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Апстракт— У савременом друштву у времену великих промена у области технике и технологије, морају се мењати 

начини, облици и методе наставе и учења. Развој технике и технологије даје подлогу за развој наставних средстава. 

Савремена наставна технологија обухвата средства и поступке које имамо могућност да користимо у наставном процесу и 

процесу учења у савременим школама у циљу повећања квалитета наставног процеса. 

Кључне речи – савремено наставно средство; савремена настава; рачунар; пројектор; интерактивна табла 

1 УВОД 

Савремена наставна средства у данашње време налазе велику примену у настави и учењу. Начин извођења 
наставе временом је мењан и прилагођаван савременом концепту стицања знања и развијања способности код 
ученика, услед технолошких унапређења и иновација. Савремени уређаји и опрема у образовним установама 
резултат су брзог техничко технолошког развоја. У данашње време, наставна средства у настави имају значајну 
улогу. 

Под савременом наставном технологијом и савременим наставним средствима подразумевамо наставна 
средства новијег датума, чију примену је омогућио управо развој информационо комуникационих технологија и 
развој рачунарске технике. 

За савремену организацију васпитно-образовног рада, посебно за примену савремене наставне технологије, 
потребно је обезбедити одговарајуће материјално-техничке услове. На жалост темпо увођења савремених 
наставних средстава у школске установе се разликује, и није ни приближно исти у свим местима, што не зависи 
од самих школа, и потреба ученика, него често од регионалне развијености и подршке разних донатора, као и 
надлежних органа Општина на чијој територији се школе налазе. 

Поред материјално-техничких услова посебну улогу у примени савремених наставних средстава имају 
наставници. Савремена настава захтева да наставник поред тога што познаје циљеве и задатке васпитања, 
наставе и учења, садржаје које реализује, познаје и савремену образовну технологију и стандарде. Потребно је да 
наставник стално усавршава свој рад користећи новине у науци и техници. 

Оно што увек треба имати на уму је да технички уређаји и наставна помагала представљају оруђе рада у 
настави, док су наставна средства извори знања. Наставна средства и техничке уређаје треба комбиновати са 
мером, она не треба да фасцинирају ученике, већ да им помогну да боље сагледају и усвоје градиво. 

Примена наставних средстава у савременом образовном наставном процесу зависи од многих фактора, а као 
најситакнутији се могу издвојити: 

 позитиван однос наставника према иновацијама и његова стручна оспособљеност, 

 обезбеђење неопходних ресурса за иновацију, 

 административне и организационе припреме, 

 употреба комуникационих канала за пружање информација, 

 време неопходно за прихватање иновације 

2 ОРГАНИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

2.1 Предмет истраживања 

У овом раду предмет истраживања је употреба постојећих савремених наставних средстава и техничких 
уређаја у савременој настави и прихватање истих од стране наставника. Истраживање је спроведено у О.Ш. 
„Коста Абрашевић“ у Реснику у којој сам тренутно запослена. Свака учионица у овој школи је опремљена 
рачунаром и ТВ пријемником. Школа поседује и једну Електронску интерактивну таблу инсталирану у 
дигиталном кабинету који је опремљен рачунарима. 

2.2 Циљ истраживања 

Овим истраживањем сам желела да испитам колики је ниво употребе постојећих наставних средстава и 
помагала, као и да откријем која су то наставна средства и помагала која су више прихваћена од стране 
наставника у наставном процесу, у зависности од њихове оспособљености за употребу истих. 



2.3 Хипотезе истраживања 

Предпоставка је да већина наставника радо прихвата употребу савремених наставних средстава и помагала, 
првенствено рачунаре. На основу тога очекује се да ће исказати жељу за додатним усавршавањем у циљу 
побољшања својих компетенција у коришћењу иновација и савремених технологија и софтвера. 

2.4 Методологија истраживања 

На добровољној бази уз помоћ упитника са 10 питаља је анкетирано 22 наставника из једне смене. 

3 РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Питања на која су одговарали наставници као и резултати спроведеног истраживања дати су у наставку. 

 

1. Да ли сте задовољни нивоом опремљености школе савременoм 
наставном технологијом? 

О
д

го
во

р
и

 а) да 15 68% 

б) не 4 18% 

в) углавном 3 14% 

укупно одговора: 22 100% 

 

 

Наставници су својим одговорима показали да су у великој мери задовољни уложеним средствима и нивоом 
опремљености школе као и квалитетеом инсталиране опреме. 



 

2. Да ли користите рачунар за припрему наставних јединица? 

О
д

го
во

р
и

 а) увек 16 73% 

б) често 3 14% 

в) понекад 2 9% 

г) никад 1 5% 

укупно одговора: 22 100% 

 

 

3. Да ли користите рачунар и пројектор / телевизор приликом 
подучавања новог градива? 

О
д

го
во

р
и

 а) увек 15 68% 

б) често 4 18% 

в) понекад 2 9% 

г) никад 1 5% 

укупно одговора: 22 100% 

 



 

4. Колико често користите рачунар? 

О
д

го
во

р
и

 а) једном недељно 1 5% 

б) више пута недељно 4 18% 

в) сваког дана 16 73% 

г) не користим 1 5% 

укупно одговора: 22 100% 

 
 

5. Колико често користите интерактивну таблу? 

О
д

го
во

р
и

 а) једном недељно 5 23% 

б) више пута недељно 0 0% 

в) сваког дана 0 0% 

г) не користим 17 77% 

укупно одговора: 22 100% 

 



 

6. Како оцењујете ниво своје обучености за рад на рачунару ? 

О
д

го
во

р
и

 а) низак 7 32% 

б) средњи 13 59% 

в) висок 2 9% 

укупно одговора: 22 100% 

 

 

7. Како сте научили да радите на рачунару ? 

О
д

го
во

р
и

 а) самостално 7 32% 

б) у току школовања 12 55% 

в) на курсу 2 9% 

г) у установи 1 5% 

укупно одговора: 22 100% 

 



 

8. Да ли користите образовне софтвере у настави? 

О
д

го
во

р
и

 а) да  6 27% 

б) не 14 64% 

в) понекад 2 9% 

укупно одговора: 22 100% 

 

 

9. Да ли сматрате да у довољној мери користите савремена наставна 
средства? 

О
д

го
во

р
и

 а) да  14 64% 

б) не 4 18% 

в) не знам 4 18% 

укупно одговора: 22 100% 

 



 

10. Да ли сматрате да примена савремених наставних средстава 
значајно утиче на побољшање наставе и учења? 

О
д

го
во

р
и

 а) да  13 59% 

б) не 5 23% 

в) можда 4 18% 

укупно одговора: 22 100% 

 

4 ДИСКУСИЈА 

Резултати овог истраживања показују да су наставници ове школе у великој мери задовољни опремљеношћу 
учионица савременим наставним помагалима. Такође, резултати су потврдили хипотезу да се од постојећих 
техничких уређаја најчешће користи рачунар. 

Интересантна је чињеница да су наставници у великом броју свој ниво обучености за рад на рачунару 
окарактерисали као низак, иако свакодневно користе рачунар у сврху припрема и спровођења наставног процеса. 
То се може објаснити њиховом свешћу о непрекидном развоју информационо-комуникационих технологија и 
потреби за сталним усавршавањем. 

Слабо коришћење еклектронске интерактивне табле је резултат недовољне обучености наставног кадра, те је 
потребно спровести типске обуке за коришћење исте као и пратећих софтвера. 

5 ЗАКЉУЧАК 

Развој информационих технологија утицао је на развој савремене наставне технологије (мултимедијалне, 
компјутерске, телевизијске), која у значајној мери може допринети квалитету и унапређивању наставе, 
мотивацији ученика, подизању квалитета учења и наставе. 

За постизање квалитетне употребе технологије у настави је потребно да сви учесници у наставном процесу, а 
поготово наставници буду спремни да се стално усавршавају и оспособљавају, да прате токове у савременом 
друштву. 

Савремена научна и техничка достигнућа налажу трагање за новим изворима знања, ефикасним методама и 
облицима рада, као и савременим наставним средствима у циљу осавремењивања наставе. 

У циљу постизања што бољег квалитета, потребно је што више користити савремену образовну технологију. 
Наставник у том процесу има интегративну улогу, од њега се очекује да повеже у јединствену акциону целину 
школски амбијент, наставни програм, ученичко понашање и свој начин рада. 
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