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Апстракт— Развој нових технологија подразумева увођење  нових наставних средстава у наставу техничког и 

информатичког образовања и информатике и рачунарства. Почетком године покренута  је велика национална 

акција  КОДиграње под покровитељством фонда Битка за знање, са циљем развоја дигиталне писмености и 

предузетничких компетенција ученика виших разреда основних школа у Србији. Рад је базиран на приказу ем-

бот (mBot) робота, новог наставног алата који је намењен деци за савладавање почетних корака у програмирању 

на једноставан начин. Резултат емпиријског истраживања међу ученицима седмог разреда, потврђује 

претпоставку да код већине ученика постоји радозналост  и спремност да прихвате ем-бот робота као наставно 

средство. 

 

Кључне речи – ем-бот робот, програмирање, техничко и информатичко образовање 

 

 

Увод  

Интересовање за технику, анализирање рада техничких средстава и система, решавање конструктивно-

техничких задатака и суочавање са техничким проблемима, доприносе развоју више интелектуалних 

способности, нарочито техничког мишљења ученика и неговању радозналости као веома важне особине за 

интелектуални развој младог бића. У предметној настави техничког и информатичког образовања, као и у 

слободним техничким активностима, уколико се подстиче интересовање за примену технике у свакодневном 

животу, отвара се простор за иноваторство и проналазаштво, развија се логичко и техничко мишљење. 

Наставним програмом техничког и информатичког образовања за узраст од петог до осмог разреда, 

изучава se информатика у обиму од пет до десет наставних јединица. У седмом разреду се, у информатичком 

делу,  уче  основе цртања помоћу рачунара, израда презентација, интерфејс, управљање моделима помоћу 

рачунара и рад са конструкторима на бази интерфејс технологије. У оквиру техничког дела, у наставној теми 

Роботика, ученици се упознају са теоретским појмовима, врстама и наменом робота и практичном 

конструкцијом и моделовањем робота из конструкторских комплета. 

Наставно средство које би могло да мотивише ученике и да им помогне да успешно савладају већину 

поменутих наставних јединица, првенствено области Роботика у седмом разреду, могао би бити модел робота 

ем-бот (mBot).  Ем-бот је робот који се може програмирати помоћу једноставног, бесплатног софтвера за 

графичко програмирање. Поседује сензоре, може се кретати и обављати задатке који се задају програмским 

кодовима. Фонд Б92 у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја од јануара текуће 

године, поклања школама по пет робота и бесплатну обуку за наставнике техничког и информатичког 

образовања и информатике и рачунарства.   
 
 

 

 

1 ГЛАВНИ ДЕО РАДА 

Циљ емпиријског истраживања је испитивање задовољства ученика наставним планом предмета 

Техничко и информатичко образовање и њихове заинтересованости да прихвате ново, доступно наставно 

средство у реализацији наставне теме Роботика у седмом разреду основне школе. Аутор је желео да испита у 

којој мери су ученици спремни да прихвате увођење основа програмирања ем-бот робота приликом обрађивања 

наставне теме Роботика, јер мишљење ученика треба да буде значајан фактор у евалуацији рада наставника. 

Истраживање, спроведено анонимним анкетирањем путем упитника, обухватило је узорак од укупно 

110 ученика седмог разреда Основне школе „Сава Шумановић“ из Београда. Сматра се да је изабрани узорак 

репрезентативан јер укључује ученике из сва четири одељења, који су одговорили на укупно 8 питања 

затвореног типа.   



Структура односа полова утврђена је првим питањем. У испитивању је учествовало 50 девојчица 

(45,5%)  и 60 дечака (54,5%). Утврђивање пола испитаника значајно је због провере предпоставке по којој су 

дечаци овог узраста више заинтересовани за програмирање робота.  

Друго питање се односи на успех који су ученици постигли на крају претходне школске године, 

односно на крају шестог разреда. Утврђивање успеха ученика битно је због анализе спремности ученика да 

прихвате изабрано наставно средство. Нико од ученика није имао недовољан успех на крају шестог разреда, а 

резултат одговора на питање о успеху приказан је у табели 1, такође и на графикону, слика 1. 

 
Успех ученика на крају шестог разреда Фреквенца Проценат 

Одличан 52 47,3 

Врло добар 42 38,2 

Добар 10 9,1 

Довољан 6 5.5 

 

Табела 1: Успех ученика на крају шестог разреда 

 

  

 
 

Слика 1: Успех ученика на крају шестог разреда 

 
Треће и четврто питање имају за циљ да испитају колико је  ученика у изабраном узорку било у 

прилици да се упозна са основама програмирања на часовима Информатике и рачунарства, или на други начин. 

У шестом разреду, у оквиру изборног предмета Информатика и рачунарство обрађивана је тема програмирање, 

као изборни модул. Ученици који су изабрали информатику, имали су прилику да науче основне елементе 

графичког програмирања, Scratch, али и основе кодирања у програмском језику C.  Укупан број ученика који је 

похађао часове ИР као изборног предмета у претходној школској години, износи 70, што је у процентима 63,6.  

 

 

Да ли си у шестом разреду похађао Информатику и рачунарство? Фреквенца Проценат 

Да 70 63.6 

Не 40 36.4 

 

Табела 2: Однос броја ученика који јесу и који нису похађали ИР у шестом разреду 

 

 



 
 

Слика 2: Однос броја ученика који јесу и који нису похађали ИР у шестом разреду 

 

 

 

Одговори на четврто питање  показују да ни један ученик из одабраног узорка, не влада основама 

програмирања у свим  наведеним програмским језицима (Scratch, C, C++, C#,). Највећи број ученика, њих 80 

одговорило је да познаје само Scratch, што износи 72,7% од укупног броја ученика седмог разреда, док  10 

ученика познаје C језик, при том истовремено ова група познаје и Scratch. Осамнаесторо ученика се изјаснило 

да не зна о програмирању ништа, односно нема основно познавање ни једног програмског језика. Један ученик 

није одговорио на питање, а да познаје објектно оријентисано програмирање (C++ или  C #) изјаснио се такође, 

само један ученик. 

 

 

Табела 3: Познавање програмских језика 

 

 

 
 

Слика 3: Познавање програмских језика 

 

Следеће, пето питање аутор је поставио са жељом да сазна какав је став ученика према предмету 

Техничко и информатичко образовање (ТИО). На питање Какав је по твом мишљењу предмет Техничко и 

информатичко образовање, понуђени су следећи одговори: Занимљив, Не издвајам га од осталих предмета, 

Незанимљив и Немам мишљење? Одговори ученика се могу видети у табели  4 и на графикону испод (слика 4). 

Да ли познајеш основе програмирања у неком од програмских језика (можеш 
означити више одговора)? Фреквенца Проценат 

Scratch  80 72.7 

C 10 9.1 

C++, C# 1 0.9 

Неки други програмски језик 0 0 

Не знам ништа о програмирању 18 16.4 



 

 

Какав је по твом мишљењу предмет Техничко и информатичко образовање? Фреквенца Проценат 

Занимљив 53 48.2 

Не издвајам га од осталих предмета 41 37.3 

Незанимљив 6 5.5 

Немам мишљење 10 9.1 

 

Табела 4: Мишљење о предмету Техничко и информатичко образовање 

 

 
 

Слика 4: Мишљење о предмету Техничко и информатичко образовање 

 

 

 

На шесто питање, Да ли знаш шта је mBot, добијена су 74 потврдна одговора, што не изненађује с 

обзиром да је школа већ крајем претходне школске године добила пет mBot робота у оквиру програма „Битка за 

знање“. Ученици су имали прилике да виде, а поједини и да учествују у склапању и испробавању функција 

робота помоћу даљинских управљача.  

У седмом питању је ученицима задато да  своје мишљење повежу са једним од четири понуђена 

одговора на тему да ли је за програмирање робота потребно предзнање  из области програмирања и колико 

предзнање је потребно. Да је потребно велико предзнање, сматра 40 ученика, да је довољно основно, 

одговорила су 43 ученика, осморо ученика сматра да предзнање није потребно, преостали ученици су се 

определили за опцију „не знам“. 
 

Да ли је за програмирање робота потребно велико предзнање из програмирања? Фреквенца Проценат 

Да, велико 40 36.4 

Основно знање 43 39.1 

Није потребно предзнање 8 7.3 

Не знам 9 8.2 

 

Табела 5: Мишљење о потребном предзнању у области програмирања 

 



 
 

Слика 5: Мишљење о потребном предзнању у области програмирања 

 

 

Осмо питање, на основу одговора изабраног узорка ученика, даје информацију о заинтересованости 

ученика да на часовима Техничког и информатичког образовања, науче како се робот програмира. Одговор  

заинтересован сам,  дала су 74 ученика, што практично одговара броју ученика који су током претходне 

школске године похађали изборни предмет Информатика и рачунарство, односно броју ученика који су имали 

прилике да виде mBot-ове. У табели бр.6 и на графикону (слика бр.6),  може се видети однос броја ученика који 

су заинтересовани, према броју незаинтересованих и неопредељених ученика да науче да програмирају mBot 

робота. 

 

 

Да ли си заинтересован да на часовима ТИО  научиш како се програмира робот мБот? 
 

Фреквенција Проценат 

Да 74 67.3 
Не знам 20 18.2 

Нисам заинтересован 16 14.6 

 

Табела 6: Заинтересованост ученика да науче програмирање робота 

 

 
 

Слика 6: Заинтересованост ученика да науче програмирање робота   



2 МЕТОДОЛОГИЈА 

У приступу израде мастер тезе, аутор је имао у потпуности осмишљен план. Аутор је осмислио 

концепт прикупљања података, начин  обраде и  анализу. Подаци су прикупљени помоћу упитника, у узорку 

ученика седмог разреда. Упитник се састоји се од 8 питања од чега су 4 питања општег типа, а односе се на пол, 

успех на крају претходног, шестог разреда, изборни предмет у претходној школској години и претходно знање 

везано за програмирање. Једно питање се односи на став о наставном предмету Техничко и информатичко 

образовање. Преостала три питања се директно осносе на ем-бот  (mBot) робота. Сва питања су затвореног 

типа, а ученици су давали одговоре који најбоље осликавају њихове личне ставове. Истраживање је било 

анонимно. Сматра се да добијени резултати потврђују потребу да се наставни планови предмета Техничко и 

информатичко образовање прилагоде развоју технике и технологије, у овом случају увођењем ем-бот робота у 

наставни програм. 

 

3 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Главни циљ емпиријског истраживања је испитивање заинтересованости ученика за увођење новог 

наставног средства у наставни план за седми разред предмета Техничко и информатичко образовање. Аутор је 

желео да испита у ком степену постоји радозналост и жеља ученика за модернизацијом наставног програма 

увођењем ем-бот робота. 

Анкетним истраживањем спроведеним у ОШ „Сава Шумановић“ из Београда, потврђене су следеће 

хипотезе: 

 Ученици који су у претходном, шестом разреду похађали Информатику и рачунарство као 

изборни предмет, имају предзнање из програмирања 

 Ученици који имају предзнање из програмирања, желе да науче нешто ново 

 Ученици који су имали прилике да виде mBot роботе, заинтересовани су да их програмирају 

 Дечаци су више заинтересовани за програмирање робота од девојчица 

 Већина ученика има позитиван став о предмету Техничко и информатичко образовање 

 Већина ученика је заинтересована за увођење новог  наставног средства  

Аутор није могао да предвиди број ученика који сматрају да је  за програмирање робота потребно 

велико предзнање. Очекивано је било да доминирају одговори – „основно знање“ и „није потребно предзнање“, 

али доминирали су одговори – „да, велико предзнање“ и „основно знање“, што би могло да буде показатељ 

недовољне информисаности ученика о функцијама школског робота, односно о методама графичког 

програмирања робота. 

 

  

4 ЗАКЉУЧАК 

За потребе овог истраживања аутор је пажљиво одабрао узорак за испитивање. Изабрани су ученици седмог 

разреда, зато што су крајем претходне школске године били у прилици да учествују у састављању пет ем-бот 

робота и испробавању основних фабрички програмираних функција. Други разлог је тај, што се у другом 

полугодишту седмог разреда изучава област Роботика, која би се могла ученицима приближити приказом 

функција робота помоћу задатог програма. 

Аутор је настојао да у процесу емпиријског истраживања, поштује приватност ученика. Када је процес 

прикупљања података завршен, аутор је обрадио и графички представио процентуалне уделе добијених 

резултата.  Аутор мастер тезе је добијене резултате детаљно анализирао и представио их у мастер тези. 

Емпиријско истраживање је показало да међу ученицима седмог разреда постоји велика  заинтересованост и 

спремност да  приликом обраде наставне теме Роботика, на моделу робота, науче како се робот програмира.  
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