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Апстракт— Основни циљ емпиријског истраживања је испитивање употребе Web 2.0 алата у образовању. Аутор овог 
мастер рада имао је за циљ да види да ли наставници користе Web 2.0 алата, као и како ови алати доприносе ефикаснијем 
наставном процесу. 

Резултати до којих се дошло емпиријским истраживањем потврђују постављене хипотезе. Потврђена је основна хипотеза да 
наставници употребљавају Web 2.0 алате у настави. Затим, основна школа „Момчило Живојиновић“ поседује одговарајуће 
услове за коришћење Web 2.0 алата. Доказано је да употреба Web 2.0 алата поспешује сарадничко учење, а наставници 
користе алате који уважавају потребе ученика. Наставници верују да су Web 2.0 алати одлична допуна традиционланој 
настави као и разним облицима ваннаставних активности. Наставници сматрају да помоћу Web 2.0 алата наставник има 
увид у активности ученика. Затим, наставници верују да ученици коришћењем Web 2.0 алата у процесу учења имају 
прилику да развију истраживачки дух, креативност, решавање проблема, тимски рад и сл. Након тога, доказано је да су 
наставници обучени за употребу Web 2.0 алата у настави. Потврђено је да наставници употребљавају следеће Web 2.0 алате: 
Google Docs, Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, Prezi, Surveymonkey, Едмондо, TeacherTube, Purpose Games, 
Crossword Labs, ProProfs, Crossword Puzzles. 

Кључне речи – Web 2.0 алати, сарадничко учење, Google Docs, Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, Prezi, 
Surveymonkey, Едмондо, TeacherTube, Purpose Games, Crossword Labs, ProProfs, Crossword Puzzles 

 

Увод  

 Интернет је до појаве Web 2.0 технологије углавном представљао складиште информација које су 
корисници пасивно конзумирали. Web 2.0 представља другу генерацију интернета у којем корисници активно 
учествују у креирању и одржавању садржаја. Предности коришћења Web 2.0 алата у образовању су: могућност 
сарадничког учења, доступност електронских ресурса који се налазе на интернету, коришћење алата чија је 
једна од одлика уважавање ученичких интересовања и потреба. Многи од њих су бесплатни и свима доступни, 
те се могу врло успешно користити у школи као допуна класичној настави и свим облицима ваннаставних 
активности. На тај начин учење престаје бити само конзумирање садржаја, одвија се кроз сарадњу и стварање 
властитог знања уз помоћ разноврсних ресурса и корисника. Помоћу Web 2.0 алата наставник има увид у 
активности ученика, јер они, осим што могу да користе наставне материјале које сам наставник постави, имају 
могућност и да сами постављају своје радове на мрежу, да комуницирају међусобно, учествују у групним 
пројектима и сл. Поред рачунара постоје алати које можете користити и на мобилним уређајима као што су 
паметни телефони и таблет рачунари. 
 
 

1 ГЛАВНИ ДЕО РАДА 
 Истраживање је спроведено у основној школи „Момчило Живојиновићˮ из Младеновца. Након 

тога, описани су испитаници који су учествовали у емпиријском истраживању, а описан је и анкетни лист. 
Затим, наведена је основна хипотеза као и специфичне хипотезе. На крају поглавља представљени су и 
продискутовани резултати добијени истраживањем. 

 
 Истраживање је укључило 53 наставника из основне школе „Момчило Живојиновићˮ из Младеновца. 
Прецизније, у истраживању је учествовало 18 наставника мушког пола и 35 наставника женског пола. 
Истраживање је било анонимно, а учествовали су сви наставници који су желели да својим искуством и знањем 
допринесу изради овог рада. Верује се да је добијени узорак репрезентативан.   
Основни циљ емпиријског истраживања је испитивање употребе Web 2.0 алата у образовању. Аутор овог 
мастер рада имао је за циљ да види да ли наставници користе Web 2.0 алата, као и како ови алати доприносе 
ефикаснијем наставном процесу. 

Истраживање је спроведено у току другог полугодишта школске 2016/2017 године, а трајало је од 
априла до краја маја 2017. године. Истраживање је спроведено у основној школи „Момчило Живојиновићˮ из 
Младеновца. Анкете су дате наставницима који су их касније попуњавали. Као што је већ речено анкете су 
попунила 53 наставника. 



Анкета за наставнике састоји се од 20 питања (в. Додатак 1) од чега су 4 питања општег типа, а односе 
се на пол, године живота, радни стажа као и предмет који предају. Преосталих 16 питања односе се на употребу 
Web 2.0 алата у наставном процесу. Питања су на заокруживање, а наставници су заокруживали одговор који 
најбоље осликава њихово мишљење.  

Наставницима  који су учествовали у устраживању дата је тврдња која испитује постојање 
одговарајућих услова за примену Web 2.0 алата, а ти услови подразумевају да школе поседују рачунаре, 
пројектор, паметну таблу и сл. Одговори наставника упућују на то да се: 10 наставника (18,87%) у потпуности 
слаже, 32 наставника (60,38%) се слажу у већој мери, 5 наставника (9,44%) је неутрално, 4 наставника (7,55%) 
се углавном не слаже, и 2 наставника (3,77%) се уопште не слажу. На основу прикупљених одговора може се 
закључити да наставници који су учествовали у истраживању сматрају да је основна школа ,,Момчило 
Живојиновићˮ из Младеновца опремљена за употребу Web 2.0 алата. У савременом добу када су ученици 
навикнути на употребу информационих технологија наставници треба да користе Web 2.0 алате како би 
мотивисали ученике на рад и учење, а само опремљене школе им могу то омогућити. На основу свега 
поменутог у теоријском делу овог рада предности употребе Web 2.0  алата јасно су уочљиви па њихова примена 
наставницима не треба да предтставља проблем. Уколико се погледају одговори наставника сматра се да је 
основна школа опремљена за употребу Web 2.0 алата а тиме је потврђена специфична хипотеза коју је поставио 
аутор овог рада. 

Резултати дати су у Табели I. и Слици 1.                                                                                         

ТАБЕЛА I.  :ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ                                                                    СЛИКА 1.: ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ                                                                                                                                                                                        
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Након тога, наставницима је дато питање У настави употребљавам Web 2.0 алате у наставном 
процесу како би тај процес био ефикаснији и успешнији. а одговори наставника упућују на то да се: 5 
наставника (9,44%) у потпуности слаже, 25 наставника (47,17%) слаже се у већој мери, 10 наставника (18,87%) 
је неутрално, 7 наставника (13,21%) се углавном не слаже, а 6 наставника (11,32%) се не слаже уопште. Сматра 
се да Web 2.0 алати доприносе успешности наставног процеса, јер ће помоћу њих наставник на интересантан 
начин мотивисати ученике на рад и учење. Тако научено градиво дуже се памти, а касније се лакше може 
применити. Ови алати помажу ученицима да развију критичко мишљење, да сопственим радом реше наставне 
проблеме, развијају тимски рад,  сарадничко учење. Верује се да наставници морају употребљавати Web 2.0 
алате кад год је то могуће како би наставни процес био што ефикаснији и успешнији. На основу одговора које 
су дали испитани наставници долази се до закључка да је потврђена специфична хиопотеза. 

Резултати су дати у Табели II и Слици 2. 

ТАБЕЛА II.  : УПОТРЕБА WEB 2.0 АЛАТА У НАСТАВИ                   СЛИКА 2.: УПОТРЕБА WEB 2.0 АЛАТА У НАСТАВИ                    
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Након тога, следеће питање формулисано је на следећи начин Употреба Web 2.0 алата у образовању 
даје могућност сарадничког учења што уједно олакшава процес усвајања градива. а наставници су дали 
следеће одговоре: 17 наставника (32,08%) се у потпуности слаже, 23 наставника (43,4%) слажу се у већој мери, 
2 наставника (3,77%) су неутрална, 4 наставника (7,56%) се углавном не слажу, и 7 наставника (13,21%) не 

Опремљеност школе Фреквенција Проценат 

У потпуности се 
слажем 

10 18,87 

У већој мери се 
слажем 

32 60,38 

Неутралан/-на сам 5 9,44 

Углавном се не 
слажем 

4 7,55 

Не слажем се 2 3,77 

Укупно 53 100,00 

Употреба Web 2.0 алата 
у настави                    

Фреквенција Проценат 

 У потпуности се слажем 5 9,44 
У већој мери се слажем 25 47,17 

Неутралан/-на сам 10 18,87 
Углавном се не слажем 7 13,21 

Не слажем се 6 11,32 
Укупно 53 100,00 



слаже се уопште. Аутор овог рада сматра да употреба Web 2.0 алата у образовању даје могућност сарадничког 
учења а са тим се слажу и наставници који су узели учешће у емпријском истраживању, чиме је потврђена 
специфична хипотеза. Наиме, помоћу Web 2.0 алата ученици могу делити документа, информације. Затим, могу 
заједно радити на пројектима, задацима, могу једни другима помагати у изради истих што све доприноси 
сарадничком учењу. Верује се да тако усвојени наставни материјал остаје у дуготајном памћењу ученика, за 
разлику од градива које је научено у традиционалим условима. Сходно томе, наставници морају употребљавати 
ове алате кад год је то могуће. 

Следи приказ резултата у Табели III и Слици 3. 

ТАБЕЛА III.  : САРАДНИЧКО УЧЕЊЕ     СЛИКА 3.: САРАДНИЧКО УЧЕЊЕ 
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Надаље, у наредном питању наставници одговарају на тврдњу Сматрам да је Google Docs веома 
погодан алат за сарадничко учење кроз заједнички рад на документима везаним за наставни материјал. 
Помоћу овог програма ученици могу уређивати документа свако са свог рачунара без обзира да ли се налазе у 
истој просторији. Одговори прикупљени емпиријским истраживањем указују на то да се 6 наставника (11,28%) 
у потпуности слаже, 28 наставника (52,83%) слаже се у већој мери, 9 наставника (16,68%) је неутрално, 6 
наставника (11,28%) углавном се не слаже, и 4 наставника (7,52%) се не слажу уопште. Помоћу алата Google 
Docs може се, на веома ефикасан начин, подстаћи сарадничко учење. Наиме, помоћу овог алата ученици могу 
заједно уређивати документа која су везана за наставу, могу заједно радити на пројектима, домаћим задацима и 
сл. Као што је већ напоменуто, у претходном, деветом питању, сарадничко учење је веома корисно јер ученици 
на тај начин боље усвајају градиво. Овакви резултати потврђују специфичну хипотезу коју је поставио аутор 
рада. 

Добијени резултати приказани су у Табели IV. и Слици 4. 

ТАБЕЛА IV.  GOOGLE DOCS 

СЛИКА 4.: GOOGLE DOCS 
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Потом, наредно гласило је Верујем да су Web 2.0 алати одлична допуна традиционалној настави као и 

разним облицима ваннаставних активности. На тај начин учење престаје бити просто усвајање градива. при 
чему су одговори наставника следећи: 17 наставника (32,08%) се у потпуности слаже, 13 наставника (24,53%) 
слаже се у већој мери, 5 наставника (9,26%) је неутрално, 10 наставника (18,87%) углавном се не слаже, и 8 
наставника (15,09%) се уопште не слаже. Испитани наставници сматрају да су Web 2.0 алати одлична допуна 
традиционалној настави, чиме је потврђена још једна специфична хипотеза. Наиме, традиционална настава као 
таква не може да мотивише ученике и да им градиво приближи на интересантан начин. Међутим, у 
комбинација са Web 2.0 алатима градиво постаје инересантно, због тога што је представљено користећи 
информационе технологије на које су данашње генерације ученика навикнуте. Тако представљено градиво 
подстиче сарадничко учење, стидљиви ученици лакше учествују у дискусији, а цео наставни процес је знатно 
ефикаснији и успешнији. 

Сарадничко 
учење 

Фреквенција Проценат 

У потпуности се 
слажем 

17 32,08 

У већој мери се 
слажем 

23 43,4 

Неутралан/-на сам 2 3,77 
Углавном се не 

слажем 
4 7,56 

Не слажем се 7 13,21 
Укупно 53 100,00 

Google Docs Фреквенција Проценат 

  У потпуности се слажем 6 11,28 
У већој мери се слажем 28 52,83 

Неутралан/-на 9 16,68 
Углавном се не слажем 6 11,28 

Не слажем се 4 7,52 
Укупно 53 100,00 



Резултати су графички представљени путем Табеле V и графикона 5.  
 

ТАБЕЛА V.   : КОМБИНАЦИЈА ТРАДИЦИОНАЛНЕ НАСТАВЕ И WEB 2.0              СЛИКА 5.: КОМБИНАЦИЈА ТРАДИЦИОНАЛНЕ НАСТАВЕ И WEB 2.0  
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Након тога, следеће питање формулисано је Ученици коришћењем Web 2.0 алата у процесу учења имају 
прилику да развију истраживачки дух, креативност, решавање проблема, тимски рад и сл. Одговори који су 
добијени од стране испитаних наставника показују да се 28 наставника (52,83%) у потпуности слаже с датом 
тврдњом, 10 наставника (18,87%) се слаже у већој мери, 5 наставника (9,43%) је неутрално, 6 наставника 
(11,32%) се углавном не слаже и коначно, 4 наставника (7,55%) се не слажу уопште.Ово дванаесто питање 
надовезује  се на претходно, једанаесто питање због тога што се бави предностима употребе Web 2.0 алата, а 
сходно одговорима које су дали наставници види се да они увиђају те предности. Прецизније, одговори 
наставника потврђују још једну специфичну хипотезу. Начин на који Web 2.0 алати подстичи истраживачки 
дух, креативност, тимски рад јесте тај што ученици имају одређену слободу приликом рада на пројектима. Они 
помоћу ових алата могу исказивати своје мишљење, сопственим радом долазити до информација и сл. Морају 
научити да користе ове алате како би дошли до корисних информација које ће им помоћи у даљем раду, а све то 
доприноси усвајању наставног материјала. Наставници увиђају предности ових алата па их самим тим морају и 
употребљавати кад год им то наставни материјал допушта. 
Одговори су дати у Табели VI и Слици 6. 
 

ТАБЕЛА VI.  : УЧЕНИЦИ КОРИШЋЕЊЕМ WEB 2.0 АЛАТА У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА ИМАЈУ ПРИЛИКУ ДА РАЗВИЈУ ИСТРАЖИВАЧКИ ДУХ, 
КРЕАТИВНОСТ, РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, ТИМСКИ РАД И СЛ. 

 
Ученици коришћењем Web 2.0 

алата у процесу учења имају 
прилику да развију истраживачки 

дух, креативност, решавање 
проблема, тимски рад и сл. 

Фреквенција Проценат 

У потпуности се слажем 28 52,83 
У већој мери се слажем 10 18,87 

Неутралан/-на сам 5 9,43 
Углавном се не слажем 6 11,32 

Не слажем се 4 7,55 
Укупно 53 100,00 

 

СЛИКА 6 .: УЧЕНИЦИ КОРИШЋЕЊЕМ WEB 2.0 АЛАТА У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА ИМАЈУ ПРИЛИКУ ДА РАЗВИЈУ ИСТРАЖИВАЧКИ ДУХ, КРЕАТИВНОСТ, 
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, ТИМСКИ РАД И СЛ. 
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Како би испитао начин креирања квизова аутор је поставио питање  Користим Surveymonkey јер је 

одличан алат за креирање онлајн анкета и квизова. 8 наставника (15,09%) Surveymonkey користи увек, 16 
наставника (30,19%) га користи често, 18 наставника (33,96%) га користи само понекад, 8 наставника (15,09%) 
овај алат користи ретко, и 3 наставника (5,66%) овај алат никада не употребљавају. Сматра се да онлајн анкете и 

Комбинација 
традиционалне наставе 

Web 2.0 алата 

Фреквенција Проценат 

У потпуности се слажем 17 32,08 
Углавном се слажем 13 24,53 
Неутралан/-на сам 5 9,26 

Углавном се не слажем 10 18,87 
Не слажем се 8 15,09 

Укупно 53 100,00 



квизови могу бити користан начин провере знања ученика. Овакав начин провере знања ученицима може бити 
мање стресан а може им бити занимљивији. Алат Surveymonkey може наставницима у великој мери помоћи 
приликом креирања тих квизова и анкета, а испитани наставници га користе често и понекад. Сматра се да је 
доказана специфична хипотеза. 

Добијени резултати дати су у Табели VII и Слици 7. 
 

ТАБЕЛА VII.  : КОРИСТИМ SURVEYMONKEY ЈЕР ЈЕ ОДЛИЧАН АЛАТ ЗА КРЕИРАЊЕ ОНЛАЈН АНКЕТА И КВИЗОВА. 

 
Користим Surveymonkey јер је 

одличан алат за креирање онлајн 
анкета и квизова. 

Фреквенција Проценат 

Увек 8 15,09 
Често 16 30,19 

Понекад 18 33,96 
Ретко 8 15,09 
Никад 3 5,66 

Укупно 53 100,00 

 

СЛИКА 7 .: КОРИСТИМ SURVEYMONKEY ЈЕР ЈЕ ОДЛИЧАН АЛАТ ЗА КРЕИРАЊЕ ОНЛАЈН АНКЕТА И КВИЗОВА. 
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2 МЕТОДОЛОГИЈА 
 Када је приступио изради овог рада аутор је имао осмишљен план. Наиме, осмишљен је концепт 
прикупљања података, начин њихове обраде и прорачунавања, као и анализа истих. Подаци су прикупљени 
помоћу анкетног листа за наставнике. Истраживање је спроведено у току другог полугодишта школске 
2016/2017 године, а трајало је од априла до краја маја 2017. године. Истраживање је спроведено у основној 
школи „ Момчило Живојиновићˮ из Младеновца. Анкете су достављене наставницима који су их касније 
попуњавали. Анкете је попунило 53 наставника. 

Анкета за наставнике састоји се од 20 питања од чега су 4 питања општег типа, а односе се на пол, 
године старости, трајање радног стажа као и предмет који предају. Преосталих 16 питања односе се на употребу 
Web 2.0 алата у наставном процесу. 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. 

3 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Основни циљ емпиријског истраживања је испитивање употребе Web 2.0 алата у образовању. Аутор 

овог мастер рада имао је за циљ да види да ли наставници користе Web 2.0 алата, као и како ови алати 
доприносе ефикаснијем наставном процесу. 

Основна хипотеза овог рада потврђена је, а потврђене су и специфичне хипотезе: 
• Наставници у основној школи „Момчило Живојиновићˮ из Младеновца уоптребљавају Web 2.0 алате 

како би наставни процес учинили што ефикаснијим. 
• Како би доказао ову хипотезу постављено је и неколико специфичних: 
• Основна школа „ˮ поседује одговарајуће услове за употребу Web 2.0 алата у настави (поседују рачунар, 

пројектор, паметну таблу и сл.). 
• Употреба Web 2.0 алата у образовању даје могућност сарадничког учења што уједно олакшава процес 

усвајања градива. 



• Наставници сматрају да је Google Docs веома погодан алат за сарадничко учење кроз заједнички рад на 
документима везаним за наставни материјал. 

• Наставници користе Web 2.0 алате који уважавају различита интересовања и потребе ученика. 
• Наставници верују да су Web 2.0 алати одлична допуна традиционалној настави као и разним облицима 

ваннаставних активности. 
• Наставници сматрају да помоћу Web 2.0 алата наставник има увид у активности ученика, јер они на 

мрежу могу постављати своје радове, учествовати у групним пројектима, и сл. 
• Наставници верују да ученици коришћењем Web 2.0 алата у процесу учења имају прилику да развију 

истраживачки дух, креативност, решавање проблема, тимски рад и сл. 
• Верујем да су наставници обучени за употребу Web 2.0 алата у настави, те да помоћу њих могу 

осмислити занимљиве и корисне садржаје. 
• За складиштење и дељење фајлова користе Web 2.0 алате попут Dropbox-a, Microsoft OneDrive, Google 

Drive, и сл. 
• За креирање динамичних мултимедијалних презентација користе алат под називом Prezi. 
• Користе Surveymonkey јер је одличан алат за креирање онлајн анкета и квизова. 
• У настави користе друштвену мрежу Едмондо јер поседује задатке, упитнике, квизове, и сл. Сматрам 

да је то веома добар алат за једног наставника. 
• Употребљавају TeacherTube који омогућава свим учесницима у наставном процесу да размењују 

различите едукативне садржаје попут видео и аудио снимака, докумената, фотографија, група и 
блогова. У великој мери обогаћују образовни процес. 

• У настави користе алат Purpose Games јер ми пружа могућност израде питања с вишеструким избором. 
• За израду укрштеница користе алате попут Crossword Labs, ProProfs, Crossword Puzzles. 

Резултати прикупљени емпиријским истраживањем указују на то да наставници користе Web 2.0 алате 
у настави како би она била што ефикаснија. 

 

4  ЗАКЉУЧАК 
 За потребе овог емпиријског истраживања аутор је одабрао узорак за испитивање, а узорак је добијен 
путем анкетног листа за наставнике основне школе „ Момчило Живојиновићˮ из Младеновца. Након 
прикупљања података, аутор их је обрадио и графички представио.  
        Када је реч о основној хипотези сматра се да је она у потпуности потврђена, па самим наставници 
користе Web 2.0 алате у наставном процесу. 
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