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Апстракт – Све већи развој информационо-комуникационих технологија доводи до 

потребе преласка из традиционалног у модеран начин рада. Циљ овог истраживања је 

да се провери како употреба информационо-комуникационих технологија утиче на 

квалитет наставе у школству, испитивањем наставног особља и анализирањем 

добијених резултата. 

Кључне речи – истраживање, информационо-комуникационе технологије, наставници, 

квалитет наставе 

 

Увод 
 

Развој информационих технологија, компјутерских система и технике у великој мери је 

утицао на све области људског деловања. Људи су постали веома зависни од 

технологије, тако да им је јако тешко да замисле иједан дан без могућности које 

технологија данас пружа. Тај развој информационих технологија имао је, између 

осталог, и велики утицај на систем образовања. Велике могућности које 

информационо-комуникационе технологије (ИКТ) пружају недовољно су 

искоришћене. Примена ИКТ-а омогућава наставницима да осавремене и унапреде свој 

рад, као и да добију повратну информацију од ученика.  

 

1. Главни део рада 
 

Главни циљ овог истраживања је био да аутор провери како употреба информационо-

комуникационих технологија у настави утиче на њен квалитет. Процена квалитета 

наставе се вршила искључиво из угла наставног особља. Овим истраживањем аутор је 

желео да види у којој мери су информационо-комуникационе технологије заступљене у 

наставном раду, као и како њихова примена утиче на квалитет рада. Истраживање је 

укључило 92 испитаника, који раде у школама широм Србије. Највећи број испитаника 

ради у основној школи. Двадесеторо предаје информатику, тј.предмете у вези са 

информатиком. Осамнаест њих је у разредној настави, односно у нижим разредима 



основне школе. Десеторо предаје математику, осморо машинску групу предмета, а по 

седморо предаје српски и енглески језик. Остали предмети су заступљени у мањем 

броју, као што је приказано у Табели 1. 

Tабела 1. Предмети које испитаници предају 

 

Што се тиче животног и радног стажа, највећи број испитаника има између 35 и 55 

година, а највећи је проценат оних који раде између 10 и 20 година. Тачније, њих 

тридесетседморо.  Тридесет троје има између 35 и 45, а тридесеторо има између 45 и 55 

година. Двадесет испитаника има преко 55 година, а деветоро њих има мање од 35 

година. 28 има стаж између 20 и 30 година. Деветнаесторо ради у школи не више од 

десет година, а осморо ради преко 30 година у својој струци. 

На основу старости и радног стажа исптаника, можемо закључити да су дати одговори 

као и резултат самог истраживања у великој мери релеввантни и поуздани. У 

Графицима 1 и 2 су процентуално приказани одговори на питања колико имају година 

и колики им је радни стаж у школи. 

Графици 1. и 2. 

 

 

Наредно питање се односи на опремљеност школа наставним средствима која 

омогућавају употребу информационо-комуникационих технологија. Скоро 30% је 

одговорило да опремљеност школе наставним средствима која би омогућила употребу 

информационо-комуникационих технологија лоша или да не постоје услови за такво 
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извођење наставе, што је у заостатку за развијеним земљама, где је овај проценат 

знатно нижи. 

Што се тиче наставних средстава, они се углавном огледају у опремљености кабинета 

за информатику. Тек седморо њих је изјавило како је опремљеност школе одична, а за 

веома добру опремљеност се изјаснило 15 испитаника.  

Према мишљењу аутора, одговор на ово питање даје, у великој мери,  реалну слику 

опремљености школа, тј. неопремљености школа наставним средствима. У графику 3. 

је приказан проценат одговора на питање о опремљености школе. 

График 3. 

 

 

Следеће питање односи се на на коришћење интернета у припреми и у извођењу саме 

наставе.  

Што се тиче припреме наставе, сви испитаници у извесној мери користе интернет. 

Највећи број испитаника често користи интернет, чак 51, а 21 испитаник увек користи 

интернет за припрему наставе. Што се тиче повремене употребе интернета, њих 16 се 

изјаснило да у тој мери користи  интернет. 

Код употребе интернета при извођењу саме наставе, ситуација је мало другачија. 

Наиме,  13% испитаника не користи интернет при извођењу наставе, док повремено 

користи њих 43%, односно 40 испитаника. Често користи њих 34, а увек само 6 

испитаника. 

На Графику 4 и 5 су приказани резултати. 
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График 4. 

 

График 5. 

 

 

На питање у вези са мотивацијом и постигнућем ученика услед примене ИТ-а у 

настави, 72%, односно 66 испитаника је одговорило потврдно на питање, док је само 

њих петоро одговорило негативно. Остали нису сигурни како примена информационих 

технологија утиче на ниво мотивације и постигнућа код ученика.  

График 6 показује процентуалне податке у вези са мотивацијом и постигнућем ученика 

у настави. 
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График 6. 

 

 

На Графику 7 је одговор на питање о квалитету наставе која примењује информационе 

технологије, где су одговори слични као на претходном графику. 

Они исптаници који су приметили да је повећан ниво мотивације и постигнућа код 

ученика применом информационих технологија у настави, сматра и да се сам квалитет 

наставе побољшао употребом ИТ-а. 

График 7. 

 

 

На Графику 8 и 9 питања се у великој мери поклапају са одговорима на претходна два 

питања.  

До оваквих одговора је дошло из разлога што се питања односе на лична запажања и 

ставове, а не на суште чињенице. Због тога се и у великој мери поклапа број потврдних 

одговора на сва четири питања у вези са употребом информационих технологија у 

настави. Они испитаници који и заговарају употребу ИТ-а у настави су одговарали 

потврдно, док они који нису присталице модернизације наставе, су одговарали 

негативно. 
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Графици 8. и 9. 

 

Следећим графиком добијен је увид у спремност наставника, као и ученика у 

прихватању и коришћењу нових, савремених технологија при комуникацији и ван 

школским активностима.  

График 10 показује да су наставници у великој мери заинтересовани за комуникацију и 

пружање помоћи ван школске установе, путем друштвених мрежа, што је данашњим 

генерацијама веома блиско, или путем имејла. Чак 65 испитаника прихвата овај вид 

комуникације. 

График 10. 

 

 

На питање да ли ученици прихватају овакав вид информисања, добијени су идентични 

одговори, односно проценат, као на претходном питању.  
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Овако висок проценат потврдног одговора не треба да зачуди, јер су данашње 

генерације ученика у потпуности навикнуте на овај вид информисања. Некима је то чак 

и једини извор информација. 

График 11 приказује однос одговора на ово питање. 

График 11. 

 

 

Наредна три питања се односе на умешност испитаника баратањем  рачунарима. 

Односе се на њихово искуство, као и да ли постоји потреба за стручним усавршавањем. 

Скоро 60% испитаника сматра да је њихово искуство рада на рачунару веома добро, 

тачније 53 испитаника.  39 процената, односно  тридесетпеторо сматра да је њихово 

искуство добро, док је број оних који су се изјаснили да је њихово искуство мало три. 

Као што се може и видети на графику 12 нико од испитаника се није изјаснио да нема 

никаквог искуства рада на рачунару. 

График 12. 

 

На питање да ли су испитаници имали прилику да се усавршавају на неком семинару 

из рачунарства и информатике, 78% је одговорило потврдно, а само 22% није имало 

ову прилику. 
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График 13 приказује однос одговора на претходно питање. 

График 13. 

 

Такође, једно од питања у вези са усавршавањем из области рачунарске писмености се 

односило на то да ли треба овај вид усавршавања да буде обавезан и бесплатан. Скоро 

сви испитаници су одговорили потврдно. 

На Графику 14 дат је приказ одговора. 

График 14. 

 

 

2. Методологија 
 

Приликом израде мастер теме, аутор је у потпуности осмислио план истраживања, 

односно концепт прикупљања и анализирања података. Подаци су прикупљени помоћу 

упитника за наставнике у основним и средњим школама. Анкетни лист је потпуно 

анониман, попуњавао се он-лајн, путем интернета. Анкета садржи 16 питања. Четири 

питања су општег типа, колико имају година, радни стаж, где раде и који предмет 

предају. Осталих 12 питања се односе на употребу информационо-комуникационих 

технологија у настави. Питања су затвореног типа. Анкетирање је обављено током 
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септембра и новембра 2017. године. Сматра се да добијени резултати потврђују да је 

бољи квалитет наставе уколико се користе информационо-комуникационе технологије. 

 

3. Резултати и дискусија 
 

 Главни циљ емпиријског истраживања је провера употребе информационо-

комуникационих технологија у настави и њен утицај на  квалитет рада. Аутор је желео 

да види у којој мери су информационо-комуникационе технологије заступљене у 

наставном раду, као и како њихова примена утиче на квалитет рада.  

Анкетним истраживањем које је спроведено уз помоћ Google Forms упитника, 

потребно је потврдити наредне хипотезе: 

 Наставници имају позитиван став према увођењу информационо-

комуникационих технологија у наставу 

 Недостатак наставних средстава у великој мери онемогућава наставнике да у 

потпуности примењују ИКТ у извођењу наставе 

 Наставници у великој мери сматрају да се квалитет наставе побољшава 

имплементирањем ИКТ-а у наставу 

 Ученици такође имају позитиван став према учесталијем коришћењу ИКТ-а у 

настави 

 Неопходно је оспособљавање наставника за квалитетнију примену ИКТ-а у 

настави, као и улагање у њихову рачунарску писменост 

 

4. Закључак 
 

Након завршетка процеса прикупљања података, обрађени су резултати и графички 

приказани у овом раду. Такође је представљена и анализа добијених резултата.  

Наиме, наставници су показали да имају и жељу и иницијативу ка осавремењивању 

наставе. Према увођењу информационо-комуникационих технологија у настави не 

показују никакву одбојност. Чак и наставници са веома дугим радним стажом, који су 

увелико навикли на један начин рада показују жељу за тим да и настава иде у корак са 

временом.  

Велика препрека у потпуној употреби ИКТ-а се огледа у недовољној опремљености 

школа, као и у неадекватној обучености наставника за примену савремених наставних 

метода.  

Наставници су усаглашени у томе да је квалитет наставе бољи уколико се користе 

информационо-комуникационе технологије. Приметили су и да ученици благонаклоно 

гледају на осавремењивање наставе. У великој мери прихватају савременије начине 



информисања, а показали су и већу преданост часовима уколико се они изводе уз 

примену ИКТ-а. 

Савремена наставна средства имају веома значајну улогу у квалитету извођења 

наставе, поготову аудио-визуелне рачунарске технике уз коришћење мултимедије и 

хипермедије јер омогућавају ученицима да се активније укључе у наставни процес, што 

у ствари и јесте циљ савремене наставе. Савремена наставна технлогија подстиче 

интерактивност ученика, индивидуализацију наставе, јача самосталност ученика.  

На основу овог емпиријског истраживања, као и на основу обрађених резултата 

можемо закључити да су постављене хипотезе потврђене. 

 

5. Прилог  
 

Линк упитника и његовог графичког приказа. 

https://drive.google.com/open?id=11qyoga6Y4GlKWnzpDYt00XcoE9SbaHDw 
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