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Апстракт - На основу формулације проблема истраживања предмет овог 

истраживања гласи: „ЕФЕКТИ НАСТАВЕ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ 

ОБРАЗОВАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ“. На основу великог напретка и развоја савремених 

знања, разних технолошких решења, као и степена развоја друштвених активности и 

схватања уопште, у време када наука апстрактном брзином незаустиво напредује, технике и 

технологије достижу 
оптималну брзину, неопходно је да систем образовања у потпуности спозна и овлада свим 

облицима, техникама и механизмима за стицање знања, као и његову презентацију у 

најразличитијим, варијантама. У оквиру ове теме, предмет истраживања су облици рада и 

њихов ефекат на наставу техничког и информатичког образовања. 

 
Кључне речи – техничко и информатичко образовање, основно образовање, наставни план, 

наставни програм, облици рада, наставне методе, истраживања, анкете.... 
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1. Увод 

 
У данашње време процеси мотивације и учења зависе од прилагођавања постојећег 

школског система савременим технологијама. Време у којем живимо и време које долази 

тражи универзалан, флексибилан и слободан школски систем, који је у стању да одговори на 

изазове научно технолошке револуције, да задовољи различите друштвене потребе са 
образовним људима, да привуче пажњу и задовољи радозналост младих и одраслих и да 
гарантује остварење циља васпитања. Школски систем се демократизује на тај начин што 

пружа свима шансу да се образују и да могу кад год пожеле проширити своја знања и 

обогатити свој духовни потенцијал. Класично умеравање образовања да се заврши разред, 

добије оцена, обезбеди запослење, и осигура егзистенција, коригује се тиме што се тражи 

више него до сада флексибилних облика школовања, потпуни развој способности, развој 
критичног мишљења, интересовања, мотивација за даље школовање и креативних 

способности. Од образовања се тражи да буде отворено, флексибилно и способно да прати и 

даље одговоре на социјалне, технолошке и економске промене које ће бити у служби човека 

и његовог ослобођења, успоставља биланс између развоја појединаца и друштва, 

материјалних и друштвених потреба, технологија и вредносног система. 
Успешно извођење наставе техничког и информатичког образовања као и осталих предмета у 

основној школи, зависи од више фактора. 
 

Најважнији фактори су: 

Особине и квалитет наставника 
Ученици (слушаоци), ПО УЧИОНИЦИ 
Организација наставе 
Материјални услови наставе(опремљеност школе). 

Настава техничког и информатичког образовања је редовна настава и у току године за 

V,VI,VII разред је 72 часа, а за VIII разред је 68 часова. 

 

2. Теоријски приступ истраживања 

  

 Није ништа спектакуларни рећи да од одабира организационог облика рада зависе 

прилике које ученици имају за учење па и крајњи резултат њиховог школовања.  Одабир 

организационог облика рада као и сама метода врло често су теме интересовања и 

истраживања у наукама о образовању. Поставља се питање на који начин наставници 

одлучују који ће облик рада применити у свом раду. Приликом одабира одређеног облика 

рада трага се за најучинковитијим. Приликом потраге намећу се многобројна питања као што 

су: да ли се поучавање и учење схватају као компелментарни, међузависни процес у оквиру 

процеса наставе?  Односно, да ли настава треба да се схвати као нешто чиме се баве 

наставници или као процес у чијем се центру налазе ученици који такође имају активну 

улогу у њему? У средишту разматрања ових различитих схватања облика и метода рада 

налази се однос процеса учења и поучавања као и питање који је крајњи циљ наставе и шта 

се њом треба постићи? 

 Наставник треба да тежи да допринесе развоју смисленог учења уместо рецепитвног, као 

и практичног  уместо вербалног. Сваки облик рада детерминише одређене активности како 

код наставника тако и код ученика. Трансфер учења је доста узрoкован избором облика рада: 
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уколико се ученици редовно сусрећу са истим приступом одређеном предмету, поставља се 

питање колико ће они бити у могућности да знање са тог предмета употребе и примене у 

ситуацијама  другачијим од оних на којима су се сусретали на часовима. 

 Планирања следећих корака при поучавању потребно је повезати са размишљањем о 

процесима учења које желимо постићи код ученика. При томе се полази од тога  да  

наставници могу да претпоставе  могућности ученика и на основу тога планирају активности 

и резултате учења. У том случају, чин учења би требао бити у средишту наставниковог 

планирања и каснијег деловања у настави. Наставник мора размишљати  о томе како и чиме 

организовати и подстаћи учење код ученика. С обзиром да су нивои учења вишеструки, а 

стилови учења разноврсни, може се рећи да се проблем одабира облика рада и наставних 

метода додатно компликује, јер ово указује на потребу да се у раду користи више различитих 

облика и метода рада ,зависно од тога шта се жели постићи и у каквом се разреду ради.  

 

3. Методологија и приступ истраживању 
 

 Предмет овог истраживања су облици рада и њихов ефекат на наставу техничког и 

информатичког образовања.  Циљ истраживања је да се утврди следеће: Који облици рада, 

према мишљењу наставника, имају највећи ефекат на наставу и због чега?; Којим 

смерницама се наставници руководе приликом одабира одређеног облика рада?; Која знања и 

вештине су неопходне наставнику приликом избора одабира облика рада?; Колико често 

наставници примењују партнерски или групни облик рада? На који начин наставници 

решавају проблем пасивности или доминације у групном или раду у пару?; Колико се 

процентуално посвећује пажња даровитим ученицима кроз индивидуални облик рада?; Који 

облици рада, према мишљењу ученика, имају највећи ефекат у настави? 

 Поступак истраживања (метода) ће бити анкета и интервју, а као инструмент послужиће 

нам упитник, који  ће бити комбинованог типа, односно садржаће питања отвореног и 

затвореног типа. 

Очекивани резултати требали би да потврде да се комбиновањем различитих облика рада 

постижу најбољи резултати, да се даровитим ученицима не посвећује довољно пажње кроз 

индивидуални облик рада и да се сви облици рада подједнако користе у настави.   

Процес истраживања неког проблема састављен је из неколико фаза. Потребно је 

поставити циљеве истраживања, одредити хипотезе и методе истраживања, изабрати узорак 

истраживања, прикупити и тумачити резултате истраживања и на крају извести закључке. 

Хипотезе истраживања биле би: 

1. Хипотеза: Комбиновањем различитих облика рада постижу се најбољи ефекти у 

настави 
2. Хипотеза: Даровитим ученицима се не посвећује довољно пажње кроз индивидуални 

облик рада 
3. Хипотеза: Сви облици рада су подједнако заступљени у настави 

 
 Циљ анкете је да се прикупи што већи број ставова ученика везаних за облике рада који 

се примењују на њиховим часовима Техничког и информатичког образовања. Циљ интервјуа 

је да се прикупе ставови наставника о облицима рада на основу њиховог искуства.  

 Узорак истраживања представљају наставници три Основне школе: ОШ „Јеврем 

Обреновић“ у Шапцу; ОШ „Мајур“ у Мајуру и ОШ „Јован Цвијић“ у Дебрцу и ученици од 

петог до осмог разреда. У истраживању је учествовало 60 ученика петог разреда, 110 ученика 

шестог разреда, 118 ученика седмог разреда и 82 ученика осмог разреда што је укупно 340 
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ученика. Како бисмо утврдили колико је који облик рада заступљен обављено је девет 

интервјуа са пет наставника и четири наставнице техничког и информатичког образовања из 

горе наведених школа.  Интервју се састојао од питања отвореног и затвореног типа. 
Наставници су одговарали на 21 питања која су била подељења у четири групе. Добијени 

подаци су касније обрађени квантитативно и квалитативно. 

 На часу техничког и ниформатичког образовања ученицима је подељен анкетни 

материјал, који су самостално попуњавали. Анкета се састојала од 13 питања са више 

понуђених одговора за чије попуњавање није требало више од 15-ак минута. Питања су се 

односила на то како се одвија настава техничког и информатичког образовања у њиховом 

одељењу, како замишљају идеалан час техничког и информатичког образовања. Занимало 

нас је и њихово мишљење о томе како би они волели да се обрађују нове наставне јединице,  
а како да се обнавља градиво.  

 Нека од питања за ученике је:  

Питање које се односи на обраду нових садржаја дало је донекле и очекиване резултате. 

Ученици желе да презентују задато градиво и да буду у улози наставника са 48,78%. Да раде 

у пару и да савако научи бар неки мањи део лекције је истакло 18,29% ученика. Њих 14,63% 

процента воли традиционални начин рада, када наставник објашњава непознато градиво. 

 

Графикон 1 
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Графикон 2 

 
  

 Идеалан час техничког и информатичко образовања ученици петог разреда виде кроз 

гледања неког тематског филма 83,33% и са јако пуно занимљивости  16,66% ученика. 
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4. Закључак 

 

 Истраживање је показало да је у настави техничког и информатичког образовања и 

дан данас доминантан фронтални облик рада. Због доминације овог облика рада ученици су 

још увек пасивни. Понекад се употребљава групни облик рада, а врло ретко рад у пару. 

Наставници слабо стварају ситуације у којима би њихови ученици показали креативност. 

Можда је упитању неповерење наставника да ће се ученици снаћи у улози предавача или да 

ће изгубити ауторитет у одељењу. Са друге стране ученици су жељни другачијег рада, желе 

прилику за стварање атмосфере на часу и да дају свој допринос настави.  

 Наставним планом и програмом предвиђено је да ученици петог, шестог, седмог и 

осмог разреда имају два часа недељно, што отежава успешно извођење активне наставе. 

 Треба напоменути да је Законом донета одлука о инклузивној настави што наставнику 

додатно отежава раду одељењу, припрему и организацију часа. Да ли је то разлог зашто се 

настава још увек изводи у класичном облику или само тражимо оправдање? 

 Не постоји идеалан час, али има пуно начина да се настава учини занимљивијом и 

бољом, са акцентом ученика као главног субјекта у наставном процесу. На тај начин ће се 

постићи већи ефекат наставе. Ни један облик рада није савршен, битно је не држати један 

принцип рада, већ у зависности од наставне јединице, али и одељења комбиновати различите 
облике рада и наставне методе. 

 Анализа истраживања је показала да ученици исказују жељу за примену разноврсних 

облика рада. Скоро све наставне теме се могу утврђивати, а многе и обрађивати путем рада у 

нехомогеним групама или партнерским поступцима. Облике рада треба мењати, зависности 

од теме, дефинисаних нивоа знања и вештина, али и специфичних карактеристика одељенске 

заједнице како би се остварили пројектовани исходи. 
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