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1. ИСТРАЖИВАЊЕ О ПРИМЕНИ ИКТ-А У НАСТАВИ У 
ЗЛАТИБОРСКОМ ОКРУГУ 

1.1 Циљеви и задаци истраживања 

Истраживање је имало за циљ да испита шта о примени ИКТ-а у настави свог 

предмета мисле ученици који похађају наставу. 

Истраживање је вршено у Техничкој школи у Пожеги и у основној школи „Петар 

Лековић“, такође у Пожеги са укупним узорком од 99 ученика. Узорак је испитан 

помоћу анкета које су биле тако дефинисане да недвосмислено одговоре на нека од 

најважнијих питања која се тичу ИКТ у образовању. 40 ученика је анкету попуњавало 

онлајн, a осталих 59 путем анкете у писаном облику. У циљу лакшег прикупљања 

података и статистичке обраде, све анкете које су попуњаване у писаном облику су 

убачене у јединствену Google Анкету. 

Задатак истраживања је боље сагледавање проблематике примене ИКТ-а у 

реалним школским условима. Такође, требало је видети које су то, по мишљењу 

ученика предности и мане самог начина рада. 

 1.2 Хипотезе: 

• Истраживање је требало да испита општу хипотезу да наставници у свом раду не 

користе у довољној мери ИКТ. Такође, помоћу ИКТ-а омогућује се контрола, 

регулисање и управљање наставом и учењем путем сталне повратне везе. 

• Истраживање би на крају требало да утврди увођење новина у наставни план и 

програм, на кој начин и у којој мери применити ову хипотезу. На овај начин се 

повећава ефективност образовних институција, као и читавог друштвеног система. 

Такође, помоћу мултимедијалних технологија омогућује се контрола, регулисање и 

управљање наставом и учењем путем сталне повратне везе. 

 1.3. Инструменти 

У овом истраживању тражени подаци прикупљани су техником анкетирања. Као 

инструмент истраживања употребљен је анонимни анкетни упитник који садржи 

петнаест питања отвореног, затвореног и комбинованог типа, с тим што доминирају 

питања отвореног типа. Коришћен је Google Анкета као дигитална, а и анкета у 
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писаном облику која је касније пребачена у Google Анкету у циљу једноставније 

статистичке обраде и приказа резултата. 

 1.4 Резултати истраживања 

На слици 1. приказана је структура испитаника према полу.  

 
Слика 1. Пол испитаника 

 

 

 
Слика 2. Разред испитаника 

 

На слици 2. приказано је да  13,3% ученика похађа другу годину средње школе, 

24,5% ученика похађа седми разред основне школе, 25,5% ученика похађа осми разред 

основне школе, и највећи број анкетираних ученика похађа прву годину средње школе, 

са 36,7%.  
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На питање да ли су до сада имали информатику, 100% испитаника, тј. ученика је 

позитивно одговорило. 

  

 
Слика 3. Оцена из информатике 

 

На питање оцене из информатике, 4% испитаника је одговорило да има оцену 2, 

10,1 % испитаника има оцену 3, 29,3% испитаника има оцену 4, а 56,6% испитаника 

има оцену 5.  

 
Слика 4. Да ли користиш рачунар? 

 

На питање да ли користе рачунар, 96% ученика је одговорило са ДА, а 4% са НЕ.  
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Слика 5. Знање и вештине коришћења рачунара 

 

64,6% испитаника је одговорило да су знање и вештине коришћења рачунара 

стекли самостално, 40,4% испитаника је одговорило да су знање и вештине стекли од 

чланова породице, 25,3% од пријатеља, 74,7% од наставника, и 0% на посебним 

обукама.  

 
Слика 6. Упиши X у одговарајуће поље 

 

На питање „Да ли сматрају да им примена ИКТ у настави олакшава разумевање 

градива?“, испитаници су одговорили да се потпуно слажу. На питање „Да ли сматрају 

да је употребом ИКТ у настави занимљивије на часу?“, испитаници су одговорили да се 

углавном слажу. На питање „Да ли сматрате да употреба ИКТ у настави олакшава 
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разумевање градива?“, испитаници су одговорили да се потпуно слажу. На питање „ Да 

ли сматрају да треба да се уведе учење и оцењивање од куће путем интернета?“, 

испитаници су одговорили да нису сигурни. На питање „Да ли сматрају да се ИКТ у 

насатви употребљава у довољној мери?“. Испитаници су одговорили да нису сигурни. 

 
Слика 7. Како тренутно видиш улогу ИКТ у унапређењу наставе 

 

12,1 % испитаника је одговорило да доприноси напредовању, али не значајно. 

16,2% је одговорило да је од пресудног значаја, и 65,7% је одговорило да је важно.  

 

 

 
Слика 8. Опремљеност школе ИКТ уређајима 

 

33,3% испитаника је одговорило да је опремљеност школе недовољно добра, 

50,5% да је опремљеност школе добра, и 16,2% да је опремљеност изузетно добра.  
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Слика 9. Однос наставника према коришћењу ИКТ у настави  

 

Највећи број испитаника, а то је 48%, је одговорило да је однос наставника према 

коришћењу ИКТ у настави добар, и да примењују поједине ИКТ у настави. 

 

 
Слика 10. Однос ученика према примени ИКТ у настави 

 

Највећи број испитаника је одговорило да је њихов однос према примени ИКТ у 

настави позитиван.  
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Слика 11. Оценити важност појединих аспеката или могућности које доноси ИКТ 

 

Могућност брзог приступа информацијама је оцењена оценом 5, већа доступност 

наставног материјала оценом 4, и подстицање креативног развоја оценом 5.  

 

 
Слика 12. Означити колико често у Вашој школи имате приступ следећим ресурсима 
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Приступ рачунару, интернету, видео пројектору, дигиталном кабинету и 

одговарајућим програмима  су имали неколико пута недељно. А никада нису имали 

приступ ауто и видео опреми за снимање и емитовање и опреми за видео конференцију.  

 
Слика 13. Проценити у којој мери употреба ИКТ доприноси следећим аспектима 

 

Испитаници су одговорили да употреба ИКТ доприноси у потпуности: квалитету 

наставе, Вашој мотивацији у настави, учешћу у настави, постигнућу и развоју 

способности за употребу ИКТ.  
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2. ЗАКЉУЧАК 

Ово истраживање је потврдило обе хипотезе које су дате, што значи да се треба 

наставити овим темпом у осавремењавању наставе и наставног плана. 

Овим истраживањем се долази до закључка да ученици у ове две школе, сличног 

узраста имају доста сличан начин размишљања. Када је у питању развој информационо 

комуникационих технологија несумњиво да ученици виде како оне унапређују наставу 

и сам систем образовања. Више од две трећине ученика сматра да ИКТ игра веома 

важну улогу у даљем напретку, како интелектуалном тако и друштвеносоцијалном 

правцу.  

Две трећине испитаника мисли да је опремљеност ове две школе добра, што значи 

да би требало наставити овим темпом у постепеном прилагођавању наставе за ученике 

који можда нису задовољни тренутним стањем. Свакако треба имати у обзир да постоје 

ученици којима је потребан додатни подстрек да би кренули да напредују, јер свака 

особа има своја интересовања која може испољити на различите начине и опремање 

школа са ИКТ би свакако допринели томе. 

Наставници и професори, свеукупни стручни кадар у школама треба да иде у 

корак са иновацијама. Готово да они требају имати најглавнији утицај у промени и 

освежавању својих предмета. Треба, такође, водити рачуна да се не претера у тој жељи 

за променама, јер колико има ученика који су спремни на промене, тако има и оних 

који би радије задржали традиционалне начине наставе. 
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