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Мотивисање ученика применом информационих технологија 
  

Апстракт 

 

Емпиријско истраживање приказано у овом раду спроведено је у току другог полугодишта школске 2016/2017 

године, а трајало је од фебруара до марта 2017. године. Истраживање је спроведено у основној школи „Милан 

Ракићˮ из Мионице. Истраживање је укључило 63 наставника. Главни циљ емпиријског исраживања је 

утврђивање утицаја савремених информационих средстава на мотивисаност ученика за учење. Потврђена је и 

основна хипотеза које тврди да су ученици мотивисани када се у настави користе информационе технологије. 

Резултати прикупљени истраживањем у великој мери потврдили су постављене хипотезе. Истраживање је 

потврдило да су ученици мотивисани када се у настави користе информационе технологије. Затим, доказано је 

и да наставници верују да се морају јасно дефинисати циљеви наставе и коришћена методичка средства како би 

се градило самопоуздање код ученика. Након тога, добијени резултати потврђују да је мотивација важна када је 

реч о усвајању новог градива. Затим, наставници сматрају да ученици најбоље усвајају градиво када се користи 

комбинација традиционалне наставе и информационих технологија попут рачунара, пројектора, и сл. Оваква 

настава у великој мери утиче на мотивацију ученика. Поред тога, испитани наставници користе рачунар када 

ученицима објашњавају ново градиво. На тај начин, ученици су мотивисани на рад, а тако усвојено знање 

лакше се примењује. 

 

Кључне речи 

 

 – рачунар, мотивација, информационе технологије 
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1. УВОД  

 Која је најбоља техника подучавања новог градива? Како мотивисати ученике да што ефикасније усвоје 

наставни материјал? Ово су кључна питања са којим се методичари сусрећу последњих неколико деценија па и 

дуже. Наставници често занемарују чињеницу да је учење, строго повезано са мотивацијом. Већина 

истраживача се слаже да мотивација има битну улогу у вези са резултатима које ученици постижу, а једна од 

дефиниција представља мотивацију као оријентацију према циљу, а оријентација може бити позитивна, 

негативна, и амбивалентна. Уколико су мотивисани, ученици ће моћи ефекасније да уче. Надаље, она људском 

понашању даје смер и енергију. 

Мотивација је наша унутрашња снага која нас покреће да остваримо циљеве и задовољимо своје потребе. Да би 

смо постигли успех у било ком сегменту нашег живота неопходна нам је мотивација. Познавање теорија 

мотивације (како се мотивација развија и јача, шта делује на мотивацију), битно је за менаџере како би могли да 

утичу на мотивацију запослених. Анализа мотивације је основа за разумевање понашања запослених.  

Мотиви су покретачи који усмеравају људску активност у одређеном правцу све док се одређени циљ не 

испуни. 

 

2. ГЛАВНИ ДЕО РАДА 

 Истраживање је спроведено у основној школи „ Милан Ракићˮ из Мионице. Затим, описани су 

испитаници који су учествовали у истраживању, а дат је опис и анкетног листа. Шта више, наведена је основна 

хипотеза као и специфичне хипотезе које је аутор мастер тезе поставио. 

 

 У истраживању су учествовали и ученици два одељења V, два одељења VI, четири одељења VII, и два 

одељења VIII разреда основне школе „ Милан Ракићˮ из Мионице. Ученици који су узели учешће у 

истраживању бирани су по систему случајног узорка, а узорак чини 150 ученика. Сматра се да је узорак 

довољно репрезентативан. 

Главни циљ емпиријског исраживања је утврђивање утицаја савремених информационих средстава на 

мотивисаност ученика за учење. Претпоставља се да информационе технологије позитивно утичу на 

мотивисаност ученика. 

Истраживање је укључило 63 наставника из основне школе „ Милан Ракићˮ из Мионице. У емпиријском 

истраживању учествовали су наставници енглеског језика, француског језика, српског језика, математике, 

историје, хемије, биологије, географије, физике, ТиО, информатике, ликовне културе, музичке културе, верске 

наставе, грађанског вапитања као и професори разредне наставе. Истраживање је било анонимно, а учествовали 

су сви наставници који су желели да допринесу овој мастер тези. Верује се да је узорак довољно 

репрезентативан.   

Анкета за наставнике састоји се од 16 питања од чега су 4 питања општег типа, а односе се на пол, године 

старости, трајање радног стажа као и предмет који предају. Преосталих 12 питања односе се на утицај 

савремених информационих технологија на мотивацију ученика. Питања су на заокруживање, а наставници су 

заокруживали одговор који најбоље осликава њихов лични став. 
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Наставници  који су учествовали у устраживању, дата је тврдња „. Школа у којој тренутно радим 

опремљена је савременим информационим технологијама. а наставницима су били понуђени одговори а. Да и б. 

Не. Резултати показују да су 42 наставника (66,67%) одговорила потврдно, док је 21 наставник (33,33%) 

одговорио одрично. Сматра се да у двадесет и првом веку школе морају бити опремљене савременим 

информационим технологијама. Наиме, данашње генерације ученика расту у доба Интеренета и 

информационих технологија па је њима сасвим нормална и приихватљива употреба рачунара, пројектора и сл. 

Верује се да помоћу ових информационих технологија ученици могу боље да се сконцентришу на наставни 

материјал о коме се говори, а градиво које је усвојено на тај начин биће дуже упамћено и лакше примењено. 

Аутор овог мастер рада сматра да све школе имају обавезу да учионице опреме што савременијим 

информационим технологијама како би наставни процес, а самим тим и исход наставе, био што ефикаснији и 

успешнији. На тај начин ће и ученици бити мотивисани за рад и учење. 

Резултати дати су у Табели I. и Слици I. 

ТАБЕЛА I.  : ШКОЛА У КОЈОЈ ТРЕНУТНО РАДИМ ОПРЕМЉЕНА ЈЕ САВРЕМЕНИМ ИТ          СЛИКА 1.: ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ ИТ                                                                                                                                                                                        

                        

Да
Не

 

 

 

Након тога, наставницима је дато питање које се односи  на мотивацију и гласи . Мотивација је веома 

важна приликом учења и усвајања новог градива. Добијени резултати показују да се нико од наставника (0%): 

уопште не слаже, затим углавном не слаже. Поред тога, четири наставника (6,35%) се углавном слажу да је 

мотивација битна, док се 59 наставника (93,65%) увек слаже са датом изјавом. Резултати се у потпуности 

поклапају са очекивањима аутора, који је поставио ово питање како би истражио општи став наставника према 

мотивацији. Сходно томе, потврђена је специфична хипотеза која је постављена пре него штп се приступило 

изради овог мастер рада. Наиме, без мотивације ученици неће моћи ефиксано да усвајају градиво, па ће самим 

тим рад и учење бити веома отежани. Због тога наставници имају обавезу да користе технике подучавања као и 

информационе технологије које ће мотивисати ученике. 

 

 Резултати су дати у Табели 2 и графикону 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Опремљеност 

школе 

Фреквенција Проценат 

Да 42 66,67 

Не 21 33,33 

Укупно 63 100,00 
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ТАБЕЛА II.  : ВАЖНОСТ МОТИВАЦИЈЕ ПРИЛИКОММ УЧЕЊА                   СЛИКА 2.: ВАЖНОСТ МОТИВАЦИЈЕ ПРИЛИКОММ УЧЕЊА                    

 

        

У потпуности се слажем
Углавном се слажем
Углавном се не слажем
Не слажем се

 

 
 

Питање. Трудим се да мотивишем ученике у току наставног процеса. надовезује се на претходно, 

питање. Добијени резултати се у потпуности поклапају са резултатима добијеним у претходном, осмом питању. 

Надаље, четири наставника (6,35%) се често слажу слажу, док се 59 наставника (93,65%) у потпуности слаже са 

датом изјавом, чиме је потврђена специфична хипотеза. Оно што је занимљиво јесте да се резултати у 

потпуности поклапају са резултатима у оквиру претходног питања. Аутор закључује да наставници сматрају, не 

само да је мотивација битна, већ се исто тако труде да мотивишу своје ученике како би ново наставно градиво 

боље савладали.  

Следи приказ резултата у Табели 3 и графикону 3. 

ТАБЕЛА III.  : ТРУДИМ СЕ ДА МОТИВИШЕМ УЧЕНИКЕ     СЛИКА 3.: ТРУДИМ СЕ ДА МОТИВИШЕМ УЧЕНИКЕ 

      

Увек
Често
Понекад
Ретко
Никад

 

    

     

Надаље, у наредном питању наставници се изјашњавају који приступ рада одговара ученицима, а дата 

тврдња формулисана је на следећи начин:. Верујем да ученицима највише одговара фронтални приступ, у коме 

је наставник централни носилац знања. Тада су ученици мотивисани на рад. 16 наставника (25,40%) тврди се у 

потпуности слаже, 18 наставника (28,57%) тврди се углавном слажу с датом тврдњом.  С друге стране, 17 

наставника (22,22%) се углавном не слаже, док се 12 наставника (19,05%) уопште не слаже. Сходно томе, може 

се закључити да наставници подржавају фронтални приступ а сходно томе и традиционалну наставу. У оквиру 

Мотивација је веома важна 

приликом учења и 

усвајања новог градива. 

Фреквенција Проценат 

 У потпуности се слажем 59 93,65 

Углавном се слажем 4 6,35 

Углавном се не слажем 0 0 

Не слажем се 0 0 

Укупно 63 100,00 

Трудим се 

да 

мотивишем 

ученике у 

току 

наставног 

процеса. 

Фреквенција Проценат 

Увек 59 93,65 

Често 4 6,35 

Понекад 0 0 

Ретко 0 0 

Никад 0 0 

Укупно 63 100,00 
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традиционалне наставе наставник је централни извор знања, док је ученик пасивни учесник. Међутим, 

поставља се питање да ли је традиционална настава заиста најбољи начин преношења знања. Ученици у 21. 

веку навикнути су на свакодневну употребу рачунара, паметних телефона, па би наставници морали укључити 

ове информационе технологије у наставни процес. На тај начин настава ће бити свеобухватнија, занимљивија, а 

ученици ће бити мотивисани за рад и напредовање.   

 

Добијени резултати приказани су у Табели 4 и графикону 4. 

ТАБЕЛА IV: УЧЕНИЦИМА ОДГОВАРА ФРОНТАЛНИ ПРИСТУП   СЛИКА 4.: УЧЕНИЦИМА ОДГОВАРА ФРОНТАЛНИ ПРИСТУП 

 

У потпуности се слажем
Углавном се слажем
Углавном се не слажем
Не слажем се

 

 

 

Питање које  истражује став наставника према комбинованој употреби традиционалне наставе и 

информационих технологија, Сматрам да ученици најбоље усвоје градиво када се користи комбинација 

традиционалне наставе и информационих технологија попут рачунара, пројектора, и сл. Оваква настава у 

великој мери утиче на мотивацију ученика. Сходно томе, 32 наставника (50,79%) се у потпуности слажу са 

датом тврдњом, а 20 наставника (31,75%) се углавном слажу. Затим, 10 наставника (15,87%) се углавном не 

слаже, а 1 наставник (1,59%). Наиме, аутор мастер рада желео је да испита меродавност претходно добијених 

одговора. Добијени резултати показују да 50,79% наставника сматра да је комбинација традиционалне наставе 

и информационих технологија најефикаснија. Ови одговори потврдили су једну од специфичних хипотеза које 

је поставио аутор. Поређењем ових одговора с одговорима из десетог питања може се довести у питање 

искреност одговора које су дали наставници. Наиме, верује се да ученицима одговара употреба информационих 

технологија у комбинацији с традиционалном наставом, јер ће им на тај начин наставни материјал бити 

представљен на најбољи могући начин. Оваква настава мотивисаће ученике да раде и напредују, а касније ће 

моћи научено с лакоћом да примене. Међутим, како постоји одређено неслагање у одговорима који су дали 

наставници ово питање може се накнадно испитати у неким будућим истраживањима.  

 

Резултати су графички представљени путем Табеле 5 и графикона 5.  

Верујем да ученицима 

највише одговара 

фронтални приступ, у 

коме је наставник 

централни носилац 

знања. Тада су 

ученици мотивисани 

на рад. 

Фреквенција Проценат 

  У потпуности се 

слажем 
16 25,40 

Углавном се слажем 18 28,57 
Углавном се не слажем 17 22,22 
Не слажем се 12 19,05 
Укупно 63 100,00 
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ТАБЕЛА V.  : КОМБИНАЦИЈА ТРАДИЦИОНАЛНЕ НАСТАВЕ И ИТ               СЛИКА 5.: КОМБИНАЦИЈА ТРАДИЦИОНАЛНЕ НАСТАВЕ И ИТ 

 

У потпуности се слажем
Углавном се слажем
Углавном се не слажем
Не слажем се

 

      

 

 

 

 

 

Питање које се односило  на употребу едукативних софтвера и гласи  Користим образовне софтвере у 

настави како бих ученике подстакао/-ла на рад и  размишљање. Наставници су заокруживали одговор који се 

слаже са њиховим мишљењем. 35 наставника (55,56%) је рекло да образовне софтвере уопште не користи, а 28 

наставника (44,44%) образовне софтвере понекад користи. Уколико се погледају одговори наставника доноси се 

закључак да наставници не употребљавају образовне софтвере. Уједно, није потврђена хипотеза коју је 

поставио аутор овог рада. Постоји могућност да школа није довољно технички опремљена па самим тим 

наставници не користе образовне софтвере. Затим, постоји могућност да наставници не сматрају образовне 

софтвере добрим наставним средством, што је погрешан став. Помоћу софтвера се на интересантан и 

интерактиван начин могу усвојити нови појмови. С друге стране, мањи број наставника који софтвере користи 

је потпуно у праву јер софтвери мотивишу ученике и подстичу их на рад и учење. Већи број наставника 

образовне софтвере мора употребљавати приликом подучавања ученика.  

Одговори су дати у Табели 6 и графикону 6. 

ТАБЕЛА VI.  :КОРИШЋЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СОФТВЕРА КАО МОИВАЦИЈА УЧЕНИЦИМА 

Користим образовне 

софтвере у настави како 

бих ученике подстакао/-ла 

на рад и  размишљање. 

Фреквенција Проценат 

Увек 0 0 

Често 0 0 

Понекад 28 44,44 

Ретко 0 0 

Никад 35 55,56 

Укупно 63 100,00 

Сматрам да ученици 

најбоље усвоје градиво 

када се користи 

комбинација 

традиционалне наставе и 

информационих 

технологија попут 

рачунара, пројектора, и 

сл. Оваква настава у 

великој мери утиче на 

мотивацију ученика. 

Фреквенција Проценат 

У потпуности се слажем 32 50,79 

Углавном се слажем 20 31,75 

Углавном се не слажем 10 15,87 

Не слажем се 1 1,59 

Укупно 63 100,00 
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СЛИКА 6 .: КОРИШЋЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СОФТВЕРА КАО МОИВАЦИЈА УЧЕНИЦИМА 

Увек
Често
Понекад
Ретко
Никад

 
 

3. 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. Подаци 

су прикупљени помоћу анкетног листа за наставнике Истраживање је спроведено у току другог полугодишта 

школске 2016/2017 године, а трајало је од фебруара до марта 2017. године. Истраживање је спроведено у 

основној школи „ Милан Ракићˮ из Мионице. Анкете су достављене наставницима који су их касније 

попуњавали. Наставници су анкете попунили у слободно време, па су их касније, попуњене, вратили аутору 

мастер тезе. Анкете је попунило 63 наставника. 

Анкета за наставнике састоји се од 16 питања од чега су 4 питања општег типа, а односе се на пол, године 

старости, трајање радног стажа као и предмет који предају. Преосталих 12 питања односе се на утицај 

савремених информационих технологија на мотивацију ученика. Питања су на заокруживање, а наставници су 

заокруживали одговор који најбоље осликава њихов лични став. 

Сматра се да добијени резултати дају добру основу и смернице за нека будућа истраживања, која се могу 

спровести у оквиру неких будућих радова. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Главни циљ емпиријског исраживања је утврђивање утицаја савремених информационих средстава на 

мотивисаност ученика за учење. Претпоставља се да информационе технологије позитивно утичу на 

мотивисаност ученика. 

Када је реч о основној хипотези сматра се да је она у потпуности потврђена, па су самим тим ученици 

мотивисани када се у настави користе информационе технологије. 

Емпиријским истраживањем су потврђене следеће полазне хипотезе: 

• Наставник мора јасно дефинисати циљеве наставе и коришћена методичка средства како би градио 

самопоуздање код ученика 

• Мотивација је веома важна приликом учења и усвајања новог градива. 
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• Сматрам да ученици најбоље усвоје градиво када се користи комбинација традиционалне наставе и 

информационих технологија попут рачунара, пројектора, и сл. Оваква настава у великој мери утиче на 

мотивацију ученика. 

• Користим рачунар када ученицима објашњавам ново градиво. На тај начин,   ученици су мотивисани на 

рад, а тако усвојено знање лакше се примењује. 

С друге стране, постоје и специфичне хипотезе које нису потврђене: 

• Помоћу аудио и видео снимака могу се освежити наставне јединице, што ће ученике подстаћи на рад. 

• Користим образовне софтвере у настави како бих ученике подстакао/-ла на рад и  размишљање. 

• Користим интерактивну таблу да мотивишем ученике. 

• Користим пројектор за приказивање слика и занимљивости ученика. Сходно томе,  подстичем их на рад 

и учење. 

Сви добијени резултати указују на то да су ученици мотивисани када се у настави користе 

информационе технологије. Неопходно је их је што чешће укључити у наставу како би резултат те 

наставе био што ефикаснији и успешнији. 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

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

путем анкетног листа за наставнике  основне школе „ Милан Ракићˮ из Мионице. Аутор се током истраживања 

трудио да поштује приватност испитаника, тј. наставника. Након прикупљања података, аутор их је обрадио и 

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

наставници , а овим се желела утврдити меродавност добијених одговора.  

 Када је реч о основној хипотези сматра се да је она у потпуности потврђена, па су самим тим ученици 

мотивисани када се у настави користе информационе технологије.. 

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

рачунарских игара. Наиме, потврђено је да наставници користе рачунарске игре у настави. 
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