним видовима информација, тј. логичкој структури) и преносним 
путевима(физички преносним путевима) вишеструк, симултан, снажан доживљај, у 
најширем смислу то је проток информација између извођача и публике. Овај појам се 
сусреће и у свету забаве (музике, видео и рачунарских игрица...) али и у телекомуникацијама 
и свету рачунара. 

Сматра се да је мултимедиј постао феномен савременог друштва, који у најужем 
смислу можемо посматрати као папир, ваздух, електромагнетско поље путем којих се 
преносе информације, а у најширем средство у процесу интеракције човека са окружењем. 
Ако се подаци који се уносе у медиј посматрају као енергија која деформише просторно 
временску структуру, онда човек тај „сигнал“ може да уочи, тј. детектује и то својим чулима 
(слух, вид) или посредно, преко уређаја који информацију претварају у облик који човек 
може да детектује.  



Мултимедији су сложени техничко технолошки системи (телекомуникациони 
системи, рачунарске мреже и сл.) Заправо њихов развој је тесно повезан са техничко-
технолошким развојем. У рачунарству медиј је преносилац податка. Мултимедијални 
информациони систем је информациони систем који може да подржи интераткивну 
комуникацију корисника са рачунарским системом и то у реалном времену, симултаним 
коришћење различитих појавних облика информација (текст, графика, слика, музика и сл).  
 
2.1 Настанак и развој мултимедије 

Први пукушај генерисања слике, текста и звука се уско везује за настанак 
мултимедије, а први који су то пробали су произвођачи игрица за Comodore 64, Spectrum, 
Amigu и PC 286. Звук који се добијао од Spectrum-а, Comodore 64, Amigu-е је био софтверски 
преко TV-а, а код PC 286 звук се добија из звучника који се налазио у кућишту рачунара.  

Преласком са монохроматских монитора и херкулес картице на колор мониторе и 
графичке картице (ЕGA, VGA, SVGA) и појавом звучних картица (sound blaster), постављају 
се нови стандарди и нови проблеми. Видео материјал захтева све више места на медијумима 
за складиштење података. Све је био тежи пренос података путем 5 ¼ и 3 ½ инчних дискета 
капацитете 360 КБ, 720 КБ, 1.2 и 1.44 МБ. Велика количина података складиштила се у то 
време на магнетним тракама и магнетним дисковима, али су уређаји за њихово читање и 
исписивање били доступни само великим фирмама. Проблем се решавао програмима за 
повећање капацитета дискова (Staker) и компресију и архивирање података (ZIP, ARJ, RAP, 
ZAR…). 

 

 
Слика 1. Развој уређаја за складиштење мултимедијалног садржаја 
 
Права експанзија мултимедије је настала појавом CD-ROM-а. Снимање на CD 

(Compact Disc) није ни компликовано, ни скупо, а и уређај је таквих димензија да може да 
стане на место флопи драјва и приступ је са предњег панела цетралне јединице. Капацитет, 
брзина читања и писања скоро да задовољавају потребе мултимедијалних презентација. 
Појавом DVD (Digital Video Disc) добијен је медијум са још већим капацитетом и бржим 
приступом, што је неопходно за све захтевније мултимедијалне презентације. 

Мултимедијалне презентације од којих је данас Интернет углавном састављен, раде 
тимови стручњака од психолога до програмера. Сам начин израде сложених 
мултимедијалних презентација и складиштење података често представља пословну тајну, 
али за оне мање сложене на крају презентације пише који је софтвер коришћен за генерисање 
звука, текста или графике (тзв. credits). Ове презентације праве се од више софтверских 
пакета, а генеришу се једним програмом (најчешће је то FLASH или CorelRAVE). 
Фотографије (bitmape) се најчешће обрађују у AdobeFotoshop-у, а анимације, зависно од 
квалитета и намене, у програмима Flash или Rave за 2D и MaxStudio за 3D. Вектори и 



графички објекти најчешће се раде у CorelDraw-у, Маcromedia Free Hand-у, Adobe Illustrator-
у или др. За управљачки интерфејс презентације користе се већ одређени звучни фајлови у 
Wav формату из пакета Windows. Такође, звук се може добити тако што се помоћу неког од 
Music Studio-а искомпонује мелодија или се са клавијатуре преко MIDI интерфејса звучне 
картице сними на рачунар у Wav или MIDI формату. 

 
У почетку развоја било је врло мало захтева од корисника за мултимедијским 

системима (technology pushed). За брзи развој мултимедије кључни су били: 
• нови, брзи процесори и алгоритми који их искоришћавају 
• развој технологије и пад цена медија 
• развој оперативних система (GUI) 
• развој рачунарских мрежа (посебно Интернет технологија) 
 Данас је темпо развоја мултимедије подређен бројним захтевима корисника 

(market pulled). 
 

 
3. МУЛТИМЕДИЈАЛНО САВРЕМЕНО УЧЕЊЕ 
 

Мултимедијално учење јавља се у различитим рачунарски заснованим окружењима, 
као што су виртуелна реалност, анимирани педагошки агенти, игре, симулације, 
микросветови, електронски курсеви. Хипермедија, такође, представља напредан рачунарски 
заснован контекст за мултимедијално учење. 

 
3.1 Хипермедија 
 

Захваљујући различитим облицима медија који могу чинити хипермедијални 
документ, хипермедија као алат за учење по својој природи је мултимедијална. То значи да 
подразумева презентацију уз помоћ речи и слика, а може да укључи и звук. Технологија 
хипермедија (хипертекста) темељи се на чворовима или деловима информација који су 
међусобно повезани и које корисник (ученик) може да истражује следећи линкове које 
сматра релевантним. Како год то звучало, може се рећи да је најочигледнији пример таквог 
информационог простора World Wide Web, чија мрежна структура пружа практично 
неограничене могућности за корисника да истражује различите документе и следи путеве 
истраживања који му се свиђају. 

Као што је то углавном случај са сваким новим медијем и хипермедија је у почетку 
рекламирана као весник нове револуције у учењу, а њени заговорници су посебно истицали 
способност новог медија да обезбеди нелинеарни приступ информацијама, њихово 
претраживање на захтев, сопствени темпо наставе и ангажовање ученика. Хипермедија 
такође омогућује задовољавање различитих индивидуалних потреба и стилова учења, 
обезбеђујући информације преко разноврсних медијских формата. Међутим, дебате о 
педагошким вредностима хипермедија још увек трају, јер упркос бројним експериментима у 
скоро дводеценијским истраживањима његове примене у образовању, још увек нису решена 
нека од основних питања која се тичу наставне употребе ове технологије. 

За своје заговорнике, хипермедија представља природни облик презентовања 
информација, јер подржава урођене тенденције ученика да истражују и повезују концепте. 
Међутим, теоријске анализе у основи већине радова о хипермедијалном учењу, које би такве 
ставове требало да потврде и подрже, су ограничене, за разлику од емпиријских 
истраживања хипермедија, тј. континуирано растућег броја радова који извештавају о томе 
како се одређене групе корисника служе одређеним хипермедијалним дизајном. 
  



3.2 Учење преко рачунара 
 

Рачунар пружа могућности за разнолике, другачије начине учења и проучавања и 
свакако му у том циљу треба осигурати место у учионици и кући. Велики је број извора 
знања које ученик може усвајати уз употребу рачунара: рачунарски програми, 
мултимедијски садржаји, интерактивни DVD-ови, мрежне странице са садржајима за учење и 
увежбавање знања, едукативне игре и друго. Неки родитељи још увек сматрају рачунар у 
дечијим рукама првенствено играчком и боје се да ће се деца на њему само играти. Ипак, 
идеја добрих образовних рачунарских програма је и у томе да учење буде забавно и 
занимљиво и да укључује елементе забаве где је то пригодно и на начин одговарајући 
узрасту ученика. Данашње генерације деце одрасле су у времену свеприсутне рачунарске 
технологије и воле учити на забаван начин, из динамичних, мултимедијских и интерактивних 
образовних садржаја. Зато за учење радо користе рачунар и интернет, електронски прозор у 
свет. Они радо прихватају и желе ове нове начине учења, а задатак школе и родитеља је да 
им такво учење омогуће. 

Следећи те захтеве и потребе, развио се и јединствен начин учења, учење на даљину 
(енг. е-леарнинг). За овакво учење потребно је рачунар и интернет прикључак, што данас има 
готово свако домаћинство с децом школског узраста, а тиме је ученицима омогућен и 
приступ интернет страницама с програмима и садржајима за учење и увежбавање знања. 

 

 
Слика 2. Учење уз помоћ рачунара на часу 
Техничке могућности данашњих рачунара у многоме надмашују оне потребне за 

школско учење и о односу на технологију нема никаквих ограничења за употребу рачунара у 
учењу. У том је циљу рачунар добро онолико колико је добар програм за учење. У Србији је 
тек однедавно могуће пронаћи програме и садржаје за учење на рачунару који би обухватали 
наставне садржаје за основну школу. Посљедњих година издавачке куће уз уџбенике издају и 
CD-ове који уобичајено садрже припадне текстове и збирке задатака, али не и интерактивне 
програме за учење и увежбавање градива. Па се при томе јавља све већа потреба ѕа 
коришћењем рачунара у што млађим узрастима у школовању деце. 

3.3 Интерактивне табле 

Интерактивна бела табла је наставно средство, које омогућава интерактивност на 
пројекционој површини. Интерактивна табла (IT) од пројекционе површине прави механизам 
који се понаша врло слично као један велики tuch screen. Израз tuch screen треба условно 
прихватити јер не реагују све табле на додир, али је због свеприсутности tuch screen 
телефона згодан термин да адекватно опише понашање. 



 
Слика 4. Интерактивна табла 
Заједничко на свим таблама без обзира на начин реализације је: 

• Радна површина интерактивне табле која је осетљива на акције корисника. Овде 
одмах морамо нагласити да радна површина табле није исто што и радна површина 
Windows-а и да уводимо овај термин да бисмо означили корисну површину која 
интерагује са корисником. Радна површина интерактивне табле је површина на 
којој је приказано оно што се тренутно види на екрану рачунара који управља 
радом табле, а то може бити део зида, беле табле од медијапана или нека друга 
погодна површина на којој пројектором пројектујемо слику са рачунара. Осим 
пројекције слике пројектором, у неким моделима интерактивне табле радна 
површина може бити и екран на монитору или телевизору велике дијагонале. 
Димензије радне површине дакле зависе од величине слике коју пројектујемо или 
од физичке величине медија на којем приказујемо слику, 

• Акције корисника на радној површини као последицу имају извођење конкретне 
акције на рачунару са којим је табла повезана, што омогућава софтвер инсталиран 
на рачунару. 

Све интерактивне табле имају један сет алата који обезбеђује интерактивност, 
односно осетљивост радне површине табле на команде корисника. Ови алати сем контроле 
курсора, омогућавају све или неке од следећих акција: 

• Писање белешки по екрану, односно по садржају тренутно видљивом на екрану 
рачунара,  

• Прављење фотографије од дела/целог екрана, 
• Прављење видео записа у корацима, 
• Снимање аудио записа, 
• Препознавање рукописа, 
• Препознавање облика, 
• Увеличавање дела екрана. 
Неки модели табли све ове алате интегришу и у flipchart софтверима који се 

испоручују уз таблу. 
Могуће је такође снимати све или део предавања, у аудио или видео формату. Сваким 

објектом (линија, геометријско тело, комплекснија илустрација) може се слободно 
манипулисати, а коришћење ,,сунђера“ за брисање објеката је једноставно. 



Flipchart софтвери су настали из потребе да елиминишу горе наведене проблеме са 
постојећим презентационим софтверима у раду са таблама и учине рад са интерактивном 
таблом лакшим, лепшим и елегантнијим. 

С временом, ови софтвери су израсли у озбиљније апликације великих могућности, 
које долазе са великим библиотекама већ готових наставних материјала који су на дохват 
руке: текстова, слика, графикона, дијаграма, видео, аудио или интерактивних анимација, 
потребних за рад на часу. Flipchart софтвери нам омогућавају да при коришћењу 
интерактивне табле, организујемо материјал кроз слајдове или странице који нису видљиви 
истовремено, али их је лако приказати поново, са или без белешки насталих у току часа, уз 
могућност укључивања и мултимедијалних и интерактивних материјала. 

3.4 Мултимедијална учионица 

Мултимедијална учионица је савремена учионица опремљена мултимедијалном 
опремом која је пројектована у циљу повећања ефикасности наставног процеса. Користи 
комбинацију информационо-комуникационих технологија и класичних метода предавања у 
циљу стварања флексибилног, интерактивног и иновативног окружења које олакшава процес 
учења и чини га занимљивијим. Комбинацијом одговарајућих уређаја и софтверских решења 
с образовним садржајем, настава у мултимедијалној учионици осмишљена је тако да ученике 
подстакне: на критичко размишљање, кроз учење засновано на реалним пројектима; да се 
фокусирају на решавање комплексних проблема; на примену елемената и принципа игре, 
кроз комбинацију учења и забаве (Edutainment),  прилагођене садржаје и активности, као и 
употребе мобилне технологије (Мобиле Леарнинг), све с циљем повећања учинка времена 
предвиђеног за учење. 

 
Слика 6. Мултимедијална учионица 

Њена главна карактеристика је интегрисаност технологије. Опремљена је модерном 
технолошком опремом, а наставни процес усклађен је с најновијим трендовима у 
образовању. Изражена је могућност двосмерне комуникације између ученика и наставника, 
при чему се повећава интерактивност, т.ј. већа је могућност индивидуализације наставе. 
Такође мултимедијална учионица пружа могућност поучавања на даљину од стране другог 
предавача, уз координацију наставника у учионици..  

Различите Е‑ Learning платформе омогућавају ученицима и наставницима да 
посредством Интернета приступе образовним садржајима било када и било где, подстичући 
интеракцију и између самих ученика, тако да се  они све мање разликују по количини знања 
коју поседују,  а све више их спаја оно знање које размењују.  



4. ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 
 
4.1 Циљ истраживања 

Истраживање је имало за циљ да испита шта о примени савремене технологије у 
настави свог предмета мисле наставници као непосредни реализатори наставе, који 
свакодневно имају контакт са ученицима. 

Истраживање је вршено у oсновнoj школи „Лаза Костић“ у Београду, где су узорак 
чинили 25 наставника који су запослени у школи на временски период дужи од 3 године.  
4.2 Задаци истраживања 

Задатак истраживања имао је за циљ боље сагледавање проблематке  примене 
мултимедије и интернета у реалним школским условима. Такође, требало је видети које су 
то, по мишљењу наставника предности и мане самог начина рада. 
4.3 Општа хипотеза 

Истраживање је требало да потврди или оспори општу радну хипотезу да наставници 
у свом раду не користе у довољној мери интернет и мултимедију. Такође, помоћу 
мултимедијалних технологија омогућује се контрола, регулисање и управљање наставом и 
учењем путем сталне повратне везе. 
4.4 Инструменти 

У овом истраживању тражени подаци прикупљани су техником анкетирања. Као 
инструмент истраживања употребљен је анонимни анкетни упитник који садржи шест 
питања затвореног типа. 
4.5 Резултати истраживања 

Од наставника је тражено да изнесу мишљење о условима за рад у школи у којој су 
запослени, јер је њихов задовољавајући ниво један од најважнијих предуслова употребе 
интернета и мултимедије у настави. Понуђене су три могућности за одговор ˗ да су услови 
скромни, задовољавајући или одлични. 

Услови Фрекфенције Проценти 

Скромни 8 32 

Задовољавајући 12 48 

Одлични 5 20 

Укупно 25 100 

Табела 1. Приказ узорка на оцену услова за рад 

Половина испитаника (48%) услове процењује као задовољавајуће, док су одговори 
друге половине подељени на оне који услове оцењују као скромне (32%) и на мањи проценат 
испитаника који их сматрају одличним (20%). Оно што донекле релативизује општу слику 
добијену овим процентуалним приказом тиче се чињенице да су испитаници имали 
могућност да свој изабрани одговор допуне навођењем конкретних садржаја који техничко-
технолошке услове чине онаквим каквим су их они проценили. То нам је омогућило да 
видимо да критеријуми процене код испитаника нису исти – оно што неки сматрају 
скромним условима за друге је задовољавајуће, а за (ретке) појединце одлично. Уочљиво је 
да највише преклапања одговора има у категоријама задовољавајући и одлични, што је, како 
смо већ напоменули, ствар личне процене наставника. 



Услови Фрекфенције Проценти 

Да 10 40 

Не 10 40 

Ретко, понекад 5 20 

Укупно 25 100 

Табела 2. Приказ узорка за коришћење савремених наставних средстава у настави 
 

Коришћење 
образовних 
софтвера 

Фрекфенције Проценти 

Да 6 24 

Не 5 68 

Ретко, понекад 2 8 

Укупно 25 100 

Табела 3. Приказ узорка за коришћење образовних софтвера 

 

Коришћење 
интерактивне 
табле 

Фрекфенције Проценти 

Да 4 16 

Не 18 72 

Ретко, понекад 3 12 

Укупно 25 100 

Табела 4. Приказ узорка за коришћење интерактивне табле 

 

Утицај на 
побољшање 
наставе 

Фрекфенције Проценти 

Да 10 40 

Не 10 40 

Мало, незнатно 5 20 

Укупно 25 100 

Табела 5. Приказ узорка за оцену да ли примена савремених наставних средстава значајно утиче 
на побољшање наставе и учења 



Учионице Фрекфенције Проценти 

Специјализована 4 16 
Традиционална 21 84 
Остало 0 0 
Укупно 25 100 
Табела 6. Приказ најчешће изведбе наставника 

Без обзира на то како виде опште услове рада у својој школи и какви они заиста јесу, 
највећи број испитаника наставу свог предмета најчешће ипак изводи у традиционалној 
учионици (84%), док мањи проценат њих (16%) то чешће чини у специјализованој учионици 
(кабинету, медијатеци). Посебно је интересантно да и већина оних који су навели да у школи 
поседују одличне услове за рад наставу најчешће држи у класичној учионици. 

Такође, увиђене су разлике у одговорима наставника у извођењу наставе с обзиром на 
године радног стажа. Већ смо установили да највећи број испитаника (84%) наставу изводи у 
традиционалној учионици. Испоставило се да и млађи наставници изводе најчешће наставу у 
традиционалној учионици. Примећена је статистички значајна разлика у одговорима 
испитаника које се односе на извођење наставе с обзиром на године радног стажа. Дакле, 
радни стаж може утицати и утиче на то да ли ће наставници изводити наставу у 
традиционалној или специјализованој учионици.  

Предмети на којима је коришћена мултимедијална настава су:  

• техничко и информатичко образовање, информатика, српски језик, географија, 
• ликовно, историја, биологија, хемија, физика, верска настава, математика и 

енглески језик. 
 
Предмети из којих су ученици сами правили мултимедијалне презентације су:  

• српски језик, енглески језик, физика,  
• техничко и информатичко образовање, 
• хемија, билогоија, математика и информатика 

 
4.6 Закључна разматрања 

Наставници виде предности наставне употребе интернета и мултимедије у: лаком и 
брзом долажењу до потребних информација и нових знања („ширење видика“), у могућности 
њихове ефикасне и јефтиније размене, као и у размени искустава с колегама, затим у бољој и 
једноставнијој комуникацији с ученицима и могућности заједничког рада на пројектима, у 
мултимедијалности која је ученицима привлачна и може да их мотивише, да интензивира 
њихов доживљај и интелектуалну радозналост, да их подстакне на самостална истраживања 
и припремање за часове. 

И наставници и ученици се слажу да је ово савремени приступ, да повећава 
мотивацију, ангажовање ученика, олакшава памћење и учење, подстиче креативност и 
истраживачки дух. Недостатака има мање и они се углавном односе на лошу опремљеност 
школе рачунарима, на више времена за припрему, па и недовољну обученост за израду 
мултимедијалних презентација. 

У сваком случају, овакав вид наставе је заступљен у овој школи и примењују га 
креативнији наставници. Веома је важна и чињеница да су оваквим начином рада задовољни 
и ученици и наставници. 

   



 
6. ЗАКЉУЧАК 
 

Кад говоримо о примени интернета и мултимедије у настави као посебно 
значајна издваја се теорија мултимедијалног учења, која се бави мултимедијалним 
дизајном наставне поруке. Он треба да буде такав да подстиче разумевање и учење (на 
основу речи, слика и/или звука), односно да уважава чињенице  о начину когнитивне 
обраде информација и ограниченим когнитивним ресурсима (ученика). Теорија 
потенцира активно учење, за које су суштински важна три процеса: избор релевантне 
материје, њено организовање и, потом, интегрисање са постојећим (претходним) 
знањима. Основни мултимедијални принцип гласи да ученици уче боље на основу речи 
и слика него само на основу речи, али да би било остварено квалитетно 
мултимедијално учење овај принцип мора бити усклађиван са осталим принципима 
који су у оквиру ове теорије постулирани. У томе је њен значај за наставника – 
поштовање поменутих принципа омогућава му да креира мултимедијални наставни 
материјал који ће имати велики сазнајни учинак. 

Образовна технологија се веома развила последњих година, а томе је посебно 
допринело увођење програмиране и полипрограмиране наставе, компјутера, кабловске 
телевизије, интернета, разних организационих облика наставе: школа без разреда, 
тимска настава, проблемска настава. Примена нове технологије не подразумева 
искључивање старе, већ нова компјутерска технологија само допуњава технологију 
усмене и писане речи. 

Од нових наставних иновација данас се најчешће помиње: мултимедија, 
виртуелна реалност, експертни системи, образовни рачунарски софтвер, учење на 
даљину, а такође се помињу и раније дидактичке медије као што су: дијаслајдови, 
филмови, графофолије, видео касете. Наведени смисао један је од основних општих 
циљева наставе. Да се до њега, и других циљева, досегне треба се служити свим 
расположивим средствима, а интернет и мултимедија често се показују као посебно 
делотворна. 
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