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Апстракт: 
Модерно друштво захтева од појединца да самостално прикупља информације, да управља њима, анализира их 
и претвара у употребљиво знање. Примена савремених образовних технологија потпомаже индивидуално учење 
и посредством наставника та интеракција у стварном времену повећава ефикасност учења. Савремене 
образовне технологије постале су саставни део наставног процеса. Мултимедија, као део информационих 
технологија, често се примењује у настави. Рад представља резултате истраживања спроведеног у једној 
основној школи међу наставницима и ученицима по питањима коришћењу мултимедијалне технологије у 
наставном процесу предмета ТИО-а као и о ставовима наставника о њиховој употреби у оквиру наставе. Поред 
тога су испитани  ставови ученика о ефектима њене примене на процес учења и развијању интересовања и 
способности за техничко стваралаштво. 
 
Кључне речи :савремена настава, учење, информационо-комуникационе технологије, мултимедија 
 
1. УВОД 
 

Савремени приступ настави полази од становишта да је учење процес активне конструкције знања, при 
чему се мора водити рачуна о индивидуалним разликама ученика у способностима за учење. Насупрот 
традиционалној настави где учење представља изолован когнитивни процес и индивидуалну активност, циљ 
савремене наставе је да оно постане интегрални и контекстуални процес у којем доминира кооперативно учење. 
Мотивација за учење не треба да буде спољашња, већ треба тежити повећању унутрашње мотивације ученика 
кроз повећање заинтересованости за наставу и партипацију у различитим активностима на часовима.  

Савремени дидактички трендови наставе подразумевају да се фронтални начин рада на часу сведе на 
минимум. Поред фронталног, у настави TIO треба да буду заступљени и индивидуални и групни рад. Код учења 
у групи вршњака дете је слободније да изрази своје мишљење, да га суочи с мишљењем других и да активно 
учествује у решавању проблема на које наилазе у заједничком раду.  

Досадашња истраживања потврдила су да увођење савремених наставних метода које се заснивају на 
учењу кроз решавање проблема, истраживање и једноставне експерименте, повећава ефикасност наставе. 
Ученици, чији наставници уз традиционални приступ уводе и неке од савремених наставних метода, постижу 
боље резултате – стичу трајније знање и потврђују се кроз активно учешће у настави. У оваквом, интерактивном 
приступу настави задовољство ученика је евидентно. Акценат је на активном учењу које ученика ставља у 
позицију субјекта и омогућује развој његових свеукупних психофизичких потенцијала.  

Критикујући традиционалну наставу говоримо о њеним недостацима гледано из перспективе данашњице 
и могућности времена у коме живимо. Настава и учење TIO подржано информационо-комуникационим 
технологијама имају велики дидактички потенцијал и нуде алтернативу решењима која се примењују у 
традиционалном приступу. Један од путева за изналажење и развијање решења за бољу и ефикаснију наставу TIO 
је свакако примена мултимедијалних програма који се креирају за персоналне рачунаре, а који омогућавају 
стварање електронских уџбеника са текстом, сликом, звучним анимацијама и филмовима. На овај начин ученици 
могу самостално да приступе мултимедијалним садржајима и да самостално напредују у овладавању наставним 
садржајима, да се врате на садржаје који им нису довољно јасни, да добију додатне и повратне информације у 
складу са својим могућностима и интересовањима (Мандић, 2003). Квалитетно презентовани материјал, уз 
коришћење мултимедије и хипертекста, даје знатно богатије садржаје у поређењу са наставом која се одвија на 
традиционални начин, у учионицама.  

Примена савремених образовних технологија потпомаже индивидуално учење и посредством наставника 
та интеракција у стварном времену повећава ефикасност учења. Нова технологија пружа могућност наставнику 
да обезбеди двострану комуникацију у настави. Мултимедијска презентација доприноси лакшем одржавању 
дисциплине у настави и креирању педагошких ситуације у којима ће долазити до изражаја одговорност ученика 
за успех наставе и учења. „Ученици марљивије прате мултимедијску презентацију, боље памте наставне садржаје 
(нарочито оне који се теже уче слушањем и читањем) и активније учествују у процесу сазнања нових садржаја. 
Брже стицање знања пружа могућност ученицима да размишљају, анализирају и закључују; да се више посвете 



учењу истраживањем, откривањем и решавањем проблема и да на тај начин дају већи допринос своме развоју“ 
(Мандић, 2003).  

 
2.  НАСТАВА ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 
 

Техничко и информатичко образовање је предмет који се изучава у петом, шестом, седмом и осмом 
разреду основне школе у Републици Србији. Као назив предмета у образовном систему Србије, усвојен је 2007. 
године, преузевши у основи садржај претходног предмета Техничког образовања, којем су додати садржаји 
информатичке обуке ученика кроз све године учења 

Кроз овај предмет, ученици у току четири године основне школе стичу основна техничко-технолошка 
знања, умећа, вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу. 

Модерно друштво захтева од појединца да самостално прикупља информације, да управља њима, 
анализира их и претвара у употребљиво знање. Стога је сагледавање односа савремене и традиционалне наставе 
веома важно како би се сагледало садашње стање у настави ТИО у циљу превазилажења недостатака и стварања 
што боље основе за квалитетнију наставу. техничког и информатичког образовања. 

 
2.1 Традиционална настава техничког и информатичког образовања 
 

У традиционалној настави техничког и информатичког образовања доминира фронтални облик рада са 
израженом предавачком функцијом наставника, што доводи наставника у положај субјекта а ученика ставља у 
улогу објекта који пасивно прима информације. Овакав облик наставе не обезбеђује довољну интеракцију са 
ученицима, нити оставља довољно времена за самосталне активности ученика у функцији квалитетнијег 
оваладавања наставним садржајима. Од ученика се захтева да меморишу велики број информација, уместо да се 
развијају способности да разумеју принципе по којима се могу решавати одређени проблеми. 

Овакав начин организовања и извођења наставе је веома једноставан, економичан и захтева најмање 
времана за припремање наставника. Међутим, у овом случају не води се рачуна о индивидуалним разликама 
ученика. 

 

2.2 Савремени трендови у настави техничког и информатичког образовања 
 

Савремени приступ настави полази од становишта да је учење процес активне конструкције знања, при 
чему се мора водити рачуна о индивидуалним разликама ученика у способностима за учење. Насупрот 
традиционалној настави где учење представља изолован когнитивни процес и индивидуалну активност, циљ 
савремене наставе је да оно постане интегрални и контекстуални процес у којем доминира кооперативно учење. 
Мотивација за учење не треба да буде спољашња, већ треба тежити повећању унутрашње мотивације ученика . 

Досадашња истраживања потврдила су да увођење савремених наставних метода које се заснивају на 
учењу кроз решавање проблема, истраживање и једноставне експерименте, повећава ефикасност наставе. 
Ученици, чији наставници уз традиционални приступ уводе и неке од савремених наставних метода, постижу 
боље резултате – стичу трајније знање и потврђују се кроз активно учешће у настави. 

Један од путева за изналажење и развијање решења за бољу и ефикаснију наставу TIO је свакако примена 
мултимедијалних програма који се креирају за персоналне рачунаре, а који омогућавају стварање електронских 
уџбеника са текстом, сликом, звучним анимацијама и филмовима. 

Истраживањe издваја, да квалитeт и eфикасност наставe (осим особина учeника) зависи од: квалитeта 
наставника, квалитeта образовнe срeдинe и образовнe тeхнологијe и рeлацијe унутар школe и ван школe 

У групу квалитeта наставника припада: знањe и стручна спрeма наставника, радни стаж, стeпeн 
усавршавања (катeгоријe, који су лакшe мeрљиви), вeрбалнe вeштинe, комуникативнe вeштинe, вeштинe у 
тимском раду, вeштинe мотивацијe за сарадњу са учeницима, залагањe за успeшност учeника, eластичност, 
крeативност и дослeдност у остваривању образовних циљeва.  

 У групу квалитeта образовнe срeдинe и образовнe тeхнологијe припадају: интeракција измeђу 
наставника и учeника, квалитeт примeњeних матeријала и извора у разрeду (ИКТ), квалитeт рeшeних задатака 
учeника, врeдновањe напрeтка учeника (тeстови, домаћи задатак), вeличина разрeда и оптeрeћeност наставника.  

 У групу унутар школe и ван школe спадају: партнeрство школe и мeснe зајeдницe, партнeрство школe и 
пословног сeктора, партнeрство школe и породицe, структура школe, руководство, модeли наставe, сигурност 
школe. 

3. МУЛТИМЕДИЈА 
 

Етимологија речи мултимедија упућује на две латинске речи од којих ова сложеница води порекло – 
multus (много, више, који се јавља у више облика) и medium (средство, посредник) у смислу медија, односно 
средства комуникације и изражавања (Клајн и Шипка, 2006). 



За мултимедије је карактеристичан мултимедијални доживљај, по појавним облицима (перцептивним 
видовима информација, тј. логичкој структури) и преносним путевима (физички преносним путевима) 
вишеструк, симултан и снажан доживљај (извор: http://sr.wikipedia.org/sr/Мултимедија). 

Заједничко становиште које одређује појам мултимедија је да она представља интеграцију више од једног 
медија (текст, звук, графика, видео, анимација) у литертури познатих као мултимедијални елементи, који се 
међусобно допуњују и обогаћују у свом деловању. Суштина мултимедијалности је интерактивност као главно 
обележје медија (Слика 3.1). 

 

 
 

Слика 3.1 Мултимедији (извор: http://sr.wikipedia.org/sr/Мултимедија) 
 
3.2 Мултимедија у савременом образовању 
 

Многа научна истраживања указују на чињеницу да вид перцепције значајно утиче на ниво усвојеног 
знања и вештина, односно да се коришћењем више чула може повећати ефикасност учења. Једна од теорија која 
се базира на истраживањима ове врсте је Дејлова теорија настала средином прошлог века која се може 
илустровати тзв.пирамидом учења (Слика 3.2). На слици се види како поједине активности генерално утичу на 
памћење оног што се учи, те самим тим на ефикасност учења. 
 

 
Слика 3.2 Пирамида учења (према Dale,1969) 

 
Пирамида учења указује да се коришћењем једног вида перцепције постиже знатно нижи ниво усвајања 

знања у односу на случајеве трансфера знања који захтевају активирање разних видова перцепције, односно 
њихову истовремену примену и комбиновање. Активностима са врха пирамиде – искључиво читањем или 
слушањем, односно облицима трансфера знања који су уједно и најзаступљенији у извођењу традиционалне 
наставе остварују се најнижи резултати.  

У савременој наставној пракси сусрећемо комбинацију класичних предавања (лицем у лице) и учења 
подржаног информационо-комуникационим технологијама које се базира на примени Интернета и мултимедије, 
са циљем да се обликује што делотворније и обогаћеније окружење за учење. Овакав облик учења познат је као 
флексибилно или хибридно учење (енгл. hybrid learning, blended learning). Суштина хибридног учења је у 
повећаној осетљивости за потребе ученика и у већем увиду у предности и недостатке различитих медија и 
комуникацијских технологија које се могу користити у процесу подучавања и учења одређене тематске целине 
или лекције. 



 
Слика 3.3 Подскупови хибридног учења 

 
За реализацију мултимедијалне наставе наставници су у могућности да користе готове мултимедијалне 

материјале доступне на Интернету (анимације, симулације, видео записи...), наменски прављене образовне 
софтвере, али и да сами креирају мултимедијалне материјале за наставу употребом одговарајућих програма.  
 
4. MЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА  

 
4.1 Проблем истраживања  
 

Да би наставни процес постао ефикаснији и ефектнији, мора доћи до промена и усавршавања наставних 
средстава, облика и метода наставног рада. У основи свих ових промена налази се комуникациони процес и 
интеракција између наставних фактора који тај процес чине  

Намера овог истраживања се састојала у формирање слике о коришћењу мултимедијалне технологије у 
наставном процесу предмета ТИО-а као и о ставовима наставника о њиховој употреби у оквиру наставе. Поред 
тога су испитани и ставови ученика о ефектима њене примене у оквиру предмета ТИО. Дакле, идеја је била да се 
из овог истраживања сазна колико наставници користе саме мултимедијалне технологије на часу, а и да се испита 
расположивост ресурса школе, који су битни за спровођење мултимедијалне наставе. Такође је испитан став 
наставника, као и њихова жеља да више користе рачунаре у свакодневном наставном процесу. Након прве анкете 
спровела сам и другу анкету којом сам желела да испитам какво мишљење имају ученици петог, шестог, седмог 
и осмог разреда о примени мултимедије у оквиру предмета ТИО-а. 

У вези са напред изнетим проблемом интересовало нас је колико савремена наставна средства, посебно 
коришћење рачунара и образовних софтвера утиче на ефиксност настве у основној школи: “Трећи крагујевачки 
батаљон”- Крагујевац.  

 
4.2 Предмет истраживања  
 

Предмет истраживања је био формирање слике колико наставници користе мултимедијалне технологије на 
часу и да се испита расположивост ресурса школе, који су битни за спровођење мултимедијалне наставе. Испитан 
је став наставника, као и њихова жеља да више користе рачунаре у свакодневном наставном процесу. примени 
мултимедије у оквиру предмета ТИО. 

Такође предмет истраживања је био формирање слике колико ученици се сусрећу са мултимедијалним 
садржајем и да ли он утиче на процес учења. 

 
4.3 Циљ истраживања  

 
Полазећи од дефинисаног предмета истраживања одредили смо следеће циљеве:  да се испитају и процене 

ставови наставника у основној школи Трећи крагујевачки батаљон”- Крагујевац према информационим и 
комуникационим технологијама, познавање мултимедијалног концепта, способност израде мултимедијалних 
садржаја, искуства у настави применом мултимедијалних садржаја, утврдити да ли ученици имају изржен став 
према мултимедијалној настави,  ефекте примене мултимедијалних садржаја у односи на традиционалан концепт 
наставе  

 
4.4 Хипотезе истраживања  

 
На основу напред постављеног циља истраживања могуће је и поставити општу (генералну) хипотезу која 

гласи: Ефекти мултимедијалне наставе ТИО бољи су од учинка који се постиже применом 
традиционалног облика извођења наставе., али да је недовољно искориштена.  

Из  генералне хипотезе произилазе и подхипотезе и гласе:  



  Наставници имају позитивне ставове о коришћењу ИКТ технологија у настави  
  Млађи наставници су више мотивисани за коришћење савремених наставних средстава у образовању  
  Позитиван став наставника о примени савремених наставних средстава у основним школа у многоме 

зависи од њихове техничке опремљености  
  Примена анимација у наставном процесу позитивно утиче на повећање мотивисаности и интересовања 

ученика за наставни предмет, наставу чини лакшом, занимљивијом и ефикаснијом, али их наставници 
ретко користе.  

 
4.5 Популација и узорак истраживања 
  

Истраживање је спроведено у основнoj школи “Трећи крагујевачки батаљон Крагујевцу међу 
наставницима предметне наставе од 5. до 8. разреда. Узорак чини 22 наставника.  

Од 22 анкетираних наставника у основној школи „Трећи крагујевачки батаљон“ до 10 година радног 
стажа има 18 %, наставника са радним стажом  10-20 године има  45 %, са радним стажом од 20 до 30 година је 
23 % .а преко 30 година је 14%.. 
  Поред наставника анкетирани су ученици од 5. до 8. разреда. У истраживању је учествовало 136 ученика. 
 
4.6 Методе, технике и инструменти истраживања  
 

За потребе овог истраживања примењена је дескриптивна метода. Дескриптивном методом чињенице се: 
идентификују, констатују, набрајају, бројчано исказују и доста целовито описују. У њеној суштини је снимање и 
описивање педагошке појаве која је предмет истраживања. Након прикупљања и сређивања података, они се 
упоређују и интерпретирају, а затим се изводе закључци. Као техника истраживања коришћено је анкетирање, а 
као инструмент истраживања коришћен је анкетни упитник. 

 Анкетирањем се до података дошло путем анкентног упитника и одговора испитаника. Искреност у 
одговорима испитаника је постигнута анонимношћу анкете. Анкета је садржала питања: затвореног типа, 
комбинована питања, алтернативно питање са могућношћу дилеме,. Такође један део упитника је садржао и 
дескриптиве скале процене.  

 
4.7 Организација и ток истраживања  

 
Истраживање је обављено током маја 2018. године. Наставницима и ученицима су дата упуства о начину 

давања одговора. Истраживање је било анонимно. Обрада и дигитализација података, израчување резултата и 
креирање графикона је извршено помоћу софтвера Microsoft Office Excel 2007.  

 
4.8. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ  

4.8.1 Став наставника о примени мултимедије у настави 
 

На питање какви су техничко-технолошки услови у школи у настави, највећи број анкетираних 
наставника , 77%, је одговорило да су задовољавајући затим 18% њих сматра да задовољавају, и свега 1 % њих 
сматра да постојећи услови одлични. 

На питање где изводе наставу 77 % њих је одговорило да најчешће изводе у традиционалној учионици 
а 23 % њих у кабинету. Медијатека не постоји у школи. 
 

        
На треће постављено питање наставници су били у прилици да одговоре да ли у настави користе  само 

традиционална средства. 64 % њих је одговорило да поред традиционалних средстава користе и савремена а 36 
% њих користи само традиционалних средстава . 

На питање какав је њихов став према ИКТ , највећи број њих је одговорило да има позитиван став 68 
%. 32 % њих има неутралан став а нико нема негативан став.  



 

    
 
На основу напред приказаних резултата може се закључити да је правилно постваљена хипотеза, да 

наставници имају позитивне ставове о примени ИКТ у настави али их мали број њих их користи, Овакви одговори 
свакако имају везе што школа нема рачунаре у свим учионицама, већ само у дигиталном  кабинету у коме се 
изводи настава информатике а већина наставника ретко има приступ.   

На питање у које сврхе употребљавају садржаје са интернета највећи број њих је одговорило да 
користи за припрему и реализацију наставе 32 %. 23% њих користи само за припрему наставе а 9% није се 
изјаснило. 

На постављено питање наставници су били у прилици да одговоре на које начине су стекли методичко-
информатичка знања, 45% њих је одговорило да су самостално стекли потребна знања, 14% њих до потребих 
зања је дошло на семинарима.  9% њих је одговорило да су знања стекли на факултету а 32 %  њих је из различитих 
извора добило потребна знања. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

На питање да ли се градиво лакше савладава употребом информационих технологија 55%  њих је 
одговорило да се слажу. 45% њих је дало одговор да није сигурно. Из оваквог одговора може се извести закључак 
да већина наставника рачунар користи за писање припрема и вођење документације, а мање као помоћно наставно 
средство за извођење наставе. 

На питање да ли су упознати са појмом мултимедија сви су одговорили да јесу што говори да наставници 
прате новине у настави. 

 

   
 

На питање да оцене своју способност за израду мултимедијалних садржаја, 73% њих је проценило да 
су њихова способност добра , 14% њих је проценило да  је њихова способност врло добра и одлична а 14 %  њих 
је проценило да  је њихова способност недовољна и довољна. 



На питање да ли ученици боље памте садржаје и лакше уче када се градиво представља 
комбиновањем текста, графике , видеа и звука 91%  њих је одговорило да се слажу са том тврдњом  а 9% њих 
је дало другачије виђење. 

 

         
На питање колико често користе мултимедијалне садржаје у настави 64%  њих је одговорило 

понекад, 27% њих је дало одговор често а 9% њих је дало одговор никад. 
 

 
 
4.8. 2 Став ученика о примени мултимедије у настави 
 

На питање да ли поседује рачунар код куће  97%  њих је одговорило да поседује, 3% њих је дало одговор 
да не поседује. 

 
На питање у које сврху користе рачунар 90%  њих је одговорило за интернет, 76% за музику и филм 

,69% њих за  игрице,  35% њих је дало одговор за фотографије, 21%  за куцање текста и 19% прављење 
презентације. Запажено је да са порастом година код деце расте проценат коришћења рачунара за сложеније 
активности као што је куцање текста и прављење презентација. 
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На питање да ли ти се допада када се у настави ТО користи рачунар  51%  њих је одговорило 
да им се допада, 38% њих је дало одговор веома допада а 10% њих је дало одговор да им се не допада 

 
На питање са којим средствима се сусрећу у настави ТО сви су одговорили да је то рачунар јер не 

постоје видео бим или интерактивна табла у школи. 
На питање да ли је боља атмосфера када се на часу користи рачунар 54%  њих је одговорило да јесте, 

40% њих је дало одговор да није сигурно а 6% њих је дало одговор да није. 

 
 
На питање да ли лакше прате наставу када се градиво излаже преко рачунара 63%  њих се слаже са 

тим ставом, 21% њих је дало одговор да није сигурно а 16% њих је дало одговор да се не слажу са тврдњом. 
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На питање да ли им се допада када се на часу користи рачунар мање пишу а више гледају и слушају 

72%  њих се сложило, 19% њих није имало став а 9% њих није се сложило са тврдњом. 
 

 
 

На питање да ли боље разумеју појаве и принципе рада механизама ако се приказују помоћу 
анимације 71%  њих је одговорило да се слажу, 26% њих је дало одговор да није сигурно а 4% њих је дало 
одговор да се не слажу. 
 

 
                                  
На питање да демонстрација појава i принципа рада механизама помаже да градиво повеже са 

свакодневним животом 68%  њих је одговорило да се слаже, 31% њих је није било сигурно а 1% њих се није 
сложило са тврдњом. 
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На питање да је потребно да чују речима објашњење приказане анимације на рачунару 74%  њих је 

одговорило да се слаже, 16% њих је није било сигурно а 10% њих се није сложило са тврдњом. 
 

 
 

На питање када се користи рачунар потребно је да у свеску записују градиво са презентације 53%  
њих слаже, 29% њих није сигурно а 18% њих се не слаже. 
 

 
 
На питање да ли добијају домаћи задатак који захтева коришћење рачунара 44%  њих је 

одговорило никад, 40% њих је дало одговор ретко а 1% њих је дало одговор често. 
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На питање да ли употреба рачунара и анимација не утиче на повећање интересовања за учење 
градива ТО 40%  њих се није сложило, 32% њих је дало одговор да се слаже а 19% њих није имало одређено 
мишљење. 

 

 
 
5. ЗАКЉУЧАК  
 

На основу свега изложеног можемо да закључимо да су постављене хипотезе и доказане: наставници 
имају позитиван став према информационо-комуникационим технологијама и позитивно искуство о предностима 
коришћења мултимедијалних садржаја у настави. Већина наставника у основној школи “Трећи крагујевачки 
батаљон”- Крагујевац., користи мултимедијалне садржаје у настави. Наставници излажу градиво комбинацијом 
текста, графике, видеа и звука сматрају да им је примена различитих садржаја помогла да ефикасније  реализују 
наставу у односу на традиционалан начин. Отежавајуће околности у примени мултимедијалних садржаја у 
наставиу школи  представљају: недовољна оспособљености наставника за примену рачунара у настави, лошија 
опремљеност кабинета ТИО рачунарима и мала могућност доришћења дигиталне учионице у  школи. 

Наставницима је потребна константна обука и семинари на којима би се пре свега радило на разбијању 
предрасуда и страха од употребе савремних наставаних средстава а нарочито у примени образовних софтвера у 
настави, а тек након тога објаснила сврха њиховог коришћења и ефекти који се њима постижу. Када би 
наставници били свесни колика је корист на ефикасност учења и мисаону активност ученика вероватно би се 
трудили да наставни процес допуне овим средствима. Уз присуство савремених наставних средстава наставнику 
је лаакше да охрабрује ученике и подстиче њихову активност јер му мултимедијалност ових средстава то 
омогућавају. 

Ученици имају позитиван став о коришћењу рачунара у настави и сматрају да је атмосфера на часу боља. 
Изјаснили су се да боље разумеју појаве и принципе рада механизама који представљају састасни део градива 
ТИО ако се приказују помоћу анимација. 

Ученици реагују позитивно на савремена наставна средства јер њиховим коришћењем долази до 
освежавања свакодневног наставног рада који ученицима постаје досадан. Такође, дигитална форма 
информација представља за ученике познат облик комуникације, јер оно чини њихово свакодневно животно 
окружење. 

Без обзира на бројне предности мултимедија и њихову високу флексибилност, ипак треба истаћи да од 
квалитета унапред припремљеног програмираног материјала, одабраног методичког приступа и организације 
њихове мултимедијалне презентације, највише зависи резултат, коначан квалитет и ниво оствареног 
појединачног и колективног образовно-васпитног постигнућа. 
 

44% 40%

1%

Да ли добијаш домаћи задатак који захтева 
коришћење рачунара ?

никад
ретко
често

40%

19%

32%

Употреба рачунара и анимација не утиче на 
повећање мог интересовања за учење градива 

ТО

не слажем се
нисам сигуран
слажем се
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