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Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 

Резиме 

Основни циљеви наставе природе и друштва су развијање појмова о природном 

и друштвеном окружењу, интегрисање искуствених и научних сазнања у систем 

појмова, оспособљавање ученика за самостално учење и развој елементарне научне 

писмености као основе за даље учење. Остваривање постављених циљева зависи од 

квалитета наставног процеса који наставник креира, док квалитет наставног процеса 

представља основно средство за унапређивање квалитета знања ученика.  

У раду се разматрају могућности унапређивања квалитета знања ученика у 

настави природе и друштва. Циљ је да се теоријски размотре претпоставке дидактичко-

методичког моделовања тимске наставе и емпиријски испита и провери утицај два 

модела тимске наставе природе и друштва у веб окружењу на квалитет знања ученика 

четвртог разреда основне школе. Квалитет знања је разматран кроз степен усвојености 

знања препознавања, знања репродукције, оперативног и стваралачког знања.  

Теоријска полазишта представљају теорије когнитивног развоја Ж. Пијажеа и Л. 

Виготског, концепт заснован на решавању информационих проблема у веб окружењу и 

приступ усмерен на прожимање учења и поучавања. Нагласак је стављен на стварање 

подстицајне средине за учење у којој ученици граде знања у индивидуалним, 

индивидуализованим и сарадничким процесима учења, које припрема, реализује и 

вреднује тим наставника.  

У емпиријском делу рада проверени су ефекти два експериментална програма и 

испитане су перцепције учитеља о могућностима примене тимске наставе у млађим 

разредима основне школе. Примењене су метода теоријске анализе, метода анализе 

садржаја и експериментална метода (експеримент са паралелним групама), док су од 

истраживачких техника коришћени анкетирање, тестирање и рад на педагошкој 

документацији. Подаци су прикупљани помоћу анкетног упитника, тестова знања и 

протокола за прикупљање података. У првом истраживању су учествовала сто 

четрдесет и четири ученика, седамдесет и два ученика контролне и седамдесет и два 

ученика експерименталне групе. Друго истраживање је обухватило сто седамдесет 

ученика, осамдесет и пет ученика контролне и осамдесет и пет ученика 

експерименталне групе. Анкетирање је реализовано на узорку од сто двадесет 

наставника. 
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 Резултати експерименталних истраживања су указали да су предзнања ученика 

четвртог разреда о историјским садржајима на нивоима препознавања и репродукције и 

да примењени модели тимске наставе у веб окружењу доприносе унапређивању 

квалитета знања. Значај првог модела се огледа у великом ефекту на унапређивање 

оперативног знања, а другог модела у доприносу уједначеном унапређивању знања 

препознавања, репродукције и оперативних знања. Модели су утицали на померање 

квалитета знања ученика експерименталних група ка вишим нивоима (оперативна и 

стваралачка знања) и подједнак ефекат су имали на промену квалитета укупног знања. 

На промену квалитета знања о историјским садржајима нема утицај пол ученика, 

образовни статус родитеља, нити оцена из Природе и друштва. 

Учитељи су, на основу искуства повременог учешћа у тимској настави (једном 

или два пута у полугодишту) изнели, углавном, позитивно мишљење о могућностима 

њене примене у разредној настави и притом веома позитивно оценили могућности које 

тимска настава пружа у погледу стварања подстицајне средине за учење ученика и 

развоја сарадње у колективу. 

 

Кључне речи: тимска настава, настава природе и друштва, историјски садржаји, веб 

окружење, квалитет знања ученика. 
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The effects of science team teaching in a web environment 

 

 Abstract 

 The main objectives of teaching science are developing the concept of the natural and 

social environment, integrating empirical and scientific knowledge in the system of concepts, 

training students for independent learning and the development of natural science literacy as a 

foundation for further learning. The realization of the objectives depends on the quality of the 

teaching process that a teacher creates, while the quality of the teaching process is a 

fundamental tool for improving the quality of students' knowledge. 

The paper discusses the possibilities of improving the quality of students' knowledge 

in science teaching. The aim is to examine the theoretical assumptions of didactic-methodical 

teamwork modeling and empirically exemine and evaluate the effect of the two models of 

science team teaching  in a web environment on the pupils' quality of knowledge in the fourth 

grade of primary school. The quality of knowledge is considered through the degree of 

knowledge recognition, reproduction skills, operational and creative knowledge.  

Theoretical starting points are Piaget's and Vygotsky's theories of cognitive 

development, the concept based on solving the information problems in a web environment 

and the approach focused on teaching and learning permeation. The emphasis is placed on 

creating a stimulating learning environment in which students build skills in individual, 

individualized and collaborative learning processes that a team of teachers prepares, 

implements and evaluates. 

In the empirical part of the paper the effects of two experimental programs were tested 

and the teachers' perceptions about the possibilities of application of team teaching in the 

elementary grades were examined. The methods of theoretical analysis, the content analysis 

method and the experimental method (experiment with parallel groups) were applied, while 

the research techniques used were interviewing, testing and operation of the pedagogical 

documentation. The data were collected by using a questionnaire, knowledge tests and 

protocols for data collection. In the first research a hundred and forty-four students 

participated, seventy-two students were in the control group and seventy-two students were in 

the experimental group. Another research included a hundred and seventy students, eighty-

five students in the control group and eighty-five students in the experimental group. The 

survey was conducted on a sample of a hundred and twenty teachers. 
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 The results of experimental studies indicated that the prior knowledge of historical 

content of the fourth grade students was at the recognition and reproduction level and that the 

teamwork models applied in a web environment contribute to improving the quality of 

knowledge. The significance of the first model is reflected in the improvement of operational 

knowledge, while the second model contributed to a steady improvement of recognition 

skills, reproduction and operational knowledge. These models influenced the improvement of 

quality of students' knowledge in the experimental groups (operational and creative skills) 

and had the significant effect on the change of the overall quality of knowledge. The gender 

of students, the educational status of their parents and their score in science did not affect the 

change in the quality of students' knowledge of historical content. 

The teachers mainly had a positive opinion about the possibilities of team work 

application in class teaching based on the occasional participation in team teaching (once or 

twice in a term) and they assessed positively the opportunities that team teaching provides in  

creating a stimulating environment for students' learning and the development of their  

cooperation in the collective. 

 

Keywords: team work, teaching science, historical content, web environment, the 

quality of students' knowledge. 
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Увод 

 
У расправама о образовању истиче се да је основно средство повећања 

квалитета наставног процеса квалитет рада наставника, док је њихов заједнички рад 

идентификован као кључна стратегија за унапређивање ефикасности поучавања 

(Hargreaves, 2001). 

У нашим школама се запажа да најчешће наставник индивидуално поучава у 

оквиру једног одељења, док се дељење ресурса и размена искустава са колегама у вези 

са учењем и поучавањем и тимски рад у настави реализују повремено.  

С друге стране, уочава се све већа потреба да образовно-васпитни рад буде 

усмерен на превазилажење изолованости наставних предмета, на рационално 

коришћење наставног кадра, школског простора и наставних средстава, на стицање 

знања и вештина из области информационо-комуникационих технологија (ИКТ) и 

њихово коришћење за учење, рад и стварање. Истакнуто је да је развој ИКТ 

инфраструктуре у школама напредовао, тако да ресурси више нису главна препрека за 

учење помоћу технологије и о технологији (European Commission, 2013). Утврђено је да 

постоји значајна корелација између образовних постигнућа и употребе рачунара код 

куће, међутим, не и корелација између образовних постигнућа ученика и коришћења 

рачунара у школи (OECD, 2010). 

Све то указује на потребу за међусобном сарадњом наставника и узајамним 

дељењем (простора, ресурса, ученика) и коришћењем рачунара и интернета у функцији 

подизања квалитета наставног рада. 

У складу са претходно изнетим, сматрамо да су промене у настави природе и 

друштва неопходне. Тим пре што су основе за изучавање биологије, географије, 

историје, физике и хемије утемељене у наставном предмету Природа и друштво. Дакле, 

важно је обезбедити такав модел наставе и учења који ће допринети да знања ученика 

буду квалитетна и који ће подржавати ученике у учењу и развоју оних знања, вештина, 

ставова и вредности који су дефинисани стандардима образовања. 

Овај рад је усмерен на реафирмацију тимске наставе у дидактичко-методичкој 

теорији и образовно-васпитној пракси, као и на њено повезивање са веб окружењем 

ради унапређивања квалитета знања ученика четвртог разреда у настави природе и 

друштва. 
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Тимска настава је заживела у многим учионицама широм света, на различитим 

нивоима образовања. Представља веома комплексну наставну стратегију и са 

становишта практичара (формирање и функционисање тима, планирање, припремање, 

реализација и вредновање рада, обезбеђивање просторне, материјалне и техничко-

технолошке подршке) и са становишта истраживача (није лако изоловати ефекте 

тимске наставе). Тимска настава је један од ретких наставних система који пружа 

могућности за развој компетенција и ученика и наставника и за комбиновање 

различитих стратегија наставе. Те могућности усложњавају њену организацију и 

примену, као и праћење ефеката, али могу да допринесу да се превазиђу и њене 

слабости и слабости система који су у њу укључени. У прилог овоме говоре и 

резултати истраживања Д. Василијевић и сарадника које је показало да „тимски рад, 

осим тога што значајно утиче на квалитет знања ученика и њихов развој, оплемењује 

међусобне односе ученика, наставника и ученика, али и међуодносе наставника, 

подржава размену професионалних искустава наставника, подстиче њихову машту и 

креативност, утиче на радни занос, отвореност за промене и професионални развој 

наставника, а без професионалног развоја наставника нема ни успешне реформе 

школе“ (Vasilijević i sar., 2013: 627). 

Коришћење веба у тимској настави природе и друштва инспирисано је 

потребама и ученика и наставника. Наставници поред компетентнијег/их члана/ова 

тима уче да користе веб и да његове могућности искоришћавају како би унапредили 

поучавање, комуникацију и сарадњу у тимској настави. Ученици уче да користе веб 

окружење за решавање проблема и истраживање и истовремено уче садржаје наставног 

предмета Природа и друштво.  

Идеја је била да унапређивањем квалитета рада наставника кроз заједнички рад 

уз подршку веб окружења и у самом веб окружењу унапређујемо квалитета знања 

ученика о историјским садржајима у настави природе и друштва у четвртом разреду 

основне школе. Креирали смо два модела тимске наставе (флексибилан модел тимске 

наставе уз подршку веб окружења и модел тимске наставе у веб окружењу) и 

испитали ефекте њихове примене. 

Испитивање ефеката тимске наставе природе и друштва у веб окружењу има 

теоријски, друштвени и практични значај. 
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Теоријски значај истраживања огледа се у доприносу целовитијем сагледавању 

и тумачењу, с једне стране, тимске наставе – њених карактеристика, предности и 

ограничења њене примене и, с друге стране, веба – његових потенцијала за учење, 

комуникацију, сарадњу и дељење, али и у откривању могућности њиховог повезивања 

у настави природе и друштва. Досадашња експериментална истраживања о тимској 

настави, како у свету, тако и код нас, указала су, углавном, на њене позитивне ефекте. 

Ми смо направили корак даље у проучавању, настојећи да увежемо тимски рад 

наставника и веб окружење тако што смо веб окружење користили у припремању, 

реализацији и вредновању тимске наставе. Резултати истраживања и закључци указују 

на ефекте примене тимске наставе у веб окружењу у настави природе и друштва.  

Друштвени значај овог истраживања произлази из могућности да се на основу 

добијених резултата утврде правци деловања, како на плану подизања квалитета рада 

наставника, моделовањем наставног процеса под окриљем тимске наставе и 

коришћењем ресурса веб окружења, тако и на плану оспособљавања ученика за учење 

у веб окружењу, подстицањем претраживања и проналажења материјала, критичког 

процењивања и коришћења информација у функцији конструисања нових знања у 

настави. 

Практични значај нашег истраживања огледа се у креирању конкретних 

модела примењених у експерименталном делу истраживања који би могли да буду 

помоћ учитељима у настави природе и друштва приликом обраде историјских 

садржаја, али и примери, подстицаји и путокази за даља истраживања на овом пољу у 

реализацији других садржаја у оквиру овог, али и осталих наставних предмета и 

различитих разреда. 

 Укратко, важан допринос овог рада видимо у сагледавању теоријских поставки 

и могућности практичне примене тимске наставе, као недовољно истраженог наставног 

система код нас, с једне стране, а са друге, у пружању дидактичко-методичких 

смерница за развој тимске наставе природе и друштва у веб окружењу усмерене на 

снажење и подстицање компетенција и наставника и ученика. 
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1. Настава природе и друштва  
 

1.1. Специфичност наставног предмета Природа и друштво 

 Наставни предмети Свет око нас и Природа и друштво се од школске 2006/2007. 

године изучавају као два нова наставна предмета. Оба су заступљена са седамдесет и 

два часа на годишњем нивоу и са по два школска часа у недељном распореду наставе. 

Свет око нас се изучава у првом и другом, a Природа и друштво у трећем и четвртом 

разреду. Наставним предметом Природа и друштво су замењена два дотадашња 

предмета Познавање природе и Познавање друштва, који су изучавани у четвртом 

разреду.  

 Наставни предмети Свет око нас и Природа и друштво су по својој садржинској 

структури комплексни, јер обједињују знања више наука. Њихова образовно-васпитна 

улога се огледа у томе што омогућава детету млађег школског узраста да природне и 

друштвене појмове целовито опажа, разуме и репрезентује, што је у складу са његовом 

природом.  

Садржаји наставних предмета Свет око нас и Природа и друштво захтевају и 

пружају квалитетну подлогу за остваривање интердисциплинарног поучавања и учења. 

Интердисциплинарно поучавање се односи на процес изградње знања у којем се 

проблем анализира тако што се примењују различити дисциплинарни приступи, што 

омогућује интердисциплинарно разумевање, интегрисање знања и размишљања (Klein, 

2006). Интердисциплинарни приступи су усмерени на развијање оригиналних 

мислилаца, који размишљају на целовит начин и који ће бити спремни да се суоче с 

одређеним проблемом или питањем и покушаће да га реше применом знања и идеја из 

различитих дисциплина (Dryden & Vos, 2001). Тематска интердисциплинарна настава 

је посебно погодна на млађим школским узрастима, у којој решавањем проблема, 

уместо учењем апстрактног и неразумљивог материјала, деца задржавају креативну 

позицију у процесу учења, које се најчешће одвија кроз истраживачки рад и игру (Šefer 

i Ševkušić, 2007). 

 Интегративни карактер наставних предмета Свет око нас и Природа и друштво 

не треба да остане само на нормативном нивоу већ је, почевши од циљева и задатака 

предмета, наставне сценарије пожељно осмишљавати на интеграцији васпитно-

образовних садржаја, повезивању делова појединих наставних тема у целину, 
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повезивању наставних садржаја са животним окружењем ученика, а да се, при том, 

укључују појединачни аспекти одређеног предмета или науке (Terhart, 2001). 

Најjедноставнији облик интеграције наставних садржаја је кад један наставник 

самостално бира, распоређује и планира међупредметне или унутарпредметне везе; 

сложенији модел интеграције је онај у којем два или више наставника интегришу 

сличне теме, вештине и концепте једног или више предмета, али поучавају самостално 

или сукцесивно. Најсложенији модел интеграције се остварује кроз партнерство, 

тимски рад наставника у којем они заједно проналазе тему, откривају и разматрају 

интердисциплинарне везе, планирају ток рада, заједно реализују и вреднују наставу. 

Међупредметно и унутарпредметно повезивање захтева већу ангажованост наставника, 

али, с друге стране, мотивисани наставници, спремни за сарадњу с колегама, могу 

осмишљавати и примењивати наставне сценарије у којима ће повезивати наставне 

методе карактеристичне за одређене школске предмете или предметне области и 

ученицима стварати подстицајну средину за учење. О тимском раду наставника и 

тимској настави писаћемо у другом поглављу. 

 

1.2. Циљеви наставе природе и друштва 

 Циљеви и задаци наставног предмета Природа и друштво за четврти разред 

основне школе су прописани Правилником о наставном програму за четврти разред 

основног образовања и васпитања, у којем се наводи да је општи циљ интегрисаног 

наставног предмета Природа и друштво упознавање себе, свог природног и друштвеног 

окружења и развијање способности за одговоран живот у њему (Službeni glasnik RS – 

Prosvetni glasnik, br. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14).  

 Прописани циљеви и задаци наставног предмета Природа о друштво су веома 

уопштено постављени. Даља разрада циљева и задатака препушта се учитељима, који 

на основу свог искуства, компетенција, педагошке креативности и иновативности, 

врше операционализацију задатих циљева наставног предмета.  

 Наставни циљеви се операционализују у оквиру три категорије: 

1) Образовни (материјални) задаци, односе се на знање (стицање знања, 

упознавање, разумевање, примена знања, формирање појмова и слично);  

2) Функционални (формални) задаци, односе се на развијање способности 

(интелектуалних, вербалних, практичних, психомоторних и слично);  
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3)  Васпитни задаци, односе се на усвајање и развијање основних васпитних 

вредности (моралних, естетских, физичких, радних и слично).  

 Користи се и оригинална верзија Блумове таксономије (Bloom, 1981), као и 

ревидирана Блумова таксономија образовних циљева (Anderson, Krathwohl et al., 2001). 

Tаксономија циљева учења означава хијерархијски уређене класификације понашања 

до којих се долази процесом активирања различитих когнитивних нивоа, различитих 

процедура учења, у различитим подручјима учења (Bjekić, Zlatić i Najdanović-Tomić, 

2006).  

 Аутори, Л. Андерсон и Д. Крејтвол су ревидирали когнитивно подручје. 

Ревидирана Блумова таксономија има облик дводимензионалне таблице (Krathwohl, 

2002). Једна димензија је знање, а друга – когнитивни процеси. Димензија знања 

садржи четири, а димензија когнитивних процеса шест нивоа.  

 Димензије знања, главни типови и подтипови знања, су:  

1) Чињенично знање – основни елементи које ученици треба да знају да би били 

упознати са дисциплином и могли да решавају проблеме у датој области 

 а. Терминологија 

  б. Специфични детаљи и елементи 

2) Концептуално знање – повезаност основних елемената са ширим структурама 

које им омогућавају заједничко функционисање 

 а. Класификације и категорије 

 б. Принципи и генерализације 

 в. Теорије, модели и структуре 

3) Процедурално знање – знање како нешто чинити, коришћење истраживања и 

критеријума, коришћење вештина, техника и метода 

   а. Специфичне вештине и алгоритми 

  б. Специфичне технике и методе 

  в. Критеријуми за одабир одговарајућих поступака 

4) Метакогнитивно знање – знање о когнитивним процесима, као и свесност и  

разумевање властитих когнитивних процеса 

 а. Стратешко знање 

  б. Знање о когнитивним задацима, укључујући и одговарајуће контекстуално и 

кондиционално знање 
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 в. Самоспознаја 

 Димензије когнитивних процеса, глаголи који се користе при дефинисању 

процеса, су: 

1) Подсећање  

а. Препознавање  

б. Присећање  

2) Разумевање 

а. Интерпретација 

б. Навођење примера 

ц. Класификовање  

д. Сумирање  

е. Закључивање 

ф. Поређење 

 г. Објашњавање 

3) Примењивање 

 а. Извршавање 

 б. Коришћење, употреба 

4) Анализирање 

 а. Разликовање 

 б. Организовање 

 ц. Приписивање  

5) Евалуирање 

 а. Проверавање 

 б. Критиковање 

6) Стварање 

 а. Продуковање, долажење до нових идеја 

 б. Планирање 

 ц. Производити, правити 

Ревидирана таксономија омогућава обликовање наставног процеса и процеса 

учења кроз одређивање знања која треба научити и процеса које треба користити за 

учење, а наставнику олакшава да достигне захтеве засноване на стандардима (Bjekić, 

Aleksić i Vučetić, 2012). Циљеви наставе треба да буду дефинисани обема димензијама, 
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тако да се постављени захтев налази у линији пресецања ове две димензије (Krathwohl, 

2002). 

 Дводимензионалну таблицу је могуће користити у операционализацији циљева 

различитог степена општости, дефинисању исхода који из њих проистичу, али и за 

креирање задатака којима ћемо усмеравати активности ученика ка постизању жељених 

циљева и захтеваних исхода. Циљеви образовања и васпитања који су дефинисани у 

складу са ревидираном Блумовом таксономијом, посматрани из угла ученика, 

олакшавају саморегулацију учења, подстичу развој когнитивних стратегија које су 

основа квалитетнијег школског постигнућа (Bjekić i sar., 2012), а посматрани из угла 

наставника омогућавају усмеравање, праћење и подршку процесу учења ученика. 

Коришћење дводимензионалне таблице за постављање исхода часа приказано је 

на примеру наставне јединице – Лента времена (Табела 1).  

 

Табела 1. Исходи часа – Лента времена 
 

Димензија 
знања 

Димензија когнитивних процеса 

1.  

Памћење 

2. 

Разумевање 

3. 

Примењивање 

4. 

Анализирање 

5. 

Евалуирање 

6. 

Стварање 

A.  
Знање 
чињеница 

именују 
временске 
одреднице и 
њихова 
трајања 

закључују 
која година 
ком веку 
припада 

лоцирају 
тражене догађаје 
на ленти времена 

утврђују колико 
је година/векова 
протекло између 
два историјска 
догађаја 

просуђују о 
тачности 
унетих 
података 
других 
ученика 

 

Б.  
Концептуално 
знање 

  примењују ленту 
времена за 
представљање 
континуитета 
историјских 
догађаја 

откривају 
промене које су 
се дешавале 
између два 
историјска 
догађаја 

закључују о 
узрочно-
последичним 
везама 

 

В.  
Процедурално 
знање 

познају 
кораке у 
изради ленте 
времена 

објашњавају 
како ће да 
направе 
ленту 
времена своје 
породице 

праве избор 
догађаја које ће 
представити 
лентом 

утврђују 
временски 
распон између 
догађаја које 
треба да 
прикажу и 
одлучују којим 
мерама за 
дужину ће 
представити век, 
а којом годину 

закључују о 
узрочно-
последичним 
везама 
између 
догађаја у 
својој 
породици 

креирају 
временску 
ленту 
своје 
породице 

Г.  
Метакогнитивно 
знање 

 предвиђају 
даљи развој 
породице 

 откривају свој 
положај и утицај 
на породичну 
историју 
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Појам исходи образовања/наставе се најчешће употребљава у блиској вези са 

појмом циљеви или се, чак, са њим поистовећује. Исходи се дефинишу као очекивани 

резултати, оно што се остварује у току наставног процеса.  

 Појам исходи образовања/наставе интегрише значења следећих појмова: 

1) Ефекти наставног процеса остварени на нивоу понашања и постигнућа ученика; 

2) Резултати наставе препознатљиви у понашању ученика; 

3) Манифестације компетентности – манифестације система знања, способности, 

вештина и мотива који обезбеђују да се обаве одређене активности (Bjekić i sar., 2006). 

 Циљеви и исходи учења су два различита концепта. Циљ учења је намера, а 

исход учења је мерљиви резултат остварења те намере. Да би се измерили остварени 

исходи, као мерни инструмент користе се стандарди. Међутим, током последње 

деценије придружио им се још један важан концепт, а то су компетенције. Усвојен је 

Европски оквир кључних компетенција за целоживотно учење (European Reference 

Framework of Key Competences for Lifelong Learning), којим се дефинише осам кључних 

компетенција на нивоу Европске уније, а то су: 1) Комуникација на матерњем језику; 2) 

Комуникација на страном језику; 3) Математичка писменост и основна знања из 

природних наука и технологије; 4) Дигитална компетенција 5) Учење како се учи; 6) 

Међуљудска и грађанска компетенција; 7) Предузетништво; 8) Културно изражавање 

(European Commission, 2006). Један од приоритетних задатака образовања је развој 

компетенција, односно, усмереност ка применљивости у реалним животним 

ситуацијама. Исходи и компетенције су уско повезани, с тим што се исходи односе на 

оно што је научено или развијено, а компетенције на способност примене наученог. 

Дакле, циљ, исходи, компетенције и стандарди су концепти који су повезани и заједно 

сведоче о степену уређености наставног система. 

 У публикацији Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Кључна 

знања из прошлости у наставним предметима Свет око нас и Природа и друштво као 

основа за учење историје дати су општи исходи учења историјских садржаја у млађим 

разредима основне школе, организовани у четири области: Историјски извори, 

Хронологија, Историјски простор и Људи и догађаји (Josimov i sar., 2010).  

 Историјски извори  

• зна да се прошлост људског друштва проучава на основу историјских извора; 

• именује и разликује историјске изворе; 
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• уме на примеру из окружења да препозна и именује историјске изворе: 

материјалне, писане и сећања; 

• зна где се чувају историјски извори (архив, музеј, рукописна одељења 

библиотеке); 

• уме да опише трагове прошлости своје породице. 

 Хронологија 

• зна основне временске одреднице и како се људи оријентишу у времену;  

• уме да одреди редослед догађаја: шта је било пре, а шта после;  

• зна редослед најважнијих догађаја из прошлости;  

• на временској линији уме да одреди и обележи век и годину догађаја. 

 Историјски простор  

• зна основне типове насеља (село, град);  

• зна назив насеља и државе у којој живи;  

• зна географски положај и основне одреднице државе Србије (територија, 

границе, главни град, симболи, становништво); 

• уме да пронађе тражене информације на географској карти Србије;  

• уме на географској карти Европе да покаже Србију;  

• разуме повезаност природно-географских фактора (рељеф, вода, клима) и 

делатности људи;  

• разуме да су се територије и границе држава мењале кроз време. 

 Људи и догађаји  

• зна које друштвене групе постоје (породица, школа, насеље) и њихове 

карактеристике;  

• зна зашто се људи удружују у различите групе, као и права и обавезе чланова 

групе;  

• разуме повезаност и међузависност различитих врста људских делатности;  

• зна основне карактеристике друштва у прошлости (територија, становништво, 

делатности, насеља, култура);  

• зна значајне личности из националне прошлости;  

• зна значајне догађаје из прошлости. 
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 За сваки резултат/исход учења наведени су: садржаји наставног програма, 

кључна знања која ученици треба да усвоје, активности ученика којима је могуће 

остварити резултате учења и веза са другим наставним предметима у истом разреду. 

Исходи учења и кључна знања, која су из њих проистекла, у складу су са предлогом 

Образовних стандарда за Природу и друштво. Овако постављени исходи могу да буду 

почетна основа за креирање наставних сценарија. Треба их надоградити, развити. Наш 

предлог је да се, при томе, за когнитивно подручје користи ревидирана Блумова 

таксономија (Табела 1). 

 Стандарди образовних постигнућа се односе искључиво на ученика и промене 

које треба да настану као резултат учења и поучавања у оквиру образовног процеса 

(Baucal, 2013). Они су механизам за унапређивање и осигурање квалитета у 

образовању; неопходан услов за вредновање, али и праћење остварености прописаних 

циљева и задатака кроз екстерна тестирања и стручно-педагошки надзор. Стандарди 

„умањују могућност утицаја различитих имплицитних педагогија наставника и 

скривних курикулума“ (Marinković, 2010: 49). 

 Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај првог циклуса 

обавезног образовања за предмет Природа и друштво прописани су Правилником о 

образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете 

српски језик, математика и природа и друштво (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, 

br. 5/11). Стандарди за наставни предмет Природа и друштво обухватају постигнућа у 

оквиру области: Жива и нежива природа, Екологија, Материјали, Кретање и 

оријентација у простору и времену, Друштво и држава Србија и њена прошлост. У 

оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа.  

 Образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања за предмет 

Природа и друштво указују шта се сматра најбитнијим да ученик научи и/или развије 

кроз учешће у наставном процесу на крају четвртог разреда из предмета Свет око нас и 

Природа и друштво. У формулацијама стандарда се уочава заступљеност глагола који 

упућују на знања (на пример, ученик зна најважније догађаје, појаве и личности из 

прошлости; препознаје основна културна и друштвена обележја различитих 

историјских периода) без присуства формулација које се односе на компетенције које 

ученик треба развија. Стандарди за обавезно основно образовање састављени су само 

од специфичних предметних исхода (Van Balkom i Baucal, 2011; према Baucal, 2013). За 
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разлику од академски оријентисаних стандарда, који се дефинишу навођењем 

конкретних академских знања и вештина, што је случај са наведеним стандардима, 

компетенције се типично дефинишу преко изазова које особа може да савлада (тимски 

рад) уз коришћење различитих ресурса који јој стоје на располагању или које могу да 

стекну током суочавања са датим изазовима (знања, вештине, ставови, личне 

карактеристике) (Baucal, 2013). То говори у прилог потребе даљег развоја стандарда за 

први циклус основног образовања и васпитања. Осим специфичних предметних 

исхода, стандарди треба да садрже и опште, међупредметне и специфичне предметне 

компетенције. 

 

1.3. Формирање појмова у настави природе и друштва 

 Најважнији циљ наставних предмета Све око нас и Природа и друштво је 

формирање система научних, уређених и узрочно-последично повезаних појмова, који 

треба да омогуће ученику да стекне целовит поглед на природне и друштвене 

феномене.  

 Према Педагошкој енциклопедији појам је мисао о бити, о битним својствима, 

значајкама и односима предмета мишљења (1989). Појам представља ознаку само за 

заједничко, опште својство, а настаје када „у множини предмета занемарујући оно што 

је променљиво, случајно, небитно, налазимо оно што је опште, тј. заједничко, 

јединствено, стално, нужно и битно“ (Zaječaranović, 1996:73). Скуп битних ознака 

појма чини његов садржај (Petrović, 1979). У односу на садржај, разликују се виши 

појам (род) и нижи појам (врста). Појам насеље је виши појам у односу на појмове село 

и град. А појам село је виши појам у односу на појмове равничарско село и планинско 

село. Тако да један исти појам може бити и род и врста. Посебност појма је релативна, 

јер су посебни појмови, у ствари, општи појмови, али нижег степена општости у односу 

на неке друге општије појмове. У том смислу, говори се о хијерархији појмова по 

нивоу општости – од појединачних, преко посебних до најопштијих. „Најопштији 

појмови обухватају под собом све ствари или бића, односно њихове одређености или 

релације. Такви појмови су категорије, највиши родови мисли и бића“ (Zaječaranović, 

1996: 80).  

 „Сваки појам се појављује као део одређеног система, као фигура на подлози 

односа општости који се успостављају унутар једног система појмова“ (Lurija, 1996: 
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207). У настави је важно водити рачуна о том односу, то јест правилно водити ученике 

у хијерархијском структурирању појмова чије је полазиште прецизно дефинисање. 

Развој појмова, као средстава и резултата мишљења, код ученика млађег школског 

узраста у настави света око нас и природе и друштва разматраћемо са становишта 

теоријских поставки Брунера, Пијажeа, Виготског и Оусубела. 

 Сви аутори се слажу да процес развоја појмова започиње у раном детињству, да 

пролази кроз различите, све зрелије етапе и да се наставља у одраслом добу (Vasilijević, 

2004). Усвајајући појам, дете се најпре ослања на спољашње, перцептивне 

карактеристике, а касније, захваљујући мисаоном развоју, оно се све више ослања на 

суштинска својства предмета, појава и процеса. Мишљење предшколског детета, а 

донекле и детета млађег школског узраста, јесте синкретично. То значи да је углавном 

ослоњено на глобална чулна опажања и да због тога дете не уочава повезаност између 

уочених детаља. Зато је деперцептуализација (одвајање од непосредних чулних 

опажања и превођење процеса сазнања на план мишљења) један од важнијих задатака 

наставе (Kamenov, 2008). Потребу за деперцептуализацијом налазимо, између осталих, 

и у Брунеровом схватању: да би дете могло да користи информације које добија из 

средине, оно мора да ствара посреднике између себе и околног света, тј. да 

информације које добија путем чула додира, среди и себи представи на начин како би 

могло њима оперисати на мисаоном плану (Bruner, 1972). Постоје три начина таквог 

представљања: акциони, иконички и симболички.  

 Акциона репрезентација је представљање перцептивних доживљаја путем 

моторног одговора, иконичка репрезентација је представљање перципираног путем 

слика, а симболичка репрезентација је представљање најважнијих атрубутивних 

опажаја или карактеристика једног предмета путем речи и других симбола (Bruner, 

1972). Највиши ниво представља симболичка репрезентација. Деперцептуализацију у 

настави треба подржавати. То се подстиче навођењем ученика да проналазе различита 

решења, да врше апстраховање битних елемената, да наново преуређују своја искуства, 

да проверавају остварена решења, да покушавају контролисати процесе свог мишљења, 

да врше посматрања са различитих аспеката, да се труде пронаћи битне информације и 

различита тумачења и да са другима остварују различите интеракције (Donaldson, 

1988). 
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По Пијажеу, развој когнитивних структура се одвија кроз процес индивидуалне 

конструкције и пролази кроз четири фазе (сензомоторни период, период 

предоперативног мишљења, период конкретних операција и период формалних 

операција) (Pijaže, 1972). Динамика развоја може варирати у зависности од низа 

фактора, док је редослед фаза непроменљив. 

 Почетком првог и другог разреда основне школе се јавља период конкретних 

операција и траје до петог разреда (узраст ученика од седам до једанаест, дванаест 

година). У овом периоду дете изводи операције на конкретном нивоу. Под операцијама 

Пијаже схвата реверзибилне акције, које се могу извршавати у супротним правцима. 

Он „говори о логичким, аритметичким, геометријским, временским, механичким и 

физичким операцијама“ (Vasilijević, 2004: 23). У периоду формалних операција (од 

једанаесте, дванаесте године) операције се више непосредно не односе на објекте, већ 

дете суди и закључује на основу претпоставки служећи се и апстрактним категоријама 

(2004: 25). 

 Пијаже је истицао да до когнитивног конфликта, који покреће развој, може доћи 

у оквиру вршњачке интеракције током које се јавља разлика у почетним становиштима, 

али тек на узрастима када деца превазиђу почетни егоцентризам који ограничава 

узимање у обзир туђе перспективе, као и успешно размењивање сопствених идеја 

(Piaget, 1995). Дакле, према Пијажеу, подстичућа интеракција јесте симетрична, 

вршњачка, али је за искоришћавање њених потенцијала потребно достићи ниво 

конкретних операција.  

Развој појмова, по Виготском, пролази кроз три етапе: етапа синкерета, етапа 

комплекса и етапа правог појма. Синкретизам дечје мисли омогућава да дете прави 

скупове од предмета које је оно лично доживело као здружене унутар суштински 

случајних, али јединствених, временских и просторних констелација (Petrović, 2006). 

„Значење речи на првом ступњу развоја појма појављује се као име за хрпу предмета 

која је у дечјој свести повезана у јединствени синкретички лик“ (Lurija, 1996:106). 

Виготски је утврдио различите видове комплексног мишљења – асоцијативни 

комплекс, колекције, ланчани комплекс, дифузни комплекс и псеудопојмови. За нас су 

интересантни псеудопојмови, који представљају прелазни ступањ у развоју дечјег 

мишљења, карику која спаја мишљење у комплексима и мишљење у појмовима. По 

својој логичко-психолошкој природи комплекс-појмови представљају претпојмовне и 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

26 

 

неинтелектуалне структуре. То су несхваћене и невољне мисаоне форме – дете их 

успешно користи у спонтаном говору, али не уме да их користи вољно, да их вербално 

дефинише и да их одреди другим појмовима (Lurija, 1996). Псеудопојмови одражавају 

појединачно, појавно и спољашње и у односу на праве појмове представљају мање 

вредне мисаоне структуре. 

 Специфичности комплексивног мишљења у поређењу са појмовним се огледа у 

следећем: 

• везе међу предметима нису апстрактне и логичке, него су конкретне и фактичке; 

• пошто су фактичке, везе међу предметима су веома шаролике, из чега следи да 

се различити елементи могу укључивати у комплексе на основу различитих 

обележја; 

• то, даље, значи да не постоји један принцип разврставања који се доследно 

спроводи, већ се стално скаче са једног принципа на други; 

• услед тога, елементи улазе у комплекс као реалне, индивидуалне јединке са 

свим својим посебним обележјима; 

• комплекс не стоји изнад елемената као општија категорија, већ се слива са 

елементима; 

• комплекс има неодређене контуре и начелно је безграничан (Petrović, 2006). 

 У оквиру етапе правог појма за учење, у наставном процесу значајно је 

разматрање односа између спонтаних и научних појмова. Спонтани појмови се 

формирају под утицајем различитих активности и искустава детета у свакодневном 

животу. Процес њиховог формирања не води и не усмерава одрасла особа. Настанак 

научних појмова претпоставља постојање спонтаних појмова. Под утицајем наставе 

започиње прелаз спонтаних појмова у научне појмове (Vigotski, 1983). Развој научних 

појмова, односно њихово усвајање у току школског учења, креће управо од оних 

квалитета когнитивног функционисања који се, у оквиру дечјих спонтаних појмова и 

комплексивног мишљења, нису још развили (Petrović, 2006). „Извођење сложених 

мисаоних операција у функцији усвајања одређених школских садржаја, односно 

система појмова, одвија се као заједничка активност деце и наставника“ (2006: 20).  

 Учење је оптимално уколико претходи развоју, односно уколико ангажује 

функције чији је развој у зачетку (Vigotski, 1983). Концепт зона наредног развоја је у 

средишту теорије Виготског. Основни механизам развоја је коконструкција, која се 
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одвија између партнера у асиметричној интеракцији, између партнера различитог нивоа 

компетенције који је значајан за решавање задатка на коме заједно раде (Buđevac, 

2012). Када се ради о формирању научних појмова у разредној настави, са становишта 

теорије Виготског, реч је о томе да педагошку делатност највише треба усмерити на 

зону наредног развоја јер се спонтани појмови већ налазе у зони актуелног развоја 

(Lazarević i Banđur, 2001: 93). Ту је „улога наставника веома важна јер он мора да 

утврди, за сваког ученика, које су му психичке функције развијене, које су у процесу 

развоја и које тек треба развијати“ (Vasilijević, 2004: 34), али и да, на основу тих налаза, 

обезбеди асиметричну интеракцију (ученик-ученик), која ће допринети активности оба 

ученика и чији садржај треба да одговара зони наредног развоја партнера нижих 

компетенција.  

 По Оусубелу нивои развоја појмова су: преоперационални ниво, конкретно-

операционални ниво и апстрактно-логички ниво (Vasilijević, 2004). На 

преоперационалном нивоу појмови се формирају из конкретног искуства детета. На 

конкретно-операционалном ученици могу вербално да асимилирају појмове путем 

дефиниција које садрже критеријске атрибуте појма уколико им учитељ презентује 

елементе тих дефиниција да би они на основу истих могли створити репрезентативну 

слику појма, односно стећи знање (Janković, 2012). До трећег нивоа у развоју појмова 

долази се тако што се вербална асимилација, која се у почетку ослањала на спонтане 

или конкретне стимулусе, временом претвори у апстракт (Ausubel, 1962). У развоју 

појмова Оусубел више инсистира на процесима учења него на исходима или 

резултатима. Што значи да је, осим наученог садржаја појма, битан и начин на који га 

је ученик усвајао. 

 Кључни појмови Оусубелове теорије смисаоног вербалног учења су: учење, 

смисао и когнитивна структура. Категорија учење представља процес супсумпције 

нових и раније научених садржаја. „Супсумпција може бити описана као олакшавање 

како учења тако и задржавања“ (Ausubel, 1962: 217). Оусубел учење схвата као активан 

процес структурирања или свесног повезивања нових знања са претходно стеченим 

знањима да би се разумео садржај или његова структура, мисаоно или делатно 

тестирале уочене релације и догађаји, развијале способности и оно што је неопходно 

запамтило (Ausubel, 1962). Речима – смисаоно учење, он наглашава да је то активан 

процес рецепције или уклапања (интернализовања) појединца нових знања у већ 
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постојеће сопствене когнитивне структуре (Janković, 2012). Осим поменутих одредница 

(смисаоно и рецептивно), Оусубел одређује учење и као вербално зато што се садржаји 

најчешће ученицима презентују у вербалној форми. Појам когнитивна структура се 

односи, како на раније стечена знања или усвојене појмове, тако и на садржаје и начине 

савладавања нових појмова и проблема (Ausubel, 1962). Ради успешнијег учења које је 

у току, или касније предстоји, очекује се да претходна когнитивна структура буде 

стабилна, да су усвојени појмови на нивоу довољне општости, апстракције и 

конкретности и да се довољно разликују слични и различити садржаји (Ausubel, 2000: 

195).  

 У Оусубеловој теорији учења велики значај имају организатори напретка који 

„олакшавају учење чињеничног материјала више него учење апстрактног материјала, 

пошто апстракције у одређеном смислу садрже своје сопствене уграђене организаторе“ 

(Ausubel, 1963: 82). Под њима подразумева најважније појмове и идеје које учитељ 

треба да саопшти на почетку часа. Тако се обезбеђује припрема ученика, стварају се 

услови, подстичу се мисаоне структуре у које ће се током часа уклапати (супсумпција) 

нови појмови (знања). Они им омогућавају да уоче јасну разлику између усвојених и 

нових садржаја.  

 Смисаоно вербално учење, сматра Оусубел, доприноси уштеди у времену, не 

води мисаоној пасивизацији, не спутава креативност и не захтева механичка знања 

(Ausubel, 1962). Свесни недостатака ове теорије, сматрамо да у настави света око нас и 

природе и друштва могу да се примењују поставке Оусубелове теорије, нарочито у 

погледу увођења мреже појмова, као средства које има функцију организатора 

напретка.  

 У свакој савремено конципираној настави најважније је поћи од тога да је 

правилно вођење и усмеравање ученика у извршавању логичко-сазнајних активности 

најважнија основа учења (Šaranović-Božanović, 1989: 12). Настава мора бити тако 

организована да обезбеди што лакши и бољи пут усвајања појмова, да усмери ученике 

на битна, суштинска обележја појма. Односи између појмова који се развијају једино и 

само унутар система појмова омогућавају сложене мисаоне операције као што су: 

дефинисање, упоређивање, налажење сличности и разлика међу појмовима, извођење 

судова и закључака, налажење појмова истог логичког ранга, налажење надређених и 

подређених појмова... (Ivić, Milanović, Rosandić i Smiljanić, 1976). Да бисмо то 
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остварили, неопходно је уважавати карактеристике когнитивног развоја ученика, 

испоштовати фазе развоја појмова, одлике које ученици користе приликом усвајања 

појмова, обезбедити адекватну мотивацију ученика, стручно припремљене васпитаче и 

учитеље, али и добро осмишљене курикулуме и уџбенике (Vasilijević, 2004).  

 У настави предмета Свет око нас и Природа и друштво појмови су уређени на 

научној логици више научних дисциплина. Разликујемо две групе појмова (о природи и 

о друштву), које не треба посматрати изоловано. И једни и други треба да буду добро 

дефинисани, објашњени на начин који је прилагођен узрасту и повезани у систем који 

је отворен и погодан за развијање. У процесу наставе неопходно је да ученици развијају 

научне појмове (о природи и о друштву), а не да их усвајају као готова знања, уз 

уважавање повезаности која постоји између линија развоја научних и спонтаних 

појмова (Ivić, 1992). Откривање природе ових односа, те откривање тока развојних 

промена које се на овај начин остварују у оквиру сазнајних структура ученика, има 

потенцијал да утврди природу појмовног развоја и учења уопште (Lurija, 1996). То 

указује на потребу за детаљнијим описивањем и објашњавањем процеса мењања 

појмова у појединим наставним областима, како би се наставницима обезбедиле 

неопходне смернице за ефикасно поучавање ученика (Milanović-Nahod, 1994).  

 

 1.3.1. Формирање појмова о природи 

 Један од важних циљева наставе света око нас и природе и друштва јесте 

формирање јасних, правилних и потпуних појмова о природи. Оно што развој ових 

појмова чини специфичним у односу на друштвене јесте да су искуствено ближи 

ученицима и постоје велике могућности да се у њиховом формирању крене од 

перцепције појава и процеса у реалном окружењу, као и од експериментисања у 

контролисаним условима. Истраживачки налази о формирању појмова о природи 

указују на следеће карактеристике тог процеса: 

1) Д. Лазаревић истиче да се „спонтана дечја сазнања јављају у садржају појмова 

заједно са знањима стеченим у школи, али на такав начин да се њихов утицај 

најчешће одражава на одређење квалитета појмова који одговара мишљењу у 

комплексима, прецизније – псеудопојмовима“ (Lazarević, 1999: 158) и закључује 

да настава познавања природе у четвртом разреду и настава биологије у 

каснијим разредима основне школе, нису створиле услове да се код већине 
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ученика развију научни појмови „одређени дефинишућим и критичким 

атрибутима и схваћени у систему појмова“ (1999: 160); 

2) Д. Василијевић је закључила да при класификацији појмова о природи деца 

предшколског узраста највише користе перцептивно, а затим функционално 

обележје, ученици другог разреда основне школе највише користе 

функционално и номинално обележје појма, а ученици четвртог разреда, 

номинално и функционално обележје; код деце предшколског узраста 

најфреквентнији тип дефиниција појмова о природи су описне дефиниције, 

ученици другог разреда највише користе непотпуне логичке дефиниције, док су 

код ученика четвртог разреда највише заступљене потпуне логичке дефиниције; 

ауторка је уочила да квалитет класификације и дефинисања појмова високо 

корелира са узрастом ученика; да квалитет одговора зависи од индивидуалних 

карактеристика; да је формирање појмова условљено сложеношћу појмова и да 

не постоје разлике између дечака и девојчица у схватању појмова о природи 

(Vasilijević, 2004). 

3) Највећи број ученика четвртог и петог разреда, упркос изведеној настави, 

појмовима магнетизам, електрицитет, кретање и отпор влада на нивоу 

спонтаних знања. Ови ученици показују једнаки недостатак знања као и 

ученици другог разреда (који исте појмове нису обрађивали у настави) (Petrović, 

2006); „Појмовима сферична Земља и смена дана и ноћи на Земљи, већина 

’четвртака’ влада на нивоу комплексивних сазнајних конструкција које се, с 

обзиром на своју природу, не могу сматрати задовољавајућим нивоом знања за 

ове ученике“ (2006: 161). 

4) Флешнер се бави проблемом „мешања“ искуствених и научних садржаја 

одређених појмова до кога долази у току подучавања физике, указује на   

постојање два одвојена система знања – система искуственог и система научног 

знања и истиче неопходност посебног рада на диференцијацији новог од 

претходно стеченог знања како би се негативан ефекат њиховог „мешања“ на 

наставу предупредио (Petrović, 2006). 

5) Неки појмови су деци приступачнији од других, али је то само делом због 

комплексности појма, а делом због тога што ђачко знање и искуство утиче на 

њихово коришћење у учионици сматрају Блис и Морисон (Bliss & Morrison, 
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1990) и закључују да је неопходно испитати и у настави уважити садржаје оних 

појмова који деца граде у свакодневном животу. 

6) Потешкоће у учењу појмова у настави настају као резултат неподударности 

између онтолошког статуса, који ђаци интуитивно приписују једном појму, и 

онтолошке категорије, којој научни појам истински припада (Petrović, 2006). На 

пример, „појам сила је у оквиру ђачких наивних концепција представљен као 

врста материје коју један објект поседује и конзумира. Тако је сила ентитет који 

припада категорији ствари, а она, у ствари, представља врсту интеракције два 

објекта (процес)“ (Chi, Slotta & Leeuw, 1994). Да би ученик у процесу наставе 

правилно усвојио нове информације о појму силе, он мора да их „сачува“ под 

категоријом процеса. 

 Резултати приказаних истраживања указују да су основни проблеми у 

подстицању развоја појмова о природи претходно стечена знањa, која нису у складу са 

научним схватањем тог појма, као и неадекватан начин развоја појмова у наставном 

процесу. Учење и поучавање је лако уколико додавање знања не захтева 

реконструкцију претходног знања о том појму или њему сродним појмовима, односно 

учење и подучавање је отежано уколико нова знања захтевају реконструкцију старих 

(Milanović-Nahod, 1994). 

 „При формирању појмова о природи, ученици морају да схвате садржај појма – 

открити битне одлике онога о чему мисле, затим опсег појма – појмове који су 

обухваћени вишим појмом и досег појма – све појединачне предмете на које се појам о 

природи односи“ (Vasilijević, 2004: 160).  

 Формирања појмова о природи се остварује кроз етапе које обухватају: 

перципирање појава и процеса; вербализацију перципираног ради формирања 

представа, исправљања и употпуњавања постојећих; анализу и поређење представа 

ради издвајања битних особина; синтетизовање ради издвајања суштинских обележја; 

откривање и усвајање садржаја, опсега и досега појма путем анализе, компарације, 

синтезе, апстракције и генерализацији, дефинисање појма; примену појма у 

конкретним ситуацијама; увршћавање појма у појмовни систем; уопштавање појмова 

ради формирања општијих појмова и примена појма (Vasilijević, 2004: 156).  
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 1.3.2. Формирање појмова о друштву 

 Важан циљ наставе света око нас и природе и друштва је да омеђи област 

друштвених наука, да упути и упозна ученике шта све спада у ово подручје, да 

допринесе формирању појмова с којима се ученик сусреће на овом узрасту и да се 

оцрта оквир за оне које ће срести на вишим нивоима школовања. Ученици треба да 

разумеју логику настанка и функционисања основних друштвених појмова и да их 

повезују у интегралан и отворени систем, који је могуће и неопходно развијати унутар 

истог разреда кроз различите предмете и кроз разне разреде (Pešikan, 2003).  

 „Из основа наука о друштву ученици би требало да упознају себе и друге око 

себе, друштво свог времена (разне друштвене групе и институције и начине њиховог 

функционисања), а затим да, кроз бројне временске пресеке уназад, развијају свест о 

историјски променљивој друштвеној стварности (да би се то остваривало потребно је 

да овладају основним историјским појмовима, а то су: континуитет и промена, 

историјско време, хронологија, историјски извори, узрочно-последични односи)“ 

(Pešikan, 2003: 58).  

 Појмови којим се бави историјска наука се могу поделити и на: 

1) Процедуралне или суштинске појмове: кључни историјски појмови који се баве 

процесима историјског истраживања формулишући закључке из извора и на 

основу комбинације извора. Ови концепти укључују: доказе, извор, узрок, 

ефекат, сличност, разлика, континуитет, промену, валидност, тумачење; 

2) Временске концепте: односе се на мерење времена (сада, онда, деценију, век) 

или се њима описују временски периоди (Немањића, Карађорђевића, 

Обреновића); 

3) Појмове који се користе у историји, али нису искључиво историјски: појмови у 

чијем је средишту трагање за друштвеним променама, као и њима подређени 

појмови, на пример, – пољопривреда (фарма, поље, усеви, итд); трговина 

(купује, продаје, профит, богатство); одбрана / напад (борба, битка, оружје) 

(Cooper, 2012). 

 У нашем истраживачком фокусу су историјски појмови и историјски садржаји, 

који имају уже значење од друштвених појмова и садржаја, а без њих се не могу 

ваљано тумачити и развијати.  
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 Определили смо се да размотримо развој историјских појмова (континуитет и 

промена, историјско време, историјски простор, узрочно-последични односи, 

историјски извори) стога што они „не представљају конкретне чињенице (али се преко 

њих исказују), већ методологију ношења с тим чињеницама, сложене интелектуалне 

процесе који се тичу апстрактних феномена који леже иза тих појмова, јер 

представљају „основно оруђе за баратање историјским садржајем и за његово 

разумевање“ (Pešikan, 2003:55). 

 За учење историјских садржаја потребно је разумевање континуитета и 

промене. Историјски догађаји се одвијају у континуитету у току којег се споро и 

постепено дешавају промене, тако да се не могу сагледавати само кроз битне 

историјске догађаје. У Наставном програму за Природу и друштво за четврти разред 

однос континуитета и промене је видљив кроз саму концепцију наставних садржаја 

који су базирани на историјском континуитету државе Србије (Blagdanić, 2014).  

 За разумевање појма промена неопходна су два услова – схватање временских 

појмова и низа догађаја (секвенцирање) (Heler, 1984). Промене су свеприсутне, утичу 

на људе, не одвијају се независно од њих, а могу бити „сачуване“ у облику историјских 

извора. Најприхватљивији начини увођења појма континуитет и промена на млађем 

школском узрасту јесу коришћење временске линије и фотографија, прво из живота 

породице, а онда даље. У том смислу могу послужити и артефакти, на пример, може да 

се анализира промена изгледа, функционисања и употребе неког предмета (пегла, 

телефон, сто, столице), од његовог настанка до данас на основу демонстрираних 

примерака, или њихових фотографија. Историјске карте су добро средство за 

сагледавање територијалног континуитета и промена. Корисно би било да се у 

уџбеницима нађу историјске карте територијалних промена од настанка прве српске 

државе, па до данас. Уочава се да је усвајање појма континуитет и промена неодвојив 

од осталих појмова које ћемо даље размотрити. 

 Време је апстрактна категорија коју ученици не могу непосредно да осете 

чулима, него тек на основу резултата протока времена и промена које су настале тим 

протицањем. У литератури се уочавају два приступа развоју појма времена код деце. 

Један је заснован на схватањима Пијажеа и његових следбеника и своди се на 

мишљење да је овладавање временским односима директно условљено функцијом 

сазревања, други указује да развој схватања појма времена није само субјективан већ је 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

34 

 

и културолошки феномен, односно да се на њега може утицати адекватним наставним 

приступом (Blagdanić, 2014). Мишљења смо да са усвајањем појма времена треба 

кренути од предшколског периода, уз поштовање узрасних карактеристика детета и 

постепено га надограђивати све сложенијим концептима уз уважавање утицаја које 

може да има средина у којој дете одраста.  

 У формирању појма времена, према прегледу кључних знања за предмете Свет 

око нас и Природа и друштво (Josimov i sar., 2010), у настави света око нас у првом 

разреду треба кренути од одредница дан, седмица, јуче, данас, сутра, пре, сада, после; у 

другом разреду треба радити на формирању појмова: месец, година, прошлост, 

садашњост, будућност, линија времена (лична линија времена, линија времена 

породице); у настави природе и друштва у трећем разреду треба обухватити појмове 

датум, деценија, век, некад, сад, а у четвртом повезати све временске одреднице и 

користећи временску ленту или временску табелу радити на означавању године и века 

значајних догађаја из прошлости и личности које су их обележиле. Притом, треба 

обухватити значајне догађаје као што су откриће авиона, филма, телефона, рачунара и 

догађаје у вези са настанком и развојем српске државе (почетак писмености и 

књижевности, културна и просветна реформа, научна и технолошка достигнућа, бојеви, 

устанци, ратови и слично). Дакле, важно је направити паралелу између догађаја у свету 

и код нас, у истом временском приоду. У млађим разредима нагласак треба да буде на 

сагледавању временских периода, без инсистирања на датумима, сем у појединим 

случајевима. Чини се да би било добро у четвртом разреду представити ученицима 

поделу на праисторију и историју, која се даље дели на стари, средњи, нови век и 

савремено доба, и указати на основу чега је та периодизација настала,  користити је у 

четвртом разреду основне школе, и већ тада у периоде сврставати догађаје и личности 

о којима уче, што се наставља и у старијим разредима. Било да користимо датуме или 

векове за лоцирање догађаја, кроз наставу природе и друштва морамо да повезујемо 

догађаје и да указујемо на токове и промене у друштву које су се дешавале између тих 

догађаја. Тако долазимо до појма историјско време, који се тумачи као „време у којем 

се преплићу напредак, назадовање, различитост трајања појава у разним деловима 

света, застоји, прекиди...“ (Rendić-Miočević, 2005). „Календарско време је 

квантитативна мера кретања историје, док социјално-историјско време представља 

квалитативну страну тог кретања“ (Barg; према Perović, 1995: 126). Појмове 
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календарско и историјско време треба у настави уводити истовремено, кроз узајамно 

допуњавање и преплитање. „Стално треба наглашавати повезаност, континуитет 

историјског развоја и промену, то јест, како су се непрестано постојеће околности 

мењале и потом опет доводиле до новина“ (Pešikan-Avramović, 1996: 74). 

 Историја се бави животима људи, догађајима, ситуацијама и дешавањима у 

времену и кроз време. Календарско и историјско време, као и хронологија, могу се на 

најбољи начин развијати коришћењем одељењске ленте времена, јер она даје оквир за 

разумевање и организовање историјских периода, омогућава увид у след догађаја, 

уочавање њихових актера, али и сагледавање континуитета и промене које су настале 

између догађаја. 

 Појам простора је резултат активне манипулације просторном околином, пре 

него неког „ишчитавања“ околине путем перцептивног апарата (Flavell, 1963; према 

Pešikan-Avramović, 1996). Веома је важна за разумевање историјских догађаја које 

карактерише временско-просторна лоцираност. „Дечја способност лоцирања догађаја у 

простору сазрева брже него способност лоцирања у времену“ (Pešikan-Avramović, 1996: 

42). Развијање просторних представа и њихово лоцирање у времену (чиме се показује и 

континуитет и промена) најбоље се остварује кроз читање прво географских, а затим и 

историјских карата. Главни задаци на том пољу јесу да се ученицима на сликовит 

начин омогући да „виде“ простор где се неки догађај одвијао и да перципирају промене 

које су се одигравале кроз време. На тај начин можемо да превазилазимо проблеме који 

настају у повезивању просторне представе са временском и даље са током историјских 

догађаја на млађем школском узрасту. 

 Ако историју разумемо као интерпретацију прошлих догађаја која није 

заснована само на описивању већ и на настојању да се објасне и одговори на питање 

зашто су се баш на тај начин десили, важно је развијати дечје схватање узрочно-

последичних односа. На узрасту од десет година озбиљан проблем представља 

издвајање узрока појединог догађаја – деца нису у стању да утврде међусобне везе 

главних и споредних узрока, такође, мешају повод и узрок догађаја, не умеју да искажу 

које су последице неког историјског догађаја (Redko, 1965). Ако знамо да објашњење 

историјских догађаја лежи у сагледавању узрока, повода, тока и последица истог, на 

наставницима је задатак да пронађу методичка решења којима ће подстицати развој 

способности схватања узрочно-последичних односа. На то их упућује и упутство за 
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реализовање наставних садржаја у оквиру Наставног програма, у којем се истиче: 

„Ради добијања што објективније слике протеклих збивања морају се сагледати и 

околности – контекст догађања. На овај начин омогућује се ученицима да стекну 

комплексну слику времена у коме се радња (догађај) дешава и тако увиде узрочно-

последичне везе праћених збивања из протеклих времена“ (Službeni glasnik RS – 

Prosvetni glasnik, br. 3/06, 15/06). Управо је контекст пут ка структури, односно систему 

знања (Donaldson, 1988).  

Историјски извори су средства за откривање прошлости, односно „један од 

базичних историјских концепата“ (Pešikan-Avramović, 1996: 66). У настави би требало, 

кад год је то могуће, упућивати и оспособљавати ученике да анализирају историјске 

изворе. То подразумева да су учитељи дидактичко-методички оспособљени да 

усмеравају ученике у њиховом проучавању и извођењу закључака. У литератури 

постоји више различитих подела историјских извора. За потребе нашег рада 

користићемо поделу на: материјалне, писане, усмене и аудио-визуелне. О методици 

рада са историјским изворима биће више речи у наредном потпоглављу. 

 Полазиште у развоју историјских појмова често нису искуствено блиске појаве 

(Први српски устанак, данак у крви, харач, кулук) и процеси (временски периоди). 

Током развоја појмова о природи, ученика можемо да ставимо у ситуацију да 

експериментише, да манипулише објектима и открива правилности, прати последице, 

закључује, „док се у испитивању дечјег мишљења у историји од субјекта тражи да дају 

објашњења акција, да открију разлоге агената за акцију“ (Pešikan-Avramović, 1996: 48). 

За развој историјских појмова је неопходна одређена зрелост когнитивног 

функционисања. „Историјски појмови детета почињу да се развијају тек онда када се 

довољно издиференцира његов свакодневни појам о прошлости, када се његов живот и 

живот његове околине сместе у његовој свести у оквире почетног уопштавања пре и 

сад“ (Vigotski, 1983: 272). За оптималан почетак учења историјских појмова сматра се 

четврти разред, јер су тада деца на прагу апстрактног мишљења, за чији развој је 

потребно подстицати схватање времена и простора кроз разумевање редоследа догађаја 

и истраживање увек релативне истине која захтева доказивање, што је могуће кроз 

различите примере и истраживачки рад ученика (Ševkušić i Šefer, 2007). Из овог 

мишљења ауторки прoизлази тврдња да процес овладавања историјским појмовима 
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коришћењем адекватних метода учења у одговарајућем узрасту може да утиче на 

мисаони развој ученика.  

 Потешкоће у разумевању и развоју историјских појмова могу да стварају: 1) 

нови појмови, са којима се ученици први пут сусрећу, а који захтевају усвајање кроз 

мисаону акцију, али и 2) свакодневни термини – ученици их препознају, користе у 

свакодневном говору, међутим, њихово значење се у науци делимично разликује од 

искуственог или га ученици суштински не разумеју иако знају чак и дефиницију, а 

наставници обично сматрају да су ти термини ученицима познати, па их додатно не 

појашњавају; 3) апстрактност историјских појмова, јер су деца млађег школског 

узраста на нивоу конкретних операција, а на том нивоу њихово разумевање у великој 

мери зависи од искуства и ослањања на конкретан садржај (Pešikan-Avramović, 1996); 

4) непрецизности у њиховом формирању под утицајем околине у којој дете одраста, 

које кроз наставу треба препознати и отклонити; 5) историја дели појмове са другим 

наукама при чему неки термини (на пример, промена), имају мање или више различито 

значење у природним наукама и у историји (Blagdanić, 2014).  

 

 1.4. Историјски садржаји у настави природе и друштва 

 Наставни садржај је „један од основних фактора наставе, прописан наставним 

планом и програмом као основним школским документом; њиме се одређују димензије 

потребног знања, обим нужних физичких и психичких способности, као и распон 

васпитних вредности и понашања“ (Pedagoški leksikon, 1996: 445). Значајно место међу 

разноврсним садржајима предмета Природа и друштво имају историјски садржаји, који 

су и сами по себи комплексни јер су прожети географским, биолошким, економским, 

социјалним и другим чиниоцима. Због тих особености, историјски садржаји пружају 

велик број могућности за интердисциплинарно повезивање са садржајима осталих 

наставних предмета. С друге стране, учење историјских садржаја у настави природе и 

друштва требало би да буде логична, методолошка и сазнајна припрема за учење 

историје (Pešikan, 2003). Историјски садржаји су погодан материјал за подстицање 

развоја формалног мишљења, кроз овладавање узрочно-последичним односима, кроз 

баратање разним идејама на менталном плану (примерено узрасту ученика), кроз 

схватање историјских појмова, као и кроз схватање историјског времена (2003). 

Суштина учења историјских садржаја није толико на томе шта учимо, већ шта 
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развијамо и којим методама то чинимо. Питања на која треба да одговоримо, без обзира 

о ком се садржају се ради, јесу следећа: Шта? Када? Ко? Где? Како? и најзначајније – 

Зашто? Четири вештине значајне за учење историје су: ангажовање, истраживање, 

испитивање и процењивање.  

 У формирању појмова и учењу историјских садржаја велики значај имају 

различите наставне стратегије које наставници користе у свом раду (Blagdanić, 2014). 

Остварени циљеви и задаци су добре или лоше последице свега онога што их је 

произвело, а произвели су их узроци садржани у добрим или лошим стратегијама 

наставног рада заснованим на различитим организацијама дидактичко-методичких 

елемената наставног процеса и његовим аспектима (Laketa i Vasilijević, 2012). Током 

реализовања наставних садржаја у настави природе и друштва, а посебно током обраде 

градива о далекој прошлости, потребно је примењивати савремене наставне стратегије 

и моделе који се темеље на активном укључивању ученика у наставни процес, развоју 

вештина трагања и коришћења многобројних историјских извора, демонстрацији 

критичког промишљања у процесу проблемско-истраживајућег сазнавања и током 

сарадничког учења (Ševkušić i Šefer, 2006). Овим наводима ћемо придружити још један 

„историја је један узбудљив и користан предмет који треба поучавати на креативан 

начин и тако подстицати креативност ученика“ (Cooper, 2013). 

 Добар пример програма за учење историје у млађим разредима је Нафилд 

основношколска историја (Nuffield Primary History). Пројекат је од 1991. до 2009. 

године развио низ приступа и техника за бављање историјом, као и ресурсе који су 

резултат рада наставника и које су наставници примењивали у раду са децом1. Методе 

које су користили у обликовању сценарија за наставне часове, а тичу се учења историје 

у млађим разредима, јесу: питања и испитивање, разговор и слушање, читање 

докумената, деца пишу, учење о времену, рад са фотографијама, рад са објектима, рад 

са мапама и плановима, причање прича, драма и играње улога, симулација и игре, 

експресивно кретање и замрзнути покрети, посете, историјско истраживање. Ове 

методе се најчешће комбинују у току учења и поучавања. Овим не настојимо да 

уведемо нову поделу метода у оквиру учења историјских садржаја, већ да размотримо 

путеве заједничког рада ученика и наставника и укажемо на њихову „непосредну 

                                                             
1 Опис Пројекта и материјали у дигиталној форми су доступни на веб-адреси: 
www.history.org.uk/resources. 
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зависност од природе садржаја, основних својстава знања и појмова који чине саставни 

део садржаја наставе у оквиру наставног предмета“ (Antonijević, 2006: 51).  

 Разумевање прошлости укључује процес истраживања, током којег испитујемо 

изворе о прошлости, постављамо питања и расправљамо о њиховом значењу. У 

настави су најчешће присутна питања отвореног и затвореног типа. Предност дајемо 

питањима отвореног типа јер се помоћу њих фокусира дечја пажња, подстиче 

радозналост и интересовање, усмерава разговор и обликује истраживање, стимулишу 

се различити погледи и сврсисходна дискусија.  

 Кључна питања која наставници постављају на почетку часа усмеравају пажњу 

ученика и фокусирају је на истраживање. Добра питања су изазов да се истражи тема и 

помажу нам да развијамо разумевање прошлости (Да ли је Марко Краљевић историјска 

личност или само део легенде? или Како је настала Моравска Србија?).  

 Питања која постављају ученици имају велики значај у настави. Ученици ће 

постати добри у постављању питања ако им пружамо могућности да их постављају. 

Деца која су на правилан начин охрaбривана да постављају питања постепено буду 

оспособљена да постављају широк спектар смислених питања, која су некад чак и боља 

од оних која смо ми хтели да поставимо. Важно је уважити њихов труд у постављању 

питања кроз: пажљиво слушање, вођење испитивања теме уз ослањање на дечја питања 

и, на крају, сагледавање, да ли смо одговорили на сва питања, ако нисмо, зашто нисмо.  

 На пример, кључна питања и дечја питања се могу ефикасно користити на 

самом почетку часа. Наставник поставља кључна питања: Шта знате о Немањићима? 

Шта желите да сазнате о њима? Постављањем првог питања и захтевом да напишу 

три ствари које су знали о њима, подстакли смо ученике да открију природу свог 

претходног знања. Овај задатак раде у паровима или групама. Након пет минута сваки 

пар (или група) бира једну чињеницу, и то се записује на табли. Након разговора о 

записаним подацима, утврђивања обима, истинитости и квалитета тврдњи наставља се 

рад у паровима. Парови сада имају задатак да напишу три питања о томе шта би волели 

да сазнају о Немањићима. Након пет минута сваки пар чита најбоље питање, питања се 

записују на табли, а користићемо их у завршном делу часа, након обраде наставне 

јединице, да бисмо утврдили у којој мери смо задовољили радозналост ученика и шта 

смо још научили што превазилази одговоре на њихова питања. У наставку часа следи 
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усмеравање на рад на историјским изворима: Како можемо сазнати одговоре на ваша 

питања? Не можемо се вратити у прошлост. Шта нам у томе може помоћи?  

Размотрићемо неке аспекте рада са историјским изворима. 

Фотографија је важан визуелни историјски извор за рад на млађем школском 

узрасту, алат за учење, извор информација. Ученике треба усмеравати да „читају“ 

фотографију, да постављају питања, тврдње, хипотезе у вези са њом, да користе машту. 

Стратегије за ангажовање деце у „читању“ фотографије су: сваки пар ученика добија 

фотографију коју треба да посматра и да запише три тврдње и три питања у вези са 

њом, или листу осећања коју она изазива у њима, да наведе људе, њихов изглед, одећу, 

расположење, временске прилике, објекте и слично; да у облику стрипа осмиси шта ти 

људи са фотографија говоре; да креира (текст или илустрацију) догађаје који су се 

десили пре или након оног што је фотографијом представљено. На основу тих 

активности се изводе закључци о значењу фотографије, њеној сврси, контексту и 

коначно, одговарамо на питање: Шта смо научили о прошлости из посматране 

фотографије? 

 Предмети спадају у материјалне историјске изворе. У односу на друге 

материјалне изворе (остатке насеља, куће, цркве) они су доступнији и могу се 

користити у развоју основних историјских концепата: континуитета и промене, 

историјског времена и простора, узрочно-последичних веза, али и бројних 

потконцепата. Неколико стратегија се користити у проучавању предмета из прошлости. 

У настави се може посматрати и анализирати један предмет, или више предмета. Када 

анализирамо један предмет, крећемо од посматрања и основних питања која 

постављамо у вези с предметима: шта, где, како, када и зашто. Даље можемо да 

подстичемо ученике да изнесу што више придева који се односе на тај предмет, затим 

да га нацртају и да напишу причу о њему. Занимљив начин коришћења више предмета 

у настави јесте откривање загонетне личности и догађаја из живота те личности на 

основу кутије која садржи ствари из његовог живота, а коју обезбеђује учитељ. До 

предмета који су припадали знаменитим личностима није једноставно доћи, међутим, 

могу да се користе предмети из породичне историје. На основу њих се анализира када 

је та особа живела, у којим друштвено-економским условима се школовала, чиме се 

бавила, који хоби је имала и тако даље. Након анализе, ученици могу да напишу 

биографију те личности. Сложенији приступ у проучавању предмета из прошлости 
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представљају континуиране активности усмерене на формирање одељењског музеја 

који ће садржати предмете које су ученици сакупили, али не само то већ и 

распоредили, класификовали, адекватно означили, описали. У оквиру коришћења 

методе рада са артефактима важно место заузима и метода писања дечјих радова, који 

могу бити различитог жанра. Стваралачко изражавање деце потребно је усмеравати 

помоћу кључних речи, делова текста, питања или унапред дате структуре. 

Учење изван школе – посете археолошким налазиштима, тврђавама, црквама, 

музејима или обична шетња улицама места – пружају непроцењиву вредност за учење. 

Сваку посету је потребно унапред испланирати. Треба испричати причу у вези са 

објектом који се посећује. Прича ће подстаћи дечју машту, омогућити визуелизацију и 

припремити их за активности у самом објекту. Обично се планирају групне активности. 

На самом почетку наставник усмерава ученике да посматрају. После одређеног времена 

окупља их и води разговор о томе шта су видели, шта им је најзанимљивије, шта их је 

изненадило, уплашило, обрадовало... Затим се ученици упућују да групно ураде 

истраживачке задатке из радног листа, који је наставник унапред припремио. Ова 

припрема може да се уради и са ученицима, тако да они сами осмишљавају своје 

истраживачке задатке у вези са објектом или локалитетом које ће посетити. Веома је 

важно подстицати ученике да праве паралелу са сличним објектима из садашњости, да 

проналазе разлике и сличности, да уочавају континуитет и промене које су се дешавале 

кроз време. Једна од значајних активности у погледу очувања културне баштине је 

њена дигитализација. Могуће је ученике учити како да фотографишу културна добра, 

уколико је дозвољено, и да праве дигиталне или папирне колекције на задате теме. Уз 

сваку слику потребно је да осмисле адекватан текст и да је уврсте у одговарајућу 

категорију. Учешћем у дигитализацији ствара се јединствена прилика за функционално 

повезивање науке, културе и дигиталних технологија. 

 Историјски документи су веома вредни за наставнике, јер управо коришћење 

адекватних приступа и поступака у раду омогућује ученицима да боље разумеју 

контекст историјских догађаја, али се тако подстиче и развој њихове писмености и 

креативности. Они обухватају читав спектар врста и жанрова, од писама и дневника, 

говора и извештаја, поезије и прозе до реклама и других врста пропагандног 

материјала. Да би деца схватила документ, требало би их водити коришћењем 

одговарајућих налога у неколико нивоа: сагледавање опште структуре текста (логичке 
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целине), речи и изрази (непознате речи, врсте речи које су употребљене, кључне речи), 

идеје (главне идеје, структурирање идеја), жанр, историјски појмови. 

 Истаћи ћемо још две методе које су незаобилазне у учењу и поучавању 

историјских садржаја и развоју историјских појмова, то су: разговор и слушање и 

причање прича.  

 Разговор и слушање су од кључног значаја за учење нових појмова, као и за 

изградњу социјалних вештина. Дискусија и дебата, које укључују испитивање и 

расправљање о доказима, аргументацију и вештине слушања саговорника, подстичу 

развој критичког мишљења и способност усменог изражавања.  

 Причање историјских прича које креира наставник је примерено млађем 

школском узрасту. У приповедању користимо снагу контакта очима и покрета, као и 

своје гласовне могућности. Кроз приче можемо децу сместити у различите светове и 

временске периоде. Када причамо приче, будимо дечју машту и чинимо да им 

прошлост буде разумљивија.  

 На једном примеру дела часа показаћемо како могу да се комбинују метода 

причања, слушања и разговора, рада на историјском документу и метода постављања 

питања. На самом почетку часа постављамо кључно питање: Стари Словени су наши 

преци, како то? Разговор са ученицима: Шта знате о Старим Словенима? Шта 

бисте волели да сазнате о њима? Учитељ прича причу о Старим Словенима. Захтева 

од ученика да затворе очи и замисле како је изгледао припадник словенског племена. 

Након читања ученици имају задатак да га нацртају. Учитељ демонстрира слику Старог 

Словена, ученици пореде своје цртеже са демонстрираном сликом. Врше измене, 

уколико је потребно. После ове активности, радом у пару, ученици читају и 

анализирају писани историјски извор о животу и ратовању Старих Словена. Осим 

текста, добијају и радни лист са налозима који их воде у анализи. Радни лист садржи 

следеће задатке: 1) Дате су четири слике испод којих ученици треба да напишу редни 

број пасуса који је сликом илустрован и да дају назив; 2) У сваком пасусу треба да 

подвуку три кључне речи; 3) Треба да саставе по једно питање у вези са сваким 

пасусом. 

Размотрили смо неке од предложених метода у оквиру пројекта Нафилд 

основношколска историја (Nuffield Primary History). Уочили смо да су међу њима 

истакнуте: 1) методе које су усмерене искључиво на учење и поучавање у настави 
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историје (рад са документима, објектима, фотографијама, посете, учење о времену); 2) 

методе засноване на покрету, игри и драми и 3) методе које се могу подвести под 

уобичајену поделу на: методу усменог излагања, методу разговора, методу 

демонстрације, методу рада на тексту и методу писаних и графичких радова. Адекватан 

избор и дидактичко-методички осмишљена комбинацију метода, што проистиче из 

саме природе овако постављених метода, допринеће не само учењу историјских 

садржаја већ и развоју историјског мишљења. Историјско мишљење обухвата 

хронологију и временске односе, знање и разумевање догађаја, људи и промена који су 

се десили у прошлости и историјско истраживање – историјска анализа и 

интерпретација (историјских извора) и презентовање прикупљених података о 

историјским садржајима (Blagdanić, 2014).  

С. Благданић (Blagdanić, 2014) указује на три методичка приступа историјским 

садржајима који су у складу са особеностима ученика млађег школског узраста и могу 

се реализовати у нашим условима. То су: наративни приступ, тематски-интегративни 

приступ и модел „слојевитог“ учења. У нашим условима су испитани ефекти примене 

тематског приступа и групно-истраживачког рада у настави познавања друштва у 

млађим разредима основне школе (Ševkušić i Šefer, 2006). Искуства из овог 

истраживања, осим што говоре у прилог увођењу тематског планирања и примени 

групно-истраживачког модела учења, јер доприносе развоју дечјих способности, 

мишљења, понашања и социјалних вештина, истичу и друге ефекте, који нису 

очекивани: после овог искуства деца показују спонтану потребу за систематизовањем 

прочитане грађе и илустровањем кроз различите медије, за успостављањем временско-

просторне димензије догађаја и посматрањем појава кроз њихову генезу. „Примећено 

је, такође, да ученици на овом узрасту за краће време могу да формирају већи број 

појмова, и у већој мери развију схватање историје, епохе и времена и тако боље 

разумеју историјски след“ (Ševkušić i Šefer, 2006: 280). Ови налази су важни из више 

разлога: упућују нас на приступ који је пожељно користити у настави, указују да 

адекватан наставни приступ може допринети формирању сложених историјских 

концепата, да утиче на интересовања деце и у погледу садржаја и у погледу 

манипулације тим садржајима посредством различитих медија. 

 Значајан приступ учењу историје је развила Бел Волис (Belle Wallace, 2003). Он 

има назив Мисли активно у друштвеном контексту (Thinking Actively in a Social 
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Context – TASC) и пружа оквир за решавање проблема кроз низ структурних фаза како 

би се реализовало историјско истраживање (Wallace, 2003).  

 Кључне одреднице oвог модела су мишљење (није статично, чини људе људима 

и може се развијати), активност (ученици морају бити укључени, оспособљени и 

мотивисани), контекст (треба да буде релевантан, повезан са реалним животом и 

културално значајан) и друштвеност (означава климу интеракције, дељења и 

кооперације). Теоријске основе за развој модела леже у развоју виших психичких 

процеса према схватању Виготског и Стернберговој теорији интелектуалног развоја.  

 Суштину овог модела чини TASC точак (Слика 1), помоћу којег ученици 

планирају, реализују и вреднују свој пут у решавању проблема. 

 

 
Слика 1. TASC точак (http://www.ciao.co.uk/TASC__Review_5770308) 

 

 Фазе у решавању проблема су: Прикупљање и организација информација (Шта 

ја већ знам о том проблему?); Идентификовање (Шта је задатак?); Генерисање 

(Осмишљавање што већег броја идеја.); Одлука (Која идеја је најбоља?); 

Имплементација (Реализација идеје.); Евалуација (Колико добро сам радио/ла?); 

Комуникација (Саопштавање резултата.) и Учење из искуства (Шта сам научио?). 

 Ауторка је основну верзију TASC точка развила и додала му алате за ефективно 

размишљање (Wallace, 2003: 23), као и активности које подстичу развој седам врста 

интелигенције (лингвистичко-вербална, логичко-математичка, визуелна, кинестетичка, 
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музичка, интерперсонална и интраперсонална) по Гаднеровој теорији вишеструке 

интелигенције (2003: 25). 

 Зашто TASC? Б. Волис (Wallace, 2003) истиче да у данашњем комплексном 

друштву постоји нарастајућа потреба да ученици буду мотивисани и сигурни у 

решавању проблема. Када размотримо све предмете у оквиру курикулума, уочава се да 

историја даје могућности за развој емоционалне и социјалне интелигенције: 

интелигенција која је потребна да разумемо себе и интелигенција која је потребна да 

разумемо друге.  

 Када је у питању коришћење веб-окружења за учење историјских садржаја и 

развој историјског мишљења, значајан је приступ Решавање информационих проблема 

(Information Problem Solving – IPS), који се детаљније описује у трећем одељку. 

 На основу проучавања савремених приступа учењу историје (историјских 

садржаја у настави природе и друштва) закључујемо да настава природе и друштва 

треба да буде усмерена на развој историјског мишљења и креативности, а да се то 

постиже кроз кооперативне облик наставног рада и увођењем проблемско- 

истраживачког и креативног приступа.  
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2. Тимска настава 

 

2.1. Настанак тимске наставе 

 

 На проучавање тимске наставе подстакла нас је њена релативно ретка примена у 

разредној настави, могућности искоришћавања њених потенцијала у настави природе и 

друштва, као и идеја о њеном осавремењавању са дидактичко-методичког и 

технолошког аспекта. 

 Тимска настава је заживела у основним школама одмах након увођења 

половином прошлог века. Појава и основни принципи организовања тимске наставе 

повезани су са именима Ф. Кепел (F. Keppel), Џ. Шеплин (J. Schaplin), 

Р. Андерсон (R. Anderson), а за њен даљи развој су заслужни Л. Трамп (L. Trump), 

Д. Бејнхам. (D. Baynhamm) и други (Đukić i Španović, 2006а). Првим извођењем тимске 

наставе сматра се кооперативни пројекат између Универзитета Харвард и основне 

школе у Лексингтону који је покренут у септембру 1957. Наставници Универзитета 

Харвард учествовали су са руководством и наставницима из Лексингтона у 

формулисању програма, планирању, реализацији и у анализи ефикасности програма. 

Како сами учесници пројекта у раду Тимска настава у основној школи (Team Teaching 

in an Elementary School) истичу, примарни циљеви овог подухвата били су усмерени на: 

премошћавање јаза између образовних идеала о којима се учи на факултету и 

образовне реалности у школама, мањак квалитетних кадрова насупрот порасту броја 

деце у школама (у вези са овом тврдњом било је веровање да је премало квалитетних 

људи који се опредељују за наставнички позив, вероватно због ниског економског и 

друштвеног положаја наставника и немогућности за професионални развој у типичној 

школи) (Anderson, Hagstrom & Robinson, 1960). Проблемско питање од ког се пошло је: 

Да ли ће се више „изузетних“ људи определити за наставнички позив ако се обезбеде 

атрактивни економски и социјални фактори и ако постоји прилика за професионални 

развој? Верујући да је то могуће, уговорени су припрема, имплементација и 

вредновање пројекта тимске наставе. Имплицитно, у тим настојањима да се створе 

атрактивни услове за наставнике било је уверење да ће тимска настава довести до 

квалитетније наставе за ученике, кроз ефикаснији рад наставника, да ће могућност 

флексибилнијег и одговарајућег груписања деце задовољити њихове појединачне 
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интересе, да ће се унапредити сарадња између ученика и наставника, као и између 

самих ученика, да ће наставници развити занимљиве и ефикасне начине реализације 

наставе, кроз рад у групама и блокове часова (1960). Требало је тимска настава да 

створи услове за квалитетнији рад и наставника и ученика.  

Школске 1957/58. рад Фрeнклин школе у Лексингтону је реорганизован тако да 

образовно-васпитни рад реализују четири тима. Два тима су била велика, састављена 

од пет или шест наставника. Два су била мала, састављена од три наставника. Термини 

– тим-лидер и сениор наставник, коришћени су за наставнике који су имали 

одговорност за вођење тимова. Дакле, тимови су били хијерархијски организовани. 

Наставници су усмерени да са руководиоцима тимова осмисле програме рада, да 

експериментишу различитим моделима груписања ученика, користе различите начине 

рада, као и да деле одговорност за групу ученика са којом раде.  

 
Слика 2. Организација тимске наставе у Френклин школи школске 1959–1960. 

 Приказана тимска организација наставе (Anderson, Hagstrom & Robinson, 1960) 

подразумевала је хијерархијско стуктурирање наставничког тима који је обухватао: 

вођу тима, вишег предавача, учитеља, хонорарног наставника, приправника и 

административног помоћника (Слика 2).  

 Након три године практиковања тимске наставе, у Френклин школи су уочене 

извесне потешкоће: конвенционално конструисана школска зграда са учионицама исте 

величине, које су подељене непокретним преградама, не задовољава потребе већине 

активности у тимској настави, флексибилност и слобода у погледу прегруписавања 
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ученика може да доведе до фрустрације уколико не постоје ваљани критеријуми за то. 

На потребу реструктурирања курикулума утицали су изазови у погледу структурирања 

тима који ће радити на креативан и рефлексиван начин и груписања ученика. Одмах су 

се наметнула питања циљева школе, теме, наставне јединице, као и питања у вези са 

садржајима, материјалима и техникама рада (Anderson et al., 1960). Нека од ових 

питања нису у потпуности решена ни данас. 

Након овог подухвата уследило је велико интересовање теоретичара и 

практичара за тимску наставу. Према Томасу (Thomas, 1992) тимска настава се у 

Великој Британији појавила шездесетих година двадесетог века. Тимови наставника 

били су формирани ради комбиновања стручности, дељења ресурса и наставног 

простора. Већина тимова је била састављена од два наставника која деле сличне 

наставне филозофије. У Аустралији, увођење тимова у школски контекст добија шире 

прихватање током протекле три деценије, а затим и као кључни део реформских напора 

средњих школа (Pendergast, 2006). У оквиру поменутих реформи, тимови су наметнути 

одозго, од креатора образовне политике, баш онако како се дешавало и у САД, за 

разлику од Велике Британије, где је увођење тимске наставе кренуло одоздо нагоре.  

Реформа средњошколског образовања осамдесетих година прошлог века се 

темељила на увођењу тимске наставе засноване на сарадњи и дељењу и стварању 

чврстих веза са ученицима, а произашла је из потребе да се средњошколцима пружи 

холистички поглед на свет. Један од аутора који је позивао на реформу средње школе у 

духу тимске наставе био је Александер, који је истицао да тим од три до пет наставника 

треба да буде додељен групи од седамдесет и пет до сто педесет ученика, 

организованих у оквиру једног разреда или различитих разреда (Alexander, 1995).  

У СР Немачкој тимска настава се почела примењивати 1966. године, након 

многобројних критика тадашње школе. Организација тимске наставе била је заснована 

на координацији више наставних предмета путем паралелизације, групне наставе и 

блок часова (Jovan, 1987). Тимска настава је у Јапану заживела од 1970. године у 

настави енглеског језика. Тим су чинили наставник којем је енглески језик матерњи и 

наставник који говори матерњи језик ученика. Акценат је био на учењу језика, али и на 

мултикултуралности, у оквиру које сви међусобно упознају различите културне 

обрасце, навике и традиције (Jaruda & Takeuchi, 2007).  
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Закључујемо да је увођење тимске наставе у основношколско образовање било 

директно повезано са стварањем квалитетнијих услова за рад наставника, као и за 

мотивисање наставника да се баве овом професијом. Временом је фокус померан ка 

ученицима и настојало се да се превазиђу недостаци уобичајене, класичне наставе. 

Који недостаци класичне наставе су уочени?  

 Прво – број ученика у одељењу. Који је оптималан број? Да ли он може да 

варира? Присталице тимске наставе сматрају да је неопходно да број ученика буде 

еластичан и различит, како би омогућио активности у великим и малим групама, као и 

индивидуални рад и учење (Jovan, 1987). Други недостатак се односио на организацију 

класичне наставе према тачно утврђеном распореду у одређеним учионицама са 

одређеним наставницима. Пошто наставне јединице нису исте по својој ширини и 

сложености, не морају се реализовати у идентичним временским јединицама. 

Учионица је један од простора за реализацију наставе, али не и једини. Постоји потреба 

да се настава реализује у кабинетима, библиотеци, природном окружењу, музејима и 

слично. Када је реч о наставницима, присталице тимске наставе указују на то да, као 

што постоје разлике у интересовањима и способностима ученика, тако постоје и 

разлике у интересовањима и способностима наставника (Jovan, 1987). Стога је 

природно да се наставници опредељују и организују у складу са својим афинитетима и 

способностима и да поучавају и реализују активности за које су компетентни. Трећи 

недостатак се односио на садржаје и монодисциплинарно поучавање. Истакнута је 

потреба проучавања различитих питања са становишта различитих наука, што би било 

могуће и пожељно формирањем интердисциплинарних тимова наставника. Четврти 

недостатак класичне наставе је уочен у погледу задовољавања потреба ученика. 

Тимска настава својим диференцираним приступом пружа могућности 

индивидуализације, те може задовољити интелектуалне, социјалне, емоционалне и 

физичке потребе ученика. Поједини аутори истичу и експлозију знања у сфери науке, 

нова схватања дечјег развоја и недостатак квалитетних наставника као значајне 

факторе који су утицали на појаву тимске наставе (Jaruda & Takeuchi, 2007).  

 У једном моменту дошло је до напуштања тимске наставе у многим 

институцијама (од основношколског до универзитетског образовања), претпоставља се 

зато што се тимска настава показала много сложенијом него што се могло предвидети 

(Thomas, 1992). Шта то чини тимску наставу неприступачном, компликованом и ретко 
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применљивом? У прегледу литературе (Little, 1990) уочили смо спољашње и 

унутрашње факторе. У спољашње факторе се убрајају: лимитираност услова за 

колаборацију међу наставницима у школама у којима је комуникација неформална и 

ретка, чак и у случајевима кад наставници верују да поучавање могу унапредити радом 

са колегама, вишевековни нагласак на аутономији у раду, наставник поучава ученике 

независно, без сарадње са другима, школска архитектура и структура су усмерене на 

подстицање аутономије, пре него колаборације. У унутрашње факторе спадају: 

конфузија у вези са одговорностима наставника, додатно време и енергија који су 

потребни у колаборативном раду, интерперсонални стрес, као и различитост у 

приступима и конфликти који проистичу из наставничких идеологија.  

 Проблеми који се јављају у тимској настави се могу сагледати са три аспекта:  

 1) Наставника: некомпатибилни саиграчи, тимска настава захтева више времена 

и енергије, неки наставници не желе да искусе понижење и обесхрабрење, очекивања 

да се ради више за исту надокнаду, родитељи и руководство школе се опиру било којој 

промени, неке колеге које нису чланови тима могу критиковати тимски рад, а то може 

да повреди осећања чланова тима,  

 2) Ученика: превише варијација које могу ометати оформљене навике, неки 

ученици „цветају“ у високоструктурираном окружењу, неке ученике збуњују опречна 

мишљења током часа, учење засновано на активном учешћу, а не на пасивном 

присуству и  

 3) Руководства школе: свака промена доноси потребу за улагањем додатног 

времена у погледу реорганизације рада, простора, дискусије o раду тимова и 

евентуалним потешкоћама, набавка потребне опреме и материјала за рад, додатно 

награђивање чланова тима, ангажовање помоћника који не учествују у наставном 

процесу, већ обављају разноврсне послове техничке природе (Buckley, 2000). 

Међутим, током последње две деценије уочава се поновно интересовање 

истраживача и практичара за тимску наставу и њену примену на свим нивоима 

образовања, од предшколског до факултетског, у припремању будућих наставника, у 

инклузивном образовању, у учењу енглеског језика као нематерњег, као и истраживања 

о њеним ефектима. У свом развоју, кроз примену, истраживања и добијене резултате 

она је доживела извесну модификацију, боље речено, прилагођавање, а развијени су и 

нови концепти (ко-настава и професионалне заједнице), слични тимској настави.  
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2.2. Теоријске основе 

Н. Лакета и Д. Василијевић (Laketa i Vasilijević, 2006) указују да је тимска 

настава још увек непрецизно дефинисан наставни систем, много више ослоњен на 

наставну праксу него на озбиљније теоријско утемељење. Покушаћемо да откријемо на 

којим основама је настала тимска настава. 

Размишљања о сарадњи између људи била су имплицитно присутна још у 

далекој прошлости, почевши од идеја Сократа, Платона и Аристотела. Сократ је често 

практиковао метод групних разговора јер се, инсистирајући да његови ученици 

самостално долазе до нових информација, борио против формалистичког знања. 

Платон је под његовим утицајем говорио да у држави треба да живе грађани васпитани 

да међусобно комуницирају и сарађују. Аристотел је сматрао да је човек према својој 

природи друштвено биће које треба да живи у заједници у којој се на одговарајући 

начин односи према осталим особама (Miščević-Kadijević, 2011). 

 Теоријске основе за настанак тимске наставе потичу из филозофије образовања 

Џ. Дјујија, Левинове психологије групне динамике, из генетичко-епистемолошке 

теорије Ж. Пијажеа и социокултурне теорије Л. Виготског.  

 Џон Дјуји је био најистакнутији следбеник прагматизма са краја 19. и почетка 

20. века. Мишљење је, по његовом схватању, средство у постизању личне користи. 

Знање је проверена мисао у индивидуалној делатности. На тај начин је поистоветио 

знање и искуство. Знање је усмерено на оспособљавање индивидуе да се што боље 

прилагоди новој средини, да то уради на најбољи могући начин како би задовољила 

своје потребе, циљеве и у оквиру њих жеље и интересовања (Laketa i Vasilijević, 2006). 

Искуство се односи на две ствари: међусобно деловање и континуитет. Ученик делује 

на спољни свет, али и тај спољни свет делује на њега. Пошто различити ученици 

остварују различиту интеракцију са окружењем, ствара се различито искуство ученика 

без обзира на то што су они окружени истим предметима. У искуству се мењају оба 

фактора и појединац и околина.  

 Дјуји се залагао за кооперативно поучавање и учење. Користио је фразу 

кооперативна социјална организација, која је обухватала и наставнике и ученике. Он је 

био противник разреда, наставног часа и распореда градива у наставне предмете. 

Критиковао је тадашњи начин рада у настави и тражио увођење нове методе рада 

повезане са дечјом природом и дечјом активности. Борио се против формализма у 
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настави. Био је поборник рада у дечјим радионицама, лабораторијама, библиотекама, 

школском врту и слично. Иако је оспораван и критикован у много чему, заслужан је за 

тражење трећег решења између два поларитета – индивидуалне и социјалне педагогије, 

за поштовање природе детета, његових интересовања, мотивације и стваралачких 

потенцијала и приближавање школе животу (Laketa i Vasilijević, 2006). Већина од 

наведених тежњи Џ. Дјујија је на неки начин заживела у концепту тимске наставе. 

 Левин је прилагодио идеје гешталт психологије теорији личности и социјалној 

динамици и формирао Теорију поља. Групе дефинише као социјалне творевине. 

Њихово разумевање је могуће ако се схвате као јединице или компоненте неке 

динамичке целине и кроз разумевање начина на који су ти делови повезани. Разматрао 

је природу групних задатака, покушавајући да разуме групну динамику као 

посебну/специфичну карактеристику дате групе (Lewin, 1947). Осим тога, проучавао је 

и универзалност неких групних понашања. Он сматра да људи могу имати потребу да 

се укључују у групу из различитих разлога и диспозиција, али ако деле заједничке теме, 

они ће врло вероватно деловати заједнички да би их достигли. Важни чиниоци групних 

процеса су: стање унутрашње тензије (настаје у групи и мотивише групу у кретању 

према достизању жељеног циља) и међузависност (промена код једног члана или у 

подгрупи утиче на остале). Позитивна групна међузависност се огледа у: чланови теже 

да више комуницирају и учествују много више у дискусијама, настоје да буду мање 

агресивни, више се допадају једни другима, теже да буду продуктивнији.  

 Група или групе којима појединац припада су централни аспект животног 

простора. Особа увек до неког степена мисли и делује као члан групе. Левин је 

упозорио на три стила вођства у групи: ауторативни, демократски и лесе-фер (laissez-

faire). Први је ефикасан, продуктиван и доноси уштеде у времену, али дестимулише 

развој личности и подстиче агресивност. Други захтева веће улагање времена и снаге, 

али је стимулативан, рађа задовољство, другарство и развија личност. Трећи 

подразумева да се вођа не меша у одлуке групе, препуштајући им потпуну слободу, 

што често води у анархију. Левин је указао на стилове вођства који се могу јавити и у 

тимској настави, као и на карактеристике групних процеса на којима се темељи тимски 

рад. 

 Учење је реконструкција знања кроз поновно откриће (Piaget, prema Šefer, 2008). 

Из овога произлази став да учење није само знање о чињеницама већ и знање како се до 
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сазнања долази (Šefer, 2008). Пијаже је сматрао да је дете истраживач. Разумети нешто 

значи самостално га открити кроз манипулацију – мануелни рад, конкретну акцију и 

ментипулацију – менталну обраду информација, размишљање. Одрасли је фацилитатор 

тог истраживања (задаје проблеме, провоцира, подржава...). Пијаже је говорио о 

активностима јединке као кључном фактору развоја, али и да је за формирање 

структуре формалних операција нужна социјална размена. Под њом он подразумева 

вршњачку интеракцију. Вршњачка интеракција је равноправан и реципрочан однос, 

чиме се остварују предуслови за конструктивну размену и кодирање различитих 

гледишта, што је веома важно за развој логичког мишљења. Делотворност вршњачке 

интеракције је ограничена на симетричну вршњачку интеракцију, и то почев од седме, 

осме године, када деца постају способна да граде кооперацију, која је неопходна да би 

се кроз дијалог дошло до когнитивног конфликта, покретача интелектуалног развоја, 

али се он разрешава на индивидуалном плану, односно води индивидуалној 

конструкцији нових компетенција (Buđevac, 2012). Са становишта тимске наставе, 

пожељан је настанак когнитивног конфликта на два нивоа: наставничком и ученичком.  

 Још један концепт Пијажеове теорије је за нас значајан, а то је преузимање 

перспективе. „Кључна промена у социокогнитивном развоју јавља се када деца почну 

да увиђају да друге особе имају другачија становишта од њихових, те почињу да буду 

способна да посматрају ствари из угла других особа“ (Miščević-Kadijević, 2011: 27). 

Наставник (као члан тима) и ученик (као члан групе) у тимској настави увиђају да, ако 

желе да други саслушају и уважавају њихово мишљење и ставове, треба да буду 

спремни да то понуде осталим члановима. 

 Тимска настава има значајно теоријско упориште у социоконструктивистичком 

виђењу учења: ученици активно конструишу знање при чему социјална интеракција 

(са наставницима, ученицима...) доприноси изградњи знања. Исто се може применити и 

на учење наставника током тимске наставе, јер они долазе до бољих наставних решења 

кроз разговор и разматрање идеја других. Дакле, у тимској настави се отварају 

могућности за конструкцију и ученичких и наставничких знања.  

 Схватања о природи учења социокултурне теорије Виготског на којима би 

трeбало темељити тимску наставу су: 1) учење је резултат активне конструкције 

(зависи од претходних знања ученика и учење се може регулисати), 2) учење је по 

природи интерактивно (ко-конструкција); 3) учење зависи од садржаја који се учи и 4) 
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учење се одвија у контексту. Један од веома значајних елемената теорије Виготског је 

појам зоне наредног развоја (ЗНР). Сложићемо се са наводима да ЗНР није 

карактеристика индивидуе која постоји независно од процеса заједничке активности, 

већ је то карактеристика саме интеракције, која се креира и мења, у зависности од тога 

са ким је дете у интеракцији и на који начин компетентнији други води процес 

решавања проблема (Tudge, 1992). Задатке који су у зони наредног развоја ученик не 

може решити самостално, али може у интеракцији са напреднијим вршњаком или 

одраслом особом. Слично је и са задацима који се постављају пред наставнички тим. 

Има задатака у динамичном школском окружењу које наставник самостално не може 

успешно да реши, али сарадњом у тиму са наставницима који имају потребне 

компетенције може да дође до решења и унапређивања сопствених компетенција. 

 

2.3. Терминолошка разјашњења 

 Тимска настава је наставни систем који подразумева целокупно обликовање 

наставног процеса, заснован на специфичним, њему својственим, везама између 

фактора наставе: ученика, наставника, наставног садржаја и технологије. Да бисмо 

разграничили шта јесте, а шта није тимска настава, није довољно само да објаснимо тај 

концепт, него и концепте који се доводе у везу са тимском наставом. Можемо их 

сврстати у две групе: 1) концепте сличног значења и 2) концепте који су шири или ужи 

и користе да се објасне одређени аспекти тимске наставе.  

 У концепте сличног значења, од интереса за наш рад, спадају: ко-настава (Co-

teaching), Професионалне заједнице (Professional Community) и Професионалне 

заједнице за учење (Professional Learning Community). 

 Ко-настава (Co-teaching) јесте структура у којој наставници различитих знања, 

вештина и талената имају заједничку одговорност за пројектовање, испоруку, 

мониторинг и евалуацију наставе за различите групе ученика у општем образовању 

(DeBoer & Fister, 1995). Ко-настава укључује два или више наставника који су 

примарно усмерени на дељење искустава поучавања у одељењу и на ко-стваралачки 

међусобни дијалог. Ко-наставници континуирано стварају материјалне и социјалне 

ресурсе који омогућавају нове облике поучавања. Из ових дефиниција се не може 

увидети јасна разлика између тимске наставе и ко-наставе.  
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 Ситуација се мења када размотримо радове који се баве ко-наставом. У ко-

настави, најчешће, наставник и дефектолог предају заједно у једној учионици. Идеја је 

да је наставник задужен за наставни садржај и наставни план и програм, као експерт на 

том пољу, док дефектолог, стручњак за процес учења, има задатак да наставни садржај 

прилагоди тако да буде доступан ученицима с инвалидитетом и без инвалидитета. Ко-

настава не подразумева да наставу реализује само један наставник, или да је један 

помагач, поучавање на уобичајен начин, игнорисање различитости, неуспех да се 

помогне било ком ученику. Компоненте ко-наставе су: циљеви курикулума, блискост 

са курикулумом, интерперсонална комуникација, планирање инструкција, инструкције, 

физичка средина, подршка, филозофија поверења (Gately & Gately, 2001).  

 Професионалне заједнице (Professional Community) представљају групу људи у 

оквиру школе који заједнички раде, делећи сличне вредности, норме и оријентације у 

вези са поучавањем, ученицима и њиховим школовањем; раде колаборативно у 

структурама које су засноване на међузависности (Van Maanen & Barley, 1984). 

Професионалне заједнице за учење (Professional Learning Community) обухватају оне 

подскупове професионалних заједница које се фокусирају на учење заједно са 

колегама, али и од колега, односно све активности у оквиру Професионалних заједница 

за учење су усмерене на развој наставника (Westheimer, 2008).  

 У концепте који се углавном користе да се објасне одређени аспекти тимске 

наставе, а могу се посматрати и у ужем, и у ширем смислу, спадају: колаборација, 

кооперација и колегијалност. 

 Општу конструкцију појма колаборација дао је Литл (Little, 1990), који је 

разликовао четири типа колаборације, распоређена у континууму у распону од 

независности до међузависности: разговор и тражење идеја, вођење и асистенција, 

дељење и заједнички рад. Колаборација или сарадња у пословном свету представља 

комуникацију и координацију јединица унутар групе ради постизања заједничког циља. 

Јединице могу бити људи који чине тим, организације које чине већу организацију, 

заједнице, земље, рачунари, роботи итд. Колаборација у ширем смислу те речи 

означава заједнички рад два или више наставника на одређеном аспекту курикулума, 

тако да може, али и не мора, да укључује тимско поучавање (Gladman, 2009). У случају 

колаборације заједнички рад партнера је заступљен током целокупног процеса рада, 

насупрот кооперацији у којој деле посао и комбинују делимичне резултате у завршни 
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исход (Sawyer, 2006). Кооперативност представља црту личности која се огледа у 

склоности ка раду у групи, спремности да се успостављају равноправни односи, 

толеранција према другачијим мишљењима и ставовима, контроли сопствених жеља и 

емоција (Pedagoški leksikon, 1996: 250). Термини колаборација и колегијалност се често 

користе у синонимном значењу (De Lima, 2001). Колегијалност проистиче више из 

обавезе да са неким сарађујемо на послу, или спонтано, из симпатија, солидарности и 

слично, док је колаборација мерљива, продуктивна и угодна међуповезаност 

(Vangrieken et al., 2015). 

 У нашем раду ћемо појам колаборације разумевати и користити као један општи 

појам којим означавамо интеракцију у групи у свим активностима потребним за 

реализацију постављеног задатка. При том, узимаћемо у обзир да степен колаборације 

може да варира у складу са континуумом (разговор и тражење идеја, вођење и 

асистенција, дељење и заједнички рад). 

 Важно је протумачити и разграничити још два појма која су у тесној везани са 

проблематиком нашег рада. То су тим и група. Њих не треба схватати у синонимном 

значењу.  

 Литература пружа велики број дефиниција које одређују појмове: тим и тимови. 

У нашем раду тимом ћемо сматрати групу појединаца који су међузависни у раду, који 

деле одговорност за исходе, који посматрају себе и свој рад (рефлексија) и које други 

виде као кохерентну социјалну форму уклопљену у један или више друштвених 

система и који управљају односима у тиму (Cohen & Bailey, 1997).  

 Група и тим се често користе као синоними. Тим је ужи појам од појма група. 

На пример, наставници једног разредног већа чине групу чији чланови су по природи 

посла упућени једни на друге, они треба да сарађују, али и не морају. Та сарадња се 

одвија на добровољној основи, повремено или континуирано, повезана је са потребама 

појединаца, чланова групе, без јасно постављених циљева и начина функционисања у 

групи. Поменути наставници, ако желе да функционишу као тим, треба да имају јасну 

визију циља и усмереност на задатак, треба да постоји међузависност и емпатија међу 

члановима тима, подела одговорности и улога, установљене процедуре и правила која 

дефинишу начин рада, договорени механизам за доношење заједничких одлука и 

начини разрешавања интерних тензија и конфликата (Pavlovski i Pavlović Breneselović, 

2000). Према томе, сви тимови су групе, али супротно не важи, јер групе не морају 
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испунити све критеријуме које важе за тим. Главна разлика између групе и тима потиче 

од чињенице да резултати рада групе зависе претежно од онога шта раде чланови као 

појединци, фокус је на појединачним циљевима и одговорностима. Насупрот томе, 

тимови се граде на заједничкој посвећености и узајамној одговорности (Katzenbach & 

Smith, 1993).  

 

2.3.1. Дефинисање појма тимска настава 

 Наставни систем је добро осмишљена и организована структура наставног рада 

(Laketa i Vasilijević, 2006). Сваки наставни систем има специфичну структуру, 

карактерише га посебан начин функционисања фактора наставе и успостављања 

њихових међусобних односа. Тимска настава је резултат настојања да се превазиђу 

недостаци постојећих наставних система и да се настава и учење у школи учине 

ефикаснијим (2006). Тимска настава промовише школу која се заснива на међусобној 

сарадњи и узајамном дељењу. Наставници деле ученике, одговорност, планирање, 

припрему, ресурсе, експертизу и евалуацију, а ученици деле своје наставнике, искуства 

кооперативног учења и међусобног поучавања, наставни материјал, опрему, простор 

(Đukić i Španović, 2006а). 

 У литератури постоји много дефиниција тимске наставе. Општу дефиницију 

тимске наставе дао је Дејвис (Davis, 1995). Тимска настава, према мишљењу овог 

аутора, представља комбинацију свих аранжмана који укључују два или више 

наставника у одређеном степену колаборације у планирању и реализацији курса. Како 

би објаснио утицај различитог степена сарадње међу члановима тима на разумевање 

тимске наставе, Дејвис описује тимску наставу као процес, а односе међу члановима 

тима посматра дуж континуума на чијем почетку је заједничко планирање и 

секвенцијална или појединачна реализација, а на крају колаборативно планирање и 

реализација. Из овога произлази да је тешко установити универзалну дефиницију 

тимске наставе, па самим тим и универзални модел тимске наставе, што даље утиче и 

на различите могућности за сарадњу и професионални развој наставника, као и за 

унапређивање постигнућа ученика у оквиру тимске наставе. Оно што можeмо да 

урадимо јесте да дамо преглед дефиниција и на основу њихове анализе изведемо 

карактеристике, односно чиниоце који овај наставни систем чине специфичним и 

препознатљивим. У анализи ћемо користити само дефиниције тимске наставе (Team 
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teaching – TT), произашле од њеног настанка до данас. Односно, нећемо укључити 

концепте сличног значења. О њима ћемо посебно писати.   

 У прегледу дефиниција крећемо од зачетника ове стратегије, Шеплина и Олдса 

(Schaplin & Olds; према Jovan, 1987), који сматрају да је тимска настава облик наставне 

организације која подразумева наставно особље и ученике који им припадају; 

организација у којој је двојици или неколицини наставника поверено да раде заједно и 

да сносе одговорност за целокупан или значајан део наставе за исту групу ученика. 

Трамп (Trump; према Jovan, 1987), који је заслужан за даљи развој овог концепта, 

сматра да је тимска настава таква организација у којој два или више наставника и 

њихових помоћника тесно сарађују и координирају своје напоре, могућности и стручне 

компетенције у једном или више стручних подручја, у којима планирају, реализују и 

вреднују наставу намењену једној групи ученика, а у оквиру два или више одељења, 

користећи различита техничка средства и различите групе ученика. 

Једна од широко коришћених дефиниција указује да тимска настава укључује 

два или више наставника (раде са или без наставника сарадника) који заједно 

планирају, реализују и вреднују наставу, ослањајући се на међусобне таленте и 

стручност (Beggs, 1964). Слична претходној је дефиниција: два или више наставника 

који намерно и редовно деле одговорност за планирање, реализацију и евалуацију 

часова припремљених за одређену групу ученика (Deighton, 1971). Олсон (Olson, 1967) 

сматра да је тимска настава наставна ситуација у којој два или више наставника, који 

поседују комплементарне наставне вештине, кооперативно планирају и реализују 

наставу за једну група ученика користећи флексибилан распоред и груписање ученика 

да би задовољили потребе ученика за учењем. 

Појам тимска настава се најчешће дефинише као кооперативни подухват 

заснован на заједничким циљевима, координисан напорима и резултатима рада, за које 

сарадници међусобно деле одговорност (Austin & Baldwin, 1991). Тимска настава 

подразумева групу наставника који раде намерно, редовно и кооперативно да помогну 

групи ученика да уче (Buckley, 2000). 

Тимска настава обухвата ангажовање два или више наставника у васпитно- 

образовне сврхе који истовремено усмеравају или воде исту групу ученика у оквиру 

сваке образовне активности једног или више предмета унутар или изван учионице 

(Johnson, Lobb & Patterson, 1959; Polak, 2007).  
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 Сматра се да је тимска настава уобичајено име за општи организациони модел 

наставе у којем наставници раде заједно као тим, разговарају, сарађују делећи 

одговорност и помажући једни другима, комбинујући своје могућности и 

компетенције, да би у једном или више стручно-предметних подручја планирали, 

реализовали и вредновали наставу намењену групи ученика (Piechura-Couture, Tichenor, 

Touchton, Macissac & Heins, 2006). 

 Јован Ђорђевић тимску наставу сматра иновацијом организацијског типа у којој 

је поступак колективног извршавања задатка наметнуо нови облик организације у 

којем наставници тесно сарађују и координирају своје напоре да би, користећи своје 

стручне и педагошке квалитете, интересе и индивидуалне могућности, заједнички и 

организовано планирали, изводили и процењивали наставу која одговара потребама и 

могућностима ученика, а рад школе учинили рационалнијим и ефикаснијим (Đorđević, 

1980). Према Пољаку, тимска настава значи персоналну интеграцију, односно 

заједништво наставника и осталих сарадника у настави у извођењу заједничког 

програма рада с одређеном скупином ученика (Poljak, 1980). 

 Квалитативном анализом дефиниција тимске наставе установили смо категорије 

које објашњавају овај концепт: наставници (број, компетенције, начин рада), ученици 

(број, учење), наставни садржаји (наставни програм, наставни предмети), наставни 

процес (циљеви, припремање, реализација, вредновање; облици рада) и школска 

организација (распоред часова, место извођења наставе, рад школе). Описали смо сваку 

од њих користећи садржај обухваћених дефиниција (Табела 2). 
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Табела 2. Анализа дефиниција тимске наставе 
Наставници Ученици  Наставни 

садржај 

Школска 

организација 

Одређење 

број 

(два или више наставника, 

група наставника, тим) 

број 

(група ученика, 

два или више 

одељења) 

подручја рада, 

наставни 

предмети 

(једно или 

више подручја) 

распоред часова 

(флексибилан) 

облик наставне 

организације 

 

организациони 

модел 

 

кооперативни 

подухват 

 

наставна 

ситуација 

компетенције 

(координирају могућности 

и компетенције, ослањају 

се на таленте и стручност, 

наставници имају 

комплементарне наставне 

вештине, користе своје 

стручне и педагошке 

квалитете, интересе и 

индивидуалне 

могућности) 

учење 

(задовољава 

потребе ученика 

за учењем, 

одговара 

потребама и 

могућностима 

ученика) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  

наставни 

програм  

(заједнички 

програм, 

одговорност за 

наставне 

садржаје) 

место  

(унутар или 

изван учионице) 

начин рада 

(колаборација, сарадња, 

кооперација) 

координисани напори и 

резултати рада, 

одговорност, персонална 

интеграција, заједништво 

наставника и сарадника  

Наставни 

процес 

рад школе 

(ефикаснији и 

рационалнији) циљеви 

(заједнички 

циљеви) 

припрема, 

реализација, 

вредновање 

(у неким 

дефиницијама 

се помињу 

само припрема 

и реализација) 

облици рада 

(флексибилно 

груписање 

ученика) 
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 Заједничко планирање наставног плана и програма, садржаја и метода наставе, 

узајамна евалуација наставе од стране целог тима, флексибилан распоред и груписање 

и настојање да се искористе способности и интересовања наставника се обично 

сматрају основама тимске наставе (Olson, 1967). Ови наводи се у великој мери 

поклапају са резултатима наше анализе. За потребе нашег рада, а на основу дате 

анализе, тимску наставу ћемо дефинисати као наставни систем заснован на 

колаборативном раду два или више наставника, који комбинују своје компетенције у 

процесу планирања и/или реализације и/или вредновања наставног рада у оквиру једног 

или више наставних предмета како би максимализовали учење ученика једног или више 

одељења.  

 

2.3.2. Дефинисање појма ко-настава 

 Појаву ко-наставе су условили следећи разлози: различите могућности учења 

ученика, побољшање интензитета и континуитета програма, смањење стигме у вези са 

ученицима са посебним потребама и повећање подршке за наставнике (Cook & Friend, 

1995).  

 Када се говори о настанку ко-наставе, помињу се исте године и исти подухвати 

као и при проучавању тимске наставе. У почетку је тимска настава коришћена како би 

се економисало кадровима и временом. Било је једноставније у великој групи 

испредавати лекцију једном, а не четири пута, а с друге стране, могли су се обезбедити 

експерти из области које се проучавају. Након пленарног предавања ученици су 

распоређивани у групе за дискусију, вежбање и вредновање. Са групама ученика су 

радили чланови тима. Временом, пракса се променила, у основним школама под 

тимском наставом се подразумевају два учитеља који раде са два одељења и по 

потреби сарађују формирајући мање или веће групе ученика помоћу прилагођене 

школске архитектуре – клизних зидова. У средњој школи тимска настава укључује 

четири до пет наставника који раде са групом од сто ученика у планирању, реализацији 

и вредновању наставе, али не обавезно у свим поменутим фазама (Friend, Cook, Hurley-

Chamberlain & Shamberger, 2010).  

 Упоредо са развојем тимске наставе долази до развоја и специјалног 

образовања. Испитује се ефикасност приступа који је заснован на образовно-васпитном 

раду са децом са посебним потребама у издвојеним одељењима и школама, као и 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

62 

 

начини да се тај рад унапреди. Током осамдесетих и деведесетих година 20. века 

постало је више него очигледно да исходи које су постигли ученици са посебним 

потребама у таквој организацији рада нису задовољавајући. Ученици са посебним 

потребама се укључују у редовне школе у којима с њима раде учитељи и дефектолози, 

у тежњи да им се обезбеде услови за напредак и постизање резултата. То је био 

значајан импулс за увођење ко-наставе, истраживања на том пољу, обуке наставника, 

као и за дискусије о изазовима ко-наставе (Cook & Friend, 1995). 

 У чему су разлике између тимске наставе и ко-наставе? Прво, у односу између 

броја наставника и броја ученика. Како Френд и сарадници (Friend et al., 2010) указују, 

у тимској настави је тај однос један према двадесет и пет, а у ко-настави два према 

двадесети и пет. Друго, значајну разлику истичу у образовању и компетенцијама 

наставника у оквиру тимске наставе: тим чине професионалци наставничких 

професија, а у ко-настави, осим наставника, ту је дефектолог, који има наглашеније 

компетенције за процес учења, индивидуализацију и прилагођавање потребама 

ученика. Трећа разлика се, по нашем мишљењу, огледа у флексибилности тимске 

наставе у погледу присуства наставника у реализацији наставе. У ко-настави је 

обавезно присуство свих чланова тима у одређеном односу (према моделу који је 

заступљен) у току реализације, док су у тимској настави присутне варијације од 

заједничког припремања и индивидуалног поучавања до колаборативног припремања, 

реализације и вредновања. 

Концепт колаборација се доводи у везу, или користи у синонимном значењу, и 

са концептом ко-настава. То одражава погрешно тумачење и једног и другог концепта. 

И ко-настава и тимска настава треба да буду колаборативне, то је једна од њихових 

важних одлика, али се ни једна ни друга не могу свести само на њу. Колаборација, с 

друге стране, може да се схвата и шире од њих, јер, за разлику од ко-наставе, 

подразумева сарадњу разних актера школског и ваншколског живота у оквиру 

наставног процеса и ван њега. 

 На који начин се формира тим за ко-наставу? Да ли сваки наставник има 

потенцијал да буде члан ко-тима? Пре опредељења за овај подухват чланови тима треба 

да размотре следеће факторе: личне и професионалне карактеристике, професионалне 

улоге, организациона питања у вези са ко-наставом, комуникација током наставе. У 

ометајуће факторе могу се убројати професионална припрема за ко-наставу и 
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административна подршка (Cook & Friend, 1995). Истиче се значај припреме 

наставника на свим нивоима професионалног развоја и потреба практиковања ко-

наставе (Murawski, 2006). Истраживачи (Hanover Research, 2012) уочили су да је 

ефективан начин за обуку будућих наставника увођење обуке за ко-наставу у програме 

наставничких факултета. Професионални развој може да има форму менторског 

програма, консултација на нивоу школе и/или решавање проблема у оквиру тимова. 

Административна подршка треба да се огледа у помоћи наставницима у планирању и 

распореду часова, обезбеђивању подстицаја и ресурса који ће им омогућити да осмисле 

и проучавају пожељне промене у наставним приступима и дозволити им да сами 

одређују приоритете у раду због временских ограничења. Препоручује се и обука 

управе школе јер је утврђено да успех ко-наставе зависи од њихове ефективне 

подршке.  

    Ко-настава, као и тимска, има три фазе: планирање, реализацију и вредновање. 

У идеалном случају ко-настава обухвата све аспекте образовног процеса: заједничку 

процену ученичких снага и слабости, одређивање образовних циљева и индикатора 

исхода, пројектовање стратегије интервенције и планирање њене имплементације, 

евалуацију напретка ученика ка остварењу постављених циљева и оцењивање 

ефикасности ко-наставног процеса (Cook & Friend, 1995). Међутим, у школском 

контексту је тешко у потпуности испоштовати ове процедуре због различитих фактора 

који утичу на образовно-васпитни процес. Да би се предупредиле грешке и ометајући 

фактори ставили у одређеној мери под контролу, потребно је размотрити и прецизно 

дефинисати кључне аспекте ко-наставе у току планирања и припремања: наставни 

садржај и очекивани исходи, наставни формат, планирање, време, однос између 

чланова тима, простор, дисциплина, наставни приступи, подршка и помоћ, 

индивидуализација, оцењивање, повратне информације, ученичка евалуација, 

одговорност, поверљивост, физичка сигурност деце (Friend, 2014). Реализација ко-

наставе је захтеван процес. Преглед координираних активности наставника и 

дефектолога током реализације ко-наставе (Dieker & Murawski, 2003) приказан је у 

Табели 3.  
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Табела 3. Активности два наставника у ко-настави 
Активности једног наставника Активности другог наставника 

предаје записује на табли 

преузима улогу  прикупља и прегледа домаћи задатак, 

подстиче социјалне и вештине за учење 

дели задатке разматра упутства, 

усмерава на први проблем у првом задатку 

даје усмене инструкције  пише упутства на табли, 

понавља или појашњава тешке концепте 

провера разумевање у оквиру велике 

хетерогене групе ученика 

провера разумевања у оквиру малих хетерогених 

група 

креће се по одељењу и пружа подршку „један на 

један“ 

пружа директне инструкције у оквиру целог 

разреда 

припрема пола одељења за расправу с једне тачке 

гледишта 

припрема другу половину одељења за расправу с 

друге тачке гледишта 

усмерава тихи рад шета се по одељењу и проверава разумевање 

дели инструкције у оквиру велике групе шета се по одељењу и усмерава понашање 

ученика 

поновно предаје или држи наставу у малој групи надгледа велику групу која ради на одређеним 

материјалима, практично 

омогућава тихо читање усмерава читање у оквиру мале групе, 

даје преглед нових информација 

чита тест наглас групи ученика чита тест тихо са групом ученика 

креира наставни план са стандардима, циљеве и 

припреме за часове 

даје предлоге за измене, прилагођавање и 

активности за различите ученике 

усмерава рад станица или група такође усмерава рад станица или група 

објашњава нови концепт  спроводи играње улога или моделовање концепта 

поставља питања модификује питања, с обзиром на конкретне 

потребе  

 

 Налази Хановер истраживања о ефектима ко-наставе, било да се ради о 

ученицима са инвалидитетом или без инвалидитета, показују да постоји општи 

недостатак квантитативних и квалитативних података о ко-настави (Hanover Research, 

2012). У студијама је фокус углавном на емоционалним (за разлику од академских) 

предностима ко-наставе, или на перцепцији ефикасности. Такве студије указују да 

ученици обично имају позитиван однос према ко-настави, док су мишљења наставника 

подељена. Већина расправа о ко-настави је фокусирана на улоге ко-наставника и начин 
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организовања, а не испитује утицај на ученичка постигнућа и друге кључне исходе 

(Friend et al., 2010; Murawski & Swanson, 2001).  

 Ауторка Муравски (Murawski, 2006) извела је експериментално истраживање са 

паралелним групама које су чинили ученици деветог разреда у оквиру курса енглеског 

језика. Укључени су ученици са тешкоћама у учењу. Поређен је успех ученика три 

групе: ученика из уобичајених разреда, разреда у којим је примењивано ко-поучавање 

и ученика из специјалних одељења. Наставу су изводила четири наставника, три 

наставника енглеског језика и један дефектолог. Поређењем резултата ученика са 

тешкоћама у учењу на тесту читања и писања нису уочене разлике између група. 

Ауторка сматра да је основни разлог за овакав резултат управо то што наставници нису 

били у довољној мери оспособљени за креирање адекватног окружења за учење и 

употребу различитих модела ко-наставе. Зато је упоредо са испитивањем постигнућа 

ученика потребно истражити односе и активности наставника током ко-наставе, како 

би се утврдило да ли и у којој мери је поучавање засновано на разним техникама, 

приступима и стиловима, а настава индивидуализована и флексибилна. 

 Иако наставници и ученици имају, углавном, позитиван став о ко-настави и раду 

два наставника у једном одељењу, мишљења о резултатима постигнућа ученика и 

исходима су подељена (Friend et al., 2010; McDuffie, Mastropieri & Scruggs, 2009). 

Могућа објашњења за овај налаз укључују неадекватно стручно усавршавање оба 

наставника за имплементацију модела, недовољну подршку управе школе, велики број 

ученика и коришћење истих приступа као код индивидуалног поучавања (Dieker & 

Murawski, 2003; Nichols, Dowdy, & Nichols, 2010; Scruggs, Mastropieri & McDuffie, 

2007). Уместо да унапреде интеракције наставник-ученик и рад на задацима применом 

малих група, већина ко-наставника се и даље ослања на рад са великом групом ученика 

(Scruggs, Mastropieri & McDuffie, 2007). 

 Општи недостатак емпиријских података се појављује због чињенице да ко-

настава није погодна за експериментална истраживања. Не само да дефиниције ко-

наставе варирају у литератури већ је и часове тешко структурирати тако да се обезбеди 

смислена компарација. На пример, имплементација ко-наставе зависи од улоге и 

одговорности чланова тима, од начина и квалитета поучавања које може да се 

разликују не само међу школама него и у оквиру учионица у једној школи.  
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 Битне одреднице ко-наставе, уз могућност извесног одступања у броју чланова 

тима, саставу тима и простору где се одвија, јесу: два наставника, на пример, учитељ и 

дефектолог, заједничко и истовремено поучавање у договореним односима на основу 

изабраног модела ко-наставе, рад са групом ученика у коју су интегрисани ученици са 

посебним потребама, један простор, на пример, једна учионица. 

 

2.3.3. Дефинисање појма професионалне заједнице наставника 

  Ако настојимо да уведемо интердисциплинарност у наше школе, треба да 

размотримо и постепен прелазак са индивидуалног ка тимском поучавању. С друге 

стране, сарадња међу наставницима је препозната као кључни аспект професионалног 

развоја наставника. Ефективан професионални развој треба да буде колаборативан, 

заснован на дељењу знања у оквиру професионалних заједница наставника. Заједница 

наставника је значајна не само због тимске подршке већ представља круцијалан извор 

за долажење до идеја и за критичко преиспитивање (Jang, 2006). Однос међу 

наставницима у колаборативном раду се базира на асистенцији, дељењу и заједништву. 

Активности у оквиру професионалног развоја треба да пружају честе могућности за 

индивидуалну и колаборативну рефлексију у оквиру одељења и самог поучавања 

(National Research Council, 1996).  

 Концепт Професионалне заједнице за учење (Professional Learning Community – 

PLC) настао је по угледу на пословни сектор који се третира као организација која учи. 

На основу тих искустава дошло је до развоја заједнице учења наставника, која је 

усмерена на развој колаборативне културе наставника. PLC концепт је заснован на две 

претпоставке: прво, знање се налази у дневном искуству наставника и најбоље се 

разуме кроз критичку рефлексију са онима са којим делимо исто искуство (Buysse, 

Sparkman & Wesley, 2003), друго, претпоставља се да ће активно ангажовање 

наставника у PLC концепту повећати њихово стручно знање и побољшати учење 

ученика. PLC концепт може имати различите модалитете, али основни циљ је 

унапређивање рада наставника у функцији унапређивања учења ученика. 

 Концепт професионалне заједнице обухвата широк спектар активности: 

заједничко решавање образовних питања, обавезу узајамног праћења и давања 

повратне информације, ангажовање у кооперативној пракси, договор у вези са 

остваривањем мисије школе, а све у функцији постигнућа ученика (Lomos, 2012). У 
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покушају да се обезбеди адекватна слика о развоју концепта професионалне заједнице 

и разумевању његовог вишедимензионалног карактера, као и да се стекне увид у 

његову операционализацију, мерење и утицај на постигнућа ученика, уочене су три 

фазе почев од 1980. године: фаза дефинисања (1982–1994), фаза операционализације и 

мерења (1995–2004) и фаза сагледавања имплементације и услова (2005–2009). 

 Литл (Little, 1983), који се сматра једним од зачетника овог концепта, истакао је 

значај колаборације наставника у смислу заједничког учешћа у селектовању материјала 

за наставу, давања и примања савета и помоћи у вези са наставом, дељења циља на 

нивоу школе и заједничког фокуса на учење ученика. 

 Други период истраживања поклопио са реформским покретом гимназија у 

САД, који се појавио у раним деведесетим годинама 20. века и резултирао великим 

бројем извештаја квантитативних и квалитативних студија. Неке од ових публикација 

су фокусиране на успостављање професионалних заједница у школама и на њихов 

допринос успеху школских реформи. У школама у којима се практикује концепт 

професионалних заједница уочен је висок ниво ученичких постигнућа у математици, 

природним и друштвеним наукама (Newmann & Wehlage, 1995). Неколико студија је 

показало да су професионалне заједнице имале позитиван однос са академским 

успехом ученика у основном и средњошколском образовању (Louis, Marks & Kruse, 

1996; Louis & Marks, 1998; Marks & Louis, 1999). Многи истраживачи у овом периоду 

(Bryk, Camburn & Louis, 1999; Louis, Marks & Kruse, 1996; Talbert & McLaughlin, 1994) 

развили су и тестирали инструменте за мерење концепта професионалне заједнице. Ови 

напори резултирали су извођењем поддимензија концепта, а то су: дијалог, 

деприватизација праксе, колаборативне активности, заједнички осећај сврхе и фокус на 

учење. Осим тога, дошло се до закључка да концепт професионалне заједнице обухвата 

три важна подконцепта: професионализам, учење и заједница (Toole & Louis, 2002).  

 Трећи период истраживања је почео око 2005. године, када су студије постале 

више концентрисане на организациона питања у школама и на ширење снаге 

професионалних заједница. Осим тога, испитују се повезаност професионалне 

заједнице и постигнућа ученика и начини пружања помоћи наставницима у раду 

професионалних заједница (Lomos, 2012). 

 Током друге фазе је установљено пет међусобно повезаних варијабли које 

описују професионалне заједнице (Kruse, Louis and Bryk, 1995). То су: рефлексивни 
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дијалог, деприватизација праксе или повратне информације о настави, заједничке 

активности, дељење циља и колективни фокус на учење ученика (Louis and Marks, 

1998). Рефлексивни дијалог представља разговор који наставници међусобно воде на 

професионалној основи о конкретним питањима наставе. Деприватизација праксе 

значи да наставници посећују часове један другом како би добили повратне 

информације о свом раду. Заједничка активност је варијабла која представља степен 

укључености наставника у колаборативне активности. Дељење циља обухвата степен у 

којем се наставници слажу са мисијом школе и њеним оперативним принципима. 

Колективни фокус на учење ученика означава узајамну посвећеност учењу ученика од 

стране наставника. 

 Рад наставника у оквиру професионалне заједнице која обухвата наставнике 

који предају науку, технологију, инжењеринг и математику (Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics – STEM) јесте ефикаснији, а постигнућа ученика су већа 

када наставници удруже снаге да развију јаке професионалне заједнице у њиховим 

школама. Овај налаз је настао на основу анализе скоро двеста истраживачких студија и 

чланака објављених од 1995. године (Fulton & Britton, 2011). У фокусу истраживања 

били су наставници математике, њихово познавање садржаја и педагошка знања, 

њихова наставна пракса и постигнуће њихових ученика из STEM предмета. Резултати 

истраживања су показали да STEM професионалне заједнице имају ефекте на:  

1) Знања, уверења и ставове наставника (ангажовање наставника у дискусији о 

садржају предмета (CK – Content Knowledge), о начину поучавања (PCK – 

Pedagogical Content Knowledge) и/или побољшању разумевања садржаја и 

наставних стратегија; већа спремност наставника да поучавају или напреднији 

ставови о методама поучавања; повећан фокус наставника на математику коју 

ученици уче и на научно мишљење);  

2) Поучавање (пракса наставника је у већој мери „реформски оријентисана“, пажња 

наставника је усмерена на образлагање и разјашњавање, као и на повећање 

разумевања ученика, наставници укључују ученике у различите моделе 

решавања проблема;  

3) Постигнућа ученика у настави математике (професионалне заједнице наставника 

математике су допринеле напретку у учењу и постигнућима ученика из 

математике);  
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4) Коришћење онлајн алата (резултати су ограничени, али обећавају, онлајн алати 

проширују домет и ресурсе STEM професионалних заједница);  

5) Подршку STEM професионалних организација професионалним заједницама за 

учење (четрдесет организација у оквиру STEM образовања, стручног 

усавршавања или образовне политике дало је позитивне препоруке за PLC) 

(Fulton & Britton, 2011).  

 У прегледу литературе (Fulton & Britton, 2011) аутори су нашли шест студија 

које су фокусиране и на превазилажење методолошких изазова у истраживању везе 

између тимова наставника и постигнућа ученика. Све студије су се односиле на 

постигнућа ученика у математици. Добра вест је да је свака од ових студија показала 

позитивне ефекте на учење ученика. Спроведена је и метаанализа, како би се истражио 

однос између професионалне заједнице и постигнућа ученика у средњим школама 

(Lomos, 2012). Након свеобухватне анализе релевантне литературе и адекватних 

статистичких израчунавања изведен је закључак да је однос између професионалних 

заједница и постигнућа ученика у средњим школама позитиван и значајан, са малим, 

али релевантним ефектом (утврђена је корелација у висини 0,25 са 95% поузданости).  

 Које сличности и разлике су уочене између ова три концепта: тимска настава, 

ко-настава, професионалне заједнице?  

 Сличности: 1) сарадња; 2) разноврсност приступа и метода; 3) усмереност на 

учење ученика; 4) унапређивање компетенција наставника.  

 Разлике: 1) ко-настава и професионалне заједнице су млађи концепти; 2) састав 

тимова (најпрецизније дефинисан у ко-настави, затим у тимској настави, док 

професионалне заједнице обухватају често велики број наставника, преко десет, у које 

су укључени наставници из више школа); 3) број ученика (тимска настава и 

професионалне заједнице – флексибилан број; ко-настава, најчешће једно одељење), 4) 

састав (ко-настава акценат ставља на одељења у која су интегрисана деца са посебним 

потребама); 5) тимска настава и ко-настава су врсте наставе, а професионалне 

заједнице шири концепт – заједница за учење наставника; 6) организација рада 

најпрецизније и најуже дефинисана у ко-настави, затим у тимској настави, па у 

професионалним заједницама; 7) степен и сегменти флексибилности се разликују међу 

концептима. 
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 Резултати проучавања тимске наставе, ко-наставе и професионалних заједница 

говоре о малом броју истраживања која се баве експерименталним проучавањем 

њихове имплементације и поузданим мерењем ефеката, због њихове комплексности и 

броја варијабли које су укључене. С друге стране, постојећи налази, у сва три случаја, 

указују да су поменути концепти ефикасни бар колико и уобичајена настава. Резултати 

су подељени и разноврсни, од приказивања предности ових приступа, углавном у 

поређењу са класичном наставом, преко једнаке ефикасности, до давања предности 

класичној настави. 

 

2.4.Фазе тимске наставе 

 

 Тимска настава у правом смислу те речи обухвата три фазе: тимско планирање 

и припремање, тимску реализацију и тимско вредновање рада. Мада под тимском 

наставом подразумевамо и када наставници тимски планирају, припремају и вреднују 

наставу, а поучавају индивидуално, или само тимски планирају и припремају наставу. 

 Дејвис (Davis, 1975) предлаже да се размотре одређена питања на самом почетку 

планирања тимске наставе. Наставници треба да: 

1) Проучавају наставни план и програм и утврђују који тип повезивања градива 

је пожељније примењивати, хоризонтални или вертикални; 

2) Утврђују делове наставног програма погодне за посматрање и објективно 

процењивање;  

3) Одређују циљеве у оквиру наставног предмета погодне за тимско поучавање и 

наставне теме које се могу интердисциплинарно проучавати;  

4) Организују своје лекције и модуле тако да подржавају различите методе 

учења; 

5)  Испитују сваки постављени циљ и задатак у смислу формације (рад у великој 

групи ученика, рад у малим групама, индивидуални рад) у којој га је могуће 

на најефикаснији начин задовољити;  

Ганер (Garner, 1976) излаже питања која би требало да помогну школама да 

донесу одлуку о увођењу интердисциплинарних тимова наставника: 

1) Да ли постоје конкретни разлози за увођење интердисциплинарне тимске 

наставе? 
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2) Да ли распоред часова пружа могућност за адекватно тимско планирање? 

3) Да ли ће члановима тима више одговарати хијерархијско или ротирајуће 

вођство? 

4) Да ли су лидерске особине присутне код вођа тима? 

5) Да ли постоје могућности за промену организације рада (велика група, мале 

групе, индивидуални рад)? 

6) Да ли су доступни одговарајући материјали? 

7) Да ли су време и ресурси на располагању наставницима? 

8) Да ли постоји адекватан програм тестирања како би се континуирано пратио 

напредак ученика? 

9) Да ли су начини груписања довољно флексибилни да омогуће премештање 

ученика из групе у групу? 

10) Који ће се инструменти користити за испитивање карактеристика сваког члана 

тима? 

 Значај пажљивог планирања тимског рада истакли су многи аутори 

(Arcaro,1995; Buckleyu, 2000; Chivers, 1995; Di Pardo, 1999; Polak, 2011). 

 Планирање тимске наставе обухвата следеће кораке (Buckleyu, 2000): 

1) Дефинисање најважнијих циљева и формулисање ефеката тимског 

поучавања; 

2) Идентификовање других, пожељних циљева; 

3) Разматрање стратегија; 

Тражење начина којим ће се стимулисати креативни приступи. 

4) Уочавање и анализирање фактора који могу утицати на унапређивање или 

ометање предложене стратегије;  

 Треба размотрити: а) факторе средине – распоред, величина одељења, опрема, 

локација, процес рада и б) индивидуалне факторе – снаге сваког члана тима (неки члан 

тима може да преферира индивидуалан рад, а други групни, неки воле да воде, а други 

да прате и слично).  

 Поставља се питање да ли ће године, пол, култура, способности, искуство у раду 

са ученицима помагати или одмагати у остваривању циљева. 
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5) Евалуација предложених стратегија 

 Селектовати стратегије које најбоље испуњавају критеријуме. Одбацити 

стратегије које не испуњавају пожељне циљеве. 

 Учити на грешкама које су направљене у претходним тимским настојањима. 

 Предвидети и спречити било какве грешке. 

6) Развој акционог плана  

 Питања на која би требало одговорити: ко, шта, када и како ради? 

 Важно је да сваки члан тима зна шта се од њега очекује јер се на тај начин 

оптерећење у великој мери дели. Што је веће слагање између чланова тима у погледу 

циљева и приступа, то је мања могућност да дође до сукоба. 

7) Евалуација плана 

 Које информације су нам потребне? Како и када ћемо их прикупљати? 

 Ко и када ће направити прелиминарну евалуацију и извештај за групу? 

 Да ли су програм и циљеви курса испуњени? У којој мери? Зашто? Како се могу 

пратити? 

 У којој мери су наставници сарађивали? 

 Да ли су таленти и интересовања наставника ефектно коришћени? 

 Да ли се курс одвија у оквиру предвиђеног распореда? 

 Да ли неки ученик има специјалне потребе? 

8) Примена плана 

9) Евалуација резултата и редизајнирање процеса 

 Потребно је радити периодично и правилно промовисати креативност, 

кооперативност и здраву самокритичност и самопоштовање. Тим добро функционише 

ако његови чланови раде раме уз раме. Тада борбени дух и узајамно поштовање расту. 

10) Информисање управе школе о напретку 

 Утврдити и истаћи о чему би их требало обавестити. Њихова подршка је 

круцијална у погледу распореда, опреме и коришћења објеката. Они могу да помогну у 

унапређивању односа у тиму, као и у решавању евентуалних проблема. 

11) Подстицање комуникације у оквиру тима 

 Јасно дефинисање одговорности сваког члана тима. 

 Омогућити сваком члану да искаже своје идеје и потребе. 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

73 

 

 Сви сусрети тимова треба да имају дневни ред и записнике. Записнике би 

требало чувати укључујући и одлуке које су донете. 

 Перл (Perle, 1966; према Јован, 1987) предлаже поступак планирања тимског 

рада у три фазе: припрема плана, планирање и процена плана. Свака фаза обухвата 

одређене активности: припрема плана (одабир планера, тачно одређивање циља, 

одређивање активности, путеви информисања међу сарадницима, контрола поступака, 

одређивање временског и просторног оквира, обезбеђивање потребних апарата); фаза 

планирања (сакупљање информација, разрада информација, разговор у групи, размена 

поступака, документација, контрола, потреба исправљања циља, установљавање 

планираног задатка; процена плана (провера резултата, критика циља, постизање 

циља). 

 Предлог за дизајнирање тимске наставе (Sandholtz, 2000), чији је циљ 

професионални развој наставника, обухвата пет подручја деловања: 1) састав тима; 2) 

правила понашања и одговорности чланова; 3) распоред и време; 4) курикулум и 5) 

корист за ученике и наставнике.  

 Предложени кораци у планирању тимске наставе не гарантују сами по себи 

успех ове фазе тимског рада, али могу да смање могућност грешака и да обезбеде 

добру основу за реализацију и вредновање. 

 Реализација тимске наставе је препозната као најзахтевнија и најкомплекснија 

фаза тимског рада међу словеначким наставницима, који имају законску обавезу да у 

првом разреду деветогодишње школе реализују тимску наставу заједно са васпитачима 

(Polak, 2011). Непосредни тимски рад наставника са ученицима може да има различите 

модалитете и у директној зависности је од претходне фазе, фазе планирања. Полак 

(2011) сагледава неке од активности у току реализације тимске наставе: интеракција и 

комплементарност у мотивисању ученика, активна размена дијалога с њима, 

истовремено управљање различитим активностима, преплитање објашњења и 

демонстрација, интеракција у тумачењу и праћењу самосталног рада ученика, као и у 

току решавања проблема у учењу и развоју различитих вештина, активно управљање 

одређеним активностима уз помоћ колеге из тима. Овом фазом тимске наставе ћемо се 

детаљније бавити у експерименталном делу нашег рада. 

Трећа фаза тимског рада је евалуација која се одвија бар на три нивоа: 

евалуација наставног процеса, евалуација ефеката наставе и евалуација рада самог 
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тима. Сва три нивоа евалуације могу се остваривати са различитих становишта, са 

становишта чланова тима и ученика (самоевалуација), али и других посредних актера: 

родитеља, педагошко-психолошке службе, директора (спољашња евалуација). 

У оквиру евалуације наставног процеса прво се сагледава оствареност наставних 

циљева, затим се анализирају наставне методе, приступи, остварен степен интеракције 

ученика и наставника и између самих ученика и слично. При томе се могу користити 

различите технике и инструменти: наставнички дневници, у које они записују своје 

рефлексије о наставној пракси, снимци часова, анкете, интервјуи.  

Ефекти наставног процеса се сагледавају кроз постигнућа ученика у сва три 

домена: когнитивном, афективном и психомоторном. За различите врсте процене 

користе се: тестови, пројекти, посматрање рада, самопроцене ученика и слично. 

Оцењивање радова ученика би у идеалном случају требало да буде тимско, два 

процењивача за сваки рад и дискусија о квалитету рада. 

        Претходно наведена подручја се могу пратити и процењивати на исти начин као 

што се ради у оквиру других наставних система уз уважавање савремених принципа. 

Међутим, потребно је процењивати и сопствени рад, односно рад тима. У аспекте 

тимског рада које је могуће пратити и процењивати спадају: процена процеса рада 

тима, процена продукта/производа тимског рада и процена међусобне интеракције. 

Пожељно је процењивати водитеља (квалитет и квантитет планираних акција и вођења 

документације, квалитет дневног плана, квалитет остварене координације међу 

члановима тима, квалитет посредовања у разрешавању конфликата, квалитет и 

квантитет координације са телима релевантним за рад тима, на који начин поштује 

учеснике тима и њихове потребе, квалитет и квантитет инструмената које је давао тиму 

да би сакупио одређене информације или помогао тиму да оствари процес 

самоевалуације) и учесника (квалитет и квантитет ангажовања, квалитет и квантитет 

акција које су предузете да би се достигао циљ, квалитет и квантитет 

самопроцењивања, квалитет и квантитет решених задатака и/или направљених 

производа, квалитет сарадње са другим члановима тима, квалитет разрешавања 

конфликата, квалитет презентовања својих резултата, квалитет и квантитет вођене 

документације) (Pavlovski i Pavlović Breneselović, 2000). 

 При процењивању рада тима, као и уопште при процењивању, важно је да знамо 

шта процењујемо, али и како, чиме. Да бисмо могли да проценимо различите аспекте 
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тимског рада, треба да сакупљамо податке о његовом деловању: бележити анегдоте из 

рада тима, скупљати документацију коју је тим правио, сачувати инструменте које је 

тим примењивао (чек листе, скале, упитници, протоколи интервјуа), сачувати збирке 

радова, снимке презентација тимова, снимке састанака, снимке или описе понашање 

тимова за време решавања проблема, интервјуе са члановима и водитељима, 

неформалне материјале (фотографије, новине које тим прави, дигиталне ресурсе и 

слично) (Pavlovski i Pavlović Breneselović, 2000). 

 Детаљно проучавање и прецизирање корака у свакој фази тимског рада је од 

суштинског значаја за успех и жељене ефекте тимске наставе. Динамика фаза умногоме 

зависи од модела тимске наставе који се примењује, зато у даљем раду дајемо преглед 

модела заступљених у литератури. 

 

2.5. Модели тимске наставе 

 

 Уочени су различити модели тимске наставе. Они су условљени различитостима 

у погледу циља, организације, услова рада и карактеристика тимова. Углавном, у свим 

пројектима о тимској настави (САД, Велика Британија, Шведска, СР Немачка) 

запажена је тежња за побољшањем учења и понашања ученика, односно тежња да се 

задовоље потребе и могућности различитих ученика путем индивидуализације 

образовања и васпитања (Jovan, 1987). 

 На самом почетку увођења тимске наставе указује се на четири опште 

организационе шеме у тимској настави: 1) тим лидер тип, у којем један наставник води, 

а други помаже; 2) сараднички тип, заснован на интеракцији чланова тима без 

истакнутог вође; 3) тип – искусан наставник наспрам наставника почетника, којим се 

постиже лагодније и брже увођење почетника у рад и 4) координисан тим, заснован на 

заједничкој одговорности за све сегменте рада са одређеном групом ученика 

(Cunningham, 1960). 

 Према броју наставника присутних у непосредном раду током извођења наставе 

разликују се две категорије тимске наставе: 1) два или више наставника су присутни у 

непосредном наставном раду; 2) само један наставник је присутан у непосредном 

наставном раду.  
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 У оквиру прве категорије Робинсон и Шеибл (Robinson & Schaible, 1995) 

идентификовали су шест модела тимске наставе: 

 а) традиционална тимска настава (оба наставника изводе наставу заједно и 

помажу један другом; док, на пример, један наставник објашњава одређени садржај, 

други пише тезе (или црта) на табли); 

 б) комплементарна тимска настава или тимска настава са подршком (док 

један наставник излаже наставни садржај, други обавља пратеће активности на дату 

тему); 

 в) паралелне инструкције (ученици се деле у групе и сваки наставник излаже 

(обрађује) исти садржај и обучава мању групу); 

 г) диференцирана подела (ученици се деле у групе према сложености садржаја, 

нивоу разумевања, сваки наставник ради са једном групом ученика); 

 д) наставник који надзире (један наставник обрађује лекцију са ученицима, док 

се други креће по учионици и посматра рад одељења да би проверио да ли су сви 

ученици разумели градиво, као и да би контролисао ученике током наставе); 

 ђ) колаборативно поучавање (наставници пред ученицима размењују идеје и 

тако кроз дискусију обрађују наставни садржај). 

 Друга категорија тимске наставе односи се на различите моделе у којима 

наставници раде заједно у фази планирања и припремања наставе, док је само један 

присутан током процеса поучавања. Ова категорија може имати различите форме: 

 а) чланови тима се састају да размењују идеје и изворе, концепте којих ће се 

придржавати током реализације наставе, процењују концепте како би дошли до 

„узорне“ припреме, али функционишу независно; припрему, све пратеће материјале и 

договорена наставна средства користи сваки наставник у свом одељењу; 

 б) тимови наставника користе исти ресурсни центар и његове ресурсе: 

припреме, уџбеници, задаци за вежбање и слично; нејасно је да ли тај ресурсни центар 

креира тим наставника или неко други; 

в) једна особа планира наставне активности за цео наставни тим; 

   г) тим наставника користи исти план, али сваки наставник са одељењем ученика 

обрађује своју специјализовану област.  

 Када је реч о појавним формама, ауторка Сантолц (Sandholtz, 2000), с обзиром 

на степен сарадње, утврдила је три типа тимске наставе: 1) тимска настава заснована 
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на заједничком планирању, организацији, инструкцији и вредновању; 2) тимска настава 

заснована на заједничком планирању, док је извођење наставе индивидуално; 3) два 

или више наставника врло флексибилно деле одговорности унутар тима.  

 Према сталности улога, постоје два модела тимске наставе: 1) тим са сталним 

улогама у две варијације: а) интердисциплинарни тим у коме сваки наставник своју 

професионалну активност везује за једну дисциплину у којој може највише да се 

афирмише; б) интердисциплинарни тим који функционише на бази курса, где 

наставници раде у оквиру једне дисциплине, сваки у одговарајућој тематској области; 

2) тим са променљивим улогама заснован на колаборативном приступу – „четири руке“ 

(Corin, 1997), два наставника поучавају тако што допуњавају један другог у погледу 

вештина и способности, с тим што је често случај да један наставник води, док му 

други пружа подршку у раду.  

 Према начину и месту организовања могу се издвојити три појавне форме 

тимског рада: 1) ад хок сарадња (добровољне, често и самоиницијативне активности 

наставника кроз серију радионица); 2) сарадња у оквиру институцијалних пројеката 

(професионални развојни програм) и 3) сарадња на нивоу школске организације (школа 

подстиче и омогућује размену искустава наставника) (Vasilijević i sar., 2013). 

 У литератури о тимској настави се (Battershell, 2011) указује на постојање 1) 

хомогених (у оквиру једне дисциплине) и 2) хетерогених (у оквиру две и више 

дисциплина) наставних тимова. У сваком од њих се могу појавити три различита стила: 

а) секвенцијално тимско поучавање у којем један наставник прати другог (на пример, 

период поучавања се може поделити, тако да је сваки наставник задужен за половину 

часова); б) тимско поучавање засновано на различитом положају чланова тима у којем 

постоји главни наставник, који реализује већину наставе, и онај који помаже, асистира 

и в) дијалектичко тимско поучавање, захтева значајну сарадњу у којима наставници 

раде заједно раме уз раме, деле одговорности за планирање, поучавање, вредновање и 

оцењивање (Gaytаn, 2010; Wenger & Hornyak, 1999). То значи да и наставници уче кроз 

заједнички рад, за разлику од стила у којем један учитељ води, док други служи као 

помоћник. 

 Ко-настава се прво појавила у одељењима у која су укључена деца са посебним 

потребама и у којима заједно раде наставник и дефектолог. Временом су сагледане 

предности и ограничења ове врсте наставе и уочени су њени велики потенцијали у 
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погледу припремања студената, будућих наставника, за рад. Навешћемо и моделе ове 

врсте наставе, који нам могу послужити за структурирање тимске наставе и разумевање 

односа између два наставника у њиховом тандем раду. 

 Френд и Кук (Friend & Cook, 1995) дали су преглед модела ко-наставе (Слика 3) 

који су широко распрострањени и коришћени у наставној пракси, а које су 

истраживачи проучавали, разрађивали и проверавали. По њиховом мишљењу, ко-

настава укључује рад најчешће два наставника на планирању и реализацији наставе у 

оквиру шест приступа и њихових варијација, с обзиром на потребе ученика и циљеве 

наставе: 

1) Један поучава, један посматра (један наставник води наставу у оквиру велике 

групе, док други посматра и прикупља податке о понашању или социјалним 

карактеристикама појединачних ученика или групе); 

2) Поучавање по станицама (наставници деле простор и садржаје, тако да сваки 

наставник поучава део садржаја на одређеном месту у учионици, након извесног 

времена групе ученика се ротирају); 

3) Паралелно поучавање (наставници заједно планирају, али деле одељење тако да 

сваки преузима одговорност за половину ученика ради веће диференцијације и 

активације ученика у наставном процесу); 

4) Алтернативно поучавање (одељење се организује тако да се формира једна 

велика и једна мала група; циљ је да један наставник ради са већом групом ученика, а 

други прати рад мање групе ради подршке, разјашњавања, обогаћивања, процене или 

других разлога); 

5) Тимско поучавање (наставници се смењују током реализације наставе, оба 

равноправно учествују у поучавању, представљају супротстављене ставове у дебати, 

илуструју два начина решавања проблема); 

6) Један поучава/један асистира (један наставник води наставу, а други помаже 

ученицима уколико и када је неопходно). 
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Слика 3. Модели ко-наставе 

 

 На основу проучавања литературе, разматрања сличности и разлика између 

уочених модела и ослањањем на претходно постављене моделе, формиране су 

категорије тимске наставе дуж континуума – од ниске до високе могућности 

колаборације. Издвојено је пет модела: 1) опсервациони модел; 2) коучинг модел; 3) 

модел асистента у настави; 4) модел заснован на једнаком статусу и 5) тимски модел 

(Baeten & Simons, 2014). Дати модели су настали у настојању да се открију начини 

учења студената наставничких факултета у оквиру тимске стратегије наставе. 

 У опсервационом моделу један наставник поучава, а други посматра. Наставник 

који посматра има углавном пасивну улогу, осим кад поставља питања. Унапред се 

уговори шта треба да посматра и које информације да прикупља. Они заједно, након 

часова, анализирају и дискутују посматране часове.  

 У коучинг моделу наставник који посматра добија више одговорности. Од њега 

се очекује да даје сугестије, асистира и пружа подршку. Обично је наставник који има 

искуство у раду и адекватна знања консултант наставнику почетнику. 

 У моделу у којем један наставник поучава, а други асистира, један наставник 

води наставу, док му други помаже у раду (на пример, прати рад ученика и помаже 

онима којима је потребно). 
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 У претходно наведеним моделима један наставник има одговорност за наставни 

процес, док други посматра његов рад или му помаже у раду. Насупрот њима постоје 

модели у којима наставници немају хијерархијски однос, него равноправно подељене 

улоге. Модел заснован на једнаком статусу обухвата три подмодела: а) парцијално 

поучавање, б) паралелно поучавање и в) поучавање по станицама. 

 У парцијалном или секвенцијалном поучавању наставници деле садржаје и/или 

активности. Сваки наставник преузима одговорност за одређени део садржаја. Док 

један наставник поучава, није неопходно да други присуствује настави. У паралелном 

поучавању одељење се дели на субгрупе према темпу рада, стилу учења или ранијем 

успеху. Инструкције се заједнички планирају, а наставници се могу ротирати између 

субгрупа. У поучавању по станицама наставници заједнички планирају наставу и деле 

садржаје или активности у оквиру групе ученика. Сваки наставник ради на 

специфичном садржају или активностима са субгрупом ученика. Ученици или 

наставници се смењују на станицама. Оба наставника су истовремено присутна на часу.  

 У претходно поменутим моделима наставници сарађују, али то није пуна 

кооперација у сва три домена (планирању, поучавању и евалуацији). У тимском моделу 

оба наставника деле поменуте задатке равноправно и раде колаборативно. Истовремено 

поучавају цело одељење кроз интеракцију и дијалог. Они размењују и дискутују идеје и 

теорије, док један говори, други демонстрира концепте или моделе и бележи напомене, 

и обрнуто. Тимски модел се обично примењује у каснијим фазама тимског поучавања 

зато што је потребно време да би наставници упознали и усагласили стилове 

поучавања.  

 Да би било који од модела тимске наставе имао ефекта, наставници треба да 

успоставе добар однос, да идентификују своје наставне стилове, да их усмере ка 

успостављању кохезије у одељењу, да дискутују о јаким странама и слабостима 

тимског рада и да теже успостављању високог степена колаборације. 

 

2.6. Наставнички тимови 

 Минимална одредница тимског рада, уопште, обухвата одговорност и 

међузависност чланова тима који теже да остваре жељене или захтеване исходе. 

Тимски рад у многим сферама друштвеног живота постепено смењује индивидуални 

рад појединаца. Школа је институција у којој још увек влада устаљена вишедеценијска 
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пракса да један наставник поучава већу групу ученика. Један од начина да се направи 

већи помак и у сфери образовања јесте практиковање тимске наставе. Тимски рад је 

заступљен у организационим, саветодавним, административним пословима, раду у 

оквиру пројеката и слично, док се у оквиру наставних активности јавља ретко и 

спорадично.  

 Генерално гледано, наставнички тимови се организују: 1) да би се боље 

користили таленти и интересовања наставника; 2) унапредило груписање ученика и 

флексибилност распореда и 3) побољшао квалитет наставе (Olson, 1967), али и утицало 

на развој наставничких компетенција. Анализирајући податке прикупљене у оквиру 

националног тестирања образовних постигнућа ученика трећег разреда, Бауцал и 

сарадници (Baucal i sar., 2007), између осталог, истичу да су одељења која постижу 

више резултате из наставних предмета Српски језик и Математика она одељења чији 

наставници у већој мери сарађују са директором, стручним сарадницима и другим 

наставницима, како у вези са питањима која се односе на управљање школом и 

организацијом наставе, тако и у вези са питањима унапређивања наставе и учења. 

 Тимови се могу структурирати на различите начине. Прва разлика се може 

направити у погледу разреда и одељења у којима тимови наставника раде. Тако да могу 

бити хоризонтални (у оквиру једног разреда, једног или, чешће, више одељења) или 

вертикални (у оквиру више разреда и више одељења). Даље разлике се уочавају у 

погледу дисциплина: тимови наставника који предају исте предмете и тимови 

наставника који предају различите предмете. Комбинацијe ових разлика довеле су до 

формирања различитих врста тимова. С обзиром на предмет који предају и групу 

ученика са којом раде, наставнички тим могу чинити наставници исте струке, који 

планирају и реализују наставу једног предмета за све ученике, затим наставници 

различитих струка који раде с једним разредом (са свим одељењима) и слично.  

 Најчешће су проучавани интердисциплинарни тимови. Интердисциплинарни 

тимови представљају начин организовања наставника у којем они деле: исту групу 

ученика, одговорност за планирање, поучавање и евалуацију курикулума више од 

једног наставног предмета, исти распоред и исти простор (George & Alexander, 1993), 

односно концепт који укључује наставнике из две или више дисциплина у планирању, 

припреми, презентацији и евалуацији лекција како би се остварили циљеви учења 

(Garner, 1976). Циљ овог повезивања наставника је искоришћавање снага сваког 
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наставника, минимализовање њихових слабости и успостављање међупредметног 

интердисциплинарног приступа у процесима наставе и учења. Такође, усмерен је на 

груписање ученика, на добро планирање и ефикасно коришћење времена, опреме, 

ресурса и објеката. Наставници се чешће опредељују за учешће у 

интердисциплинарним тимовима из три разлога: унапређивање коришћења опреме, 

објеката и ресурса, ефикасно коришћење вештина и талената наставника и ефикасније 

поучавање (1976). 

 У оквиру мултидисциплинарних тимова наставници имају заједничку, али и 

индивидуалну одговорност за поједине садржаје. Чланови мултидисциплинарних 

тимова, осим наставника различитих струка, могу бити и специјалисти који нису 

запослени у школи, а њихово знање и искуство је релевантно за теме које се обрађују. 

 Бакли (Buckley, 2000) дели наставне тимове према: 

1) начину организовања чланова на: хијерархијске (формирана их управа 

школе), демократске (спонтано се формирају) и мешовите (комбинују елементе 

претходна два) и  

2) дисциплинама које наставници предају: једнодициплинарни тимови и 

интердисциплинарни тимови. 

 У настојању да превазиђу различиту категоризацију наставничких тимова, група 

аутора (Vangriekena, Dochya, Raesa & Kyndt, 2013) извела је критеријуме на основу 

којих се могу формирати наставнички тимови:  

 1) врста задатка (управљање или менаџмент; планирање, поучавање и 

вредновање наставе; решавање проблема; педагогија; специјалне или посебне услуге; 

иновације и школска реформа; учење наставника; практични задаци и информисање 

наставника); 

  2) наставни предмети, дисциплине (дисциплинарни, интердисциплинарни и 

мултидисциплинарни);  

 3) узраст ученика (унутар једног разреда или обухватају више разреда);  

 4) временско трајање (временски ограничени и трајни);  

 5) team entitativity (ниска, средња и висока). 

Да би се утврдило да ли скуп појединаца поседује квалитет да буде тим, уведен 

је концепт team entitativity. Показатељи за утврђивање степена team entitativity су 

изведени из комбинације кључних елемената наведених у литератури о entitativity 
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концепту (Campbell, 1958; Carpenter et al., 2008) и дефиниције тима. То је резултирало 

следећим показатељима: 1) чланови тима имају заједничке циљеве и заједничке 

одговорности; 2) кохезија у оквиру задатка – задатак је заједничка обавеза, делује као 

обавезујућа снага; 3) идентификација – осећај блискости са члановима тима и 

сагледавање чланства у тиму као важног аспекта нечијег посла; 4) међузависност у 

функцији задатка – потребе једних за другима за обављање задатка и 5) међузависност 

у функцији исхода – осећај да остварење сопственог циља зависи од остварења циљева 

других (Vangrieken, Dochy, Raes & Kyndt, 2015). Дати показатељи су значајни из више 

разлога: јасно нам предочавају шта је потребно да би један тим успешно функционисао 

односно, дају смернице за формирање тимова, пружају могућност за сагледавање 

функционисања тимова и њиховог даљег обликовања и дају основ за емпиријска 

истраживања усмерена на утврђивање утицаја степена присутности датих показатеља 

на функционисање и успех тима.  

 У литератури се јављају различити начини и приступи дефинисању улога у 

тиму. Једна категоризација улога које се могу наћи у већини тимова према Павловски и 

Павловић Бренеселовић (Pavlovski i Pavlović Breneselović, 2000) јесте: активни учесник 

(члан тима који је оријентисан на задатак, труди се да нађе најбоље информације у вези 

са проблемом којим се тим бави, води рачуна о квалитету испуњавања обавеза); 

сарадник (флексибилан је и спреман да ускочи где год затреба, отворен за нова 

искуства и идеје, осим самог задатка, важни су му и други чланови и квалитет 

међуљудских односа); комуникатор (подстиче разговор и највише се бави атмосфером 

рада у тиму: подстиче све чланове на учешће, добар је слушалац, олакшава заједничке 

договоре и слично); изазивач (критичан према свим циљевима, методама, решењима и 

одлукама тима, јер је спреман на ризик, негује искреност, подстиче остале да говоре о 

својим проблемима и може да утиче да се нешто промени у уобичајеном начину 

функционисања, уколико је то тиму потребно. Пожељно је да сва четири поменута 

профила садржи сваки тим јер њихова различитост кроз стваралачки приступ води до 

нових решења и успешног функционисања. 

 Eфективно партнерство наставника није само кључни чинилац квалитета 

наставног тима већ је истовремено услов, средство и један од примарних циљева 

тимске наставе (Đukić i Španović, 2008). Ауторке С. Шпановић и М. Ђукић користе 

термин персонална интеграција, који се појављује и у дефиницији тимске наставе коју 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

84 

 

је дао Пољак, и под њом подразумевају „стварање тима од два или више наставника (и 

сарадника) који имају различите (али јасне) улоге у тиму, заједнички циљ, одговарајућу 

комуникацију, изграђено поверење и добре међуљудске односе“ (Španović i Đukić, 

2010: 60). 

 Модел развоја ефективног партнерства два наставника интердисциплинарног 

карактера поставили су Стјуарт и Пери (Stewart & Perry, 2005). Они су анализирали 

интервјуе које су водили са четрнаест парова наставника у току две године. Реч је о 

паровима наставника: специјалисте за одређени предмет и наставника енглеског језика 

на једном колеџу у Јапану. Њихов модел обухвата следеће кораке: 1) почетак 

партнерства; 2) наставак партнерског односа; 3) право партнерство у процесу наставе 

(заједничко припремање и планирање наставе, излагање нових наставних садржаја, 

понављање, вежбање, оцењивање) и 4) реализација ефективног партнерства. На самом 

почетку је битно да се тим формира на добровољној основи и да се избор партнера 

врши аутономно, без наметања са стране. Међутим, то није довољно. Кад почну 

заједнички да раде, наставници могу да уоче непремостиве разлике најчешће у 

индивидуалним особинама и наставним стиловима. Сваки наставник, члан тима, 

поседује одређену концепцију о томе како настава треба да изгледа, о процесу учења, о 

плану и програму, али и о себи као наставнику. Тако да могу да одлуче да раскину 

партнерство, или да га наставе. Даље се тежи да у сарадњи од „ја и ти“ напредују до 

персоналне интеграције у „ми“, односно до правог партнерства у тимској настави 

(Đukić i Španović, 2007). Стјуарт и Пери закључују да је комуникација између партнера 

о правилима и очекивањима, о искуству и знању и о личним особинама наставника, 

основни фактор у развоју ефикасног партнерства. Причет наводи исте елементе у 

приручнику за тимску наставу за америчке наставнике (Stewart & Perry, 2005).  

 Коболт и Жижак истичу пет развојних фаза тима: 1) укључивање/оријентација 

(ношење с неизвесношћу, тражење сигурности); 2) изградња статуса (изградња 

позиција и улога у тиму); 3) поверење/изградња групног идентитета (започиње сарадња 

и међусобна подршка); 4) идентитет/диференцијација (наставак започете сарадње и 

изградња групног идентитета, односно „ми“ осећања); закључивање (завршавање 

тимског рада) (Bernstein & Lowy; према Kobolt i Žižak, 2007). 

 Сарадња може бити ефикасна само када постоји истински равноправан однос 

између свих страна; све стране морају да се обавежу да ће се ангажовати у дијалогу и 
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узајамном истраживању; сви учесници морају да имају прилику да спознају искуство 

других у одговарајућим условима; сарадницима мора бити и омогућено да отворено 

разговарају о свим питањима или проблемима који се јављају (Bennett et al., 1992). Од 

суштинског значаја за ефикасно партнерство јесу следеће карактеристике: степен 

различитости међу партнерима, обострано задовољавање сопственог интереса и мера 

несебичности сваког партнера. Сарадничко понашање чланова тима треба да буде 

засновано на следећим принципима: неопходно је да сваки члан тима идентификује 

постојеће циљеве и проблеме; неговање индивидуалних разлика је основа тимског 

рада; тимски рад треба да постане извор нових навика и вештина; сарадња не сме да 

омета процес аргументовања и доношења одлука; добар тим води рачуна о потребама и 

могућностима својих чланова; руковођење унутар тима треба да буде 

децентрализовано и одређено ситуацијом; сви чланови тима треба да активно слушају 

једни друге; могућа неслагања у тиму треба претворити у креативне конфликте 

(Advanced Тraining of Тrainers, 1995; према Pavlovski i Pavlović Breneselović, 2000). 

Издвајамо два истраживања о наставним тимовима и перцепцији тимске наставе 

која су реализована код нас (Španović i Đukić, 2006; Španović i Đukić, 2010). 

У испитивању ставова наставника о тимској настави као дидактичкој иновацији 

учествовало је двеста двадесет наставника. Резултати истраживања су показали да су 

основношколски наставници заинтересовани за тимску наставу и да је желе применити 

у пракси. Учитељи и наставници предметне наставе различито перципирају тимску 

наставу, али су сагласни да би је ученици радо прихватили. Ауторке су дошле до 

следећих налаза: више од трећине наставника се изјаснило да је стекло одређена знања 

о тимској настави, а мање од трећине ју је изводило у непосредном раду; наставници су 

највише заинтересовани за организацију тимске наставе у оквиру једног разреда; 

наставници предметне наставе преферирају тимску наставу у оквиру једног предмета, 

док се учитељи највише опредељују за организацију тимске наставе у оквиру више 

предмета једног разреда; учитељи сматрају јасну и одређену поделу улога у тиму 

најприхватљивијом, док се наставници предметне наставе одлучују за поделу улога 

према потребама тима без прецизног дефинисања; учитељи истичу да је флексибилна 

организација рада највећа предност тимске наставе, док наставници придају 

равноправнији значај и осталим предностима тимске наставе (сарадња у колективу, 
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корелација међу васпитно-образовним областима, примена диференциране наставе, 

наставник као програмер и организатор (Španović i Đukić, 2006).  

 Испитивање ставова стручних сарадника о њиховој персоналној интеграцији у 

тимској настави је обухватило осамдесет стручних сарадника, педагога и психолога из 

основних школа у Србији и десет из основних школа Хрватске и Црне Горе. Резултати 

истраживања су показали: стручни сарадници сматрају да су поверење и добра 

комуникација међу члановима тима услови за успешан тимски рад; већина испитаника 

се определила за улогу тимског радника и координатора, док су истраживачи 

очекивали да ће равномерно преферирати и улогу истраживача, оригиналног мислиоца 

и процењивача; особине које су потребне за тимски рад различито су процењене и 

обухватају: организационе способности, с једне стране, а са друге – маштовитост, 

креативност, спремност да се уважи мишљење других и ентузијазам (Španović i Đukić, 

2010). 

 

2.6.1. Карактеристике тимова 

 Да би били ефективни, чланови тима морају успоставити и трајно одржавати 

отворену, неагресивну комуникацију, засновану на узајамном поверењу и стално 

преиспитивати свој однос и праксу. Тимске активности обухватају шест 

карактеристика: дељење простора, планирање курикулума, колаборативно поучавање 

целог одељење или група ученика у оквиру једног часа, постављање заједничких 

правила, дељење ресурса, заједничко планирање и реализовање процењивања (Northern 

Nevada Writing Project Teacher-Researcher Group, 1996).  

 Неке опште одреднице успешних тимова се огледају у следећем: чланови 

успешних тимова су се договорили да буду део тима; они су спремни на компромис, 

при чему је флексибилност од кључног значаја; чланови тима схватају да постоји 

могућност да уче у сарадњи са другима; сви чланови су узбуђени и одушевљени што су 

део тима (Eisen & Tisdell, 2000). Неопходан услов за успешан тимски рад је прихватање 

различите праксе и различитих уверења других. Наставници чешће сарађују са 

колегама које поучавају исти разред него са другим наставницима у школи 

(Doppenberg, Bakx & Den Brok, 2012). Чешће сарађују наставници који предају 

различите предмете него они у оквиру једне дисциплине (Vangrieken et al., 2015). Коен 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

87 

 

и Бејли су истакли важност врсте наставничког тима у разматрању њихових резултата 

(Cohen & Bailey,1997). 

 С друге стране, истраживања указују на карактеристике тимова које могу 

негативно да утичу на ефекте тимске наставе и са становишта наставника, и са 

становишта ученика. Мартин (Martin, 1975) утврђује да је сарадња за неке наставнике 

била тешка, нарочито ако су пре тога радили сами. Проучавао је вербалну и невербалну 

комуникацију једне екипе наставника и уочио да су преговарачке вештине неопходне 

када се ради са другима. Негативне последице се догађају када у тимовима доминира 

један члан тима или тимови раде без планирања времена и распореда активности 

(Olson, 1967). Беренсен (Berentsen, 2006) из изјава наставника открива да је неким 

наставницима непријатно удруживање, јер они радије раде самостално и нису вољни да 

се промене или прилагоде тимском раду. Томас (Thomas, 1997) примећује да су 

најзначајније тешкоће које се јављају пред члановима тима неизвесност у вези са 

улогама, непознавање тимских процеса и протокола, и недостатак административне 

подршке. Утицај на функционисање тима имају и разлике у личним особинама, 

наставним стиловима, педагошким уверењима (Kruse & Louis, 1997). 

 Постоје бројни чиниоци уобичајеног школског контекста који ометају рад 

наставних тимова: разредно-часовни систем, недостатак времена за састанке и размену 

идеја, навика наставника да раде сами, непостојање подршке управе за имплементацију 

тимске наставе. Довољно времена за планирање је од виталног значаја за успех тима. 

Ако нема довољно времена за планирање или ако чланови тима не посветe довољно 

времена планирању, тим неће успети (Olson, 1967).  

 Павловски и Павловић Бренеселовић (Pavlovski i Pavlović Breneselović, 2000) 

проблеме тимског рада деле на спољашње и унутрашње. У спољашње проблеме 

спадају они који долазе од окружења у којем тим функционише: 1) затвореност 

установе као институције; 2) неупућеност и предрасуде других чланова који нису 

укључени у тим; 3) административне забране; 4) недостатак простора за рад; 5) 

недостатак финансијских средстава; 6) недостатак опреме.  

 У унутрашње проблеме спадају: 1) проблеми функционисања тима (сукоб 

вредносних ставова, лоше утемељена структура тима, неквалитетна интеракција, 

неквалитетно решавање послова) и 2) субјективни проблеми појединих чланова тима 
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(нетолеранција на критику, према разликама, ауторитарност, сумњичавост, 

несигурност у себе, немогућност мењања ставова и понашања и слично). 

 Зашто наставници, упркос бројним ограничењима, желе да учествују у тимској 

настави и најчешће се за њу спонтано опредељују? Неки од одговора на ово питање су: 

испробавање нових идеја у сигурном окружењу, рефлексија о сопственој пракси, 

могућност добијања повратне информације од колега, развој наставничких 

компетенција, подстицање учења ученика... 

 Идеална ситуација би подразумевала да тим наставника користи своје 

потенцијале на креативан начин, да сваки члан тима зна своју улогу и да улаже напор 

како би допринео остварењу циљева. Какав ће бити састав тима, у највећој мери зависи 

од постављених циљева и задатака наставе, природе садржаја који се обрађују, као и од 

личних и професионалних карактеристика наставника, њихових ставова, уверења и 

очекивања.  

 

2.7. Карактеристике тимске наставе 

 

У савременој настави дидактички троугао проширен је још једним фактором – 

технологијом. Уместо три, имамо четири фактора које треба ускладити у тимској 

настави. У тимској настави сваки фактор се умножава, те имамо, не једног, него барем 

два наставника, често није у питању садржај једног, него два или више наставних 

предмета, тим наставника ради са два или више одељења. Поменуте факторе треба 

комбиновати тако да се добије максималан учинак у погледу остваривања циљева и 

задатака и свеобухватног развоја ученика. Зато с правом можемо рећи да нема и не 

може бити универзалног модела тимске наставе. Можемо говорити о оквиру или 

основним поставкама које се модификују у складу са потребама конкретних услова и 

фактора наставе. 

 Тимска настава може да буде заступљена у различитом обиму и у различитим 

сегментима рада наставника. Може целокупна школска организација да буде заснована 

на тимској стратегији, као што је то било на почецима увођења тимске наставе у 

основне и средње школе, може да обухвата део школске организације или само 

неколико наставника. Последњих година чешће се среће да се наставници удружују у 

оквиру предметних подручја или разреда или ваннаставних активности, 
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самоиницијативно, из потребе за решавањем одређених питања и квалитенијим учењем 

и поучавањем тако да тимска настава није наметнута одозго, већ креће одоздо, од 

самих наставника.  

 Међу битним одредницама тимске наставе наводе се следеће: тимови 

наставника заједно планирају, реализују и вреднују наставни рад (активности и 

постигнућа свих субјеката наставе); извршена је и прецизно одређена подела улога у 

наставничком тиму, акције су међузависне и усклађене, а успех зависи од 

комуникације и кооперације међу члановима тима; распоред наставних и других 

активности је флексибилан и прилагођен специфичностима рада и великих и малих 

група ученика; може се реализовати само помоћу савремених наставних средстава и 

дидактичког материјала за групно и индивидуално поучавање и учење; просторије за 

извођење тимске наставе морају бити прилагођене брзом прегруписавању ученика, 

ефикасном коришћењу наставних средстава, библиотеке, интернета, лабораторија, 

кабинета, радионица и слично (Španović i Đukić, 2006).  

 Важну карактеристику тимске наставе представља флексибилно диференцирање. 

Шта то значи? Полази се од веће групе ученика (од деведесет до сто). Са великом 

групом ученика обично се ради уводно предавање, или се врши планирање целокупног 

наставног рада у оквиру наставне теме или наставне јединице. С том групом раде три, 

четири наставника. Након рада у великој групи следи обрада садржаја у мањим, 

хетерогеним групама (до тридесет и пет ученика) паралелно. Претежно фронтално, 

наставник допуњује објашњења која су дата у великој групи и припрема рад ученика у 

мањим групама (од четири до шест ученика) или у паровима. Ове мале групе ученика 

су основа за учење и социјални развој ученика. После групног рада следи 

индивидуални рад, провера знања и повратна информација. На основу резултата 

ученици се групишу у хомогеније групе (група ученика који нису постигли 

задoвољавајуће резултате, група ученика који су постигли наставне циљеве са 

извесним недостацима и група која је остварила циљеве и чијим члановима се дају 

додатни наставни задаци). Након тог рада наставници поново провeравају резултате 

рада, а потом се ученици враћају у хетерогене групе ради резимирања, дискусије, 

примене знања. Велика пажња се посвећује слабим ученицима. Њихове групе су мање 

и раде с посебно прилагођеним дидактичким материјалом, уз индивидуализацију 
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наставних поступака и уз непосредну помоћ наставника, њихових помоћника и ученика 

који имају воље и смисла за такав рад (Jovan, 1987). 

 Важно питање у вези с тимском организацијом наставе су дидактичко-

методичка решења која се примењују. У литератури се срећу различите врсте 

наставних тимова и различити наставни приступи које они подржавају. Наставници 

који дуже време сарађују у оквиру тима користе различите приступе, понекад два или 

чак и три у оквиру једне лекције. То, међутим, не треба чинити по сваку цену. 

Сматрамо да је кључно да тимови експериментишу са приступима, прилагођавајући их 

конкретним наставним ситуацијама, наставном садржају, постављеним циљевима и 

задацима наставе, својим могућностима и потребама ученика. 

 Тимску наставу одређују три карактеристике: колаборација, флексибилност и 

употреба савремених наставних средстава (Vasilijević i sar., 2013). Колаборација је 

заступљена у различитом степену и у свим фазама тимске наставе (планирање, 

реализација, вредновање) или само у појединим, што зависи од модела који се 

примењује. Флексибилност се односи на груписање ученика на основу различитих 

педагошки принципа (интересовања, врсте задатака, способности), планирање 

наставних садржаја, времена и простора. У току припремања тимске наставе детаљно 

се разматрају расположива наставна средства у светлу одабраних приступа и 

стављају у функцију учења ученика. На сличне карактеристике тимске наставе указује 

и Ј. Ђорђевић: тимски рад, флексибилно распоређивање наставних садржаја и 

наставног времена, интензивно коришћење извора знања (Đorđević, 1981).  

 Предности тимске наставе смо сагледавали са становишта наставника, ученика и 

школе на основу проучавања истраживачких налаза (Armstrong, 1977; Baeten, M. & 

Buckley, 2000; Hughes & Murwaski, 2001; Jang, 2006; Jaruda & Takeuchi, 2007; McKinley, 

1996; Olson, 1967; Sandholtz, 2000; Simons, 2014).  

 Предности тимске наставе са становишта наставника. Tимском наставом се 

побољшава квалитет поучавања јер различити наставници у једном пољу или 

различитим пољима приступају истој теми из различитих углова и различитих нивоа 

стручности; чланови тима користе снаге сваког члана у функцији планирања наставе и 

рада са ученицима; деле идеје и материјале; подстиче се примена нових наставних 

стратегија и креативност чланова кроз сарадњу; омогућено је посматрање рада колега и 

анализа наставе; наставници промишљају о томе шта су поучавали, зашто су то 
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поучавали и како би то могло да се унапреди; динамика наставе је боља јер се 

перцепција једног наставника проверава и усаглашава са мишљењем барем још једног; 

наставници боље упознају ученике и спремнији су да одговоре на њихове потребе; 

спречава појаву монотоније, засићења и изгарања јер има другачији ток и динамику од 

индивидуалног поучавања; рад у тиму доприноси јачању одговорности и заједништва и 

развоју моралности; утиче на смањење пресије и оптерећења; заједничко доношење 

одлука повећава самопоуздање; резултати рада у тиму доприносе већем задовољству 

наставника; тимска настава је постала форма припремања студената за наставничку 

професију; наставници које подржавају чланови тима развијају и откривају нове 

таленте; тимска настава омогућава професионални развој наставника. 

 Предности тимске наставе са становишта ученика. Oкружење тимске наставе 

пружа веће могућности за диференцијацију; присуство два или више наставника 

омогућава стварање богатије средине за учење због вишеструких перспектива и 

могућности ефикаснијег одговора на индивидуалне потребе ученика; олакшава 

индивидуализацију зато што пружа могућност стварања окружења у којем су 

наставници и ученици у сталном и блиском контакту; ученици откривају корелације и 

међузависности између наставних предмета; радом у великој групи ученици добијају 

опсежан поглед на лекцију пре усмеравања на истраживачке задатке или дискусију у 

мањим групама; подстиче се критичко мишљење ученика учењем по моделу од 

наставника који износе опречна мишљења у вези са одређеним питањима, а то 

подстиче нова питања и нове закључке; активном партиципацијом у малим групама 

унапређују се процеси слушања и говорења, што се преноси и изван учионице; ученици 

уче да процењују себе, друге ученике и наставнике у богатству различитости; тимска 

настава припрема ученике за тешкоће које их чекају у предметној настави; развија 

кооперацију и разумевање међу ученицима; очекивања два наставника подстичу 

ученике на већу одговорност; различити стилови излагања наставника учење чини 

забавнијим; ученици су заинтересованији за школу, мотивисанији за рад, учествују у 

већем броју активности него ученици у класичној настави; тимска настава ствара 

могућности за тешњу сарадњу наставника и ученика у различитим контекстима и о 

важним питањима (у вези с њиховим одрастањем, породичним и здравственим 

проблемима и слично); присуство два или више наставника смањује проблеме у односу 

ученик-наставник. 
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 Предности тимске наставе са становишта школске управе. Пружа веће 

могућности за: поједностављивање распореда часова; искоришћавање простора за 

учење; флексибилност у погледу коришћења различитих метода, величине одељења, 

груписања ученика и временских блокова; нови наставници се брже и лакше укључују 

у рад; вишеструка интеракција подстиче истраживања; одсуство наставника не 

доприноси нарушавању наставног процеса; смањују се проблеми у односима 

наставник-ученик; квалитетнија настава доприноси задовољству ученика, а задовољни 

ученици утичу на популарност школе у окружењу и шире. 

У нека од ограничења тимске наставе спадају: организација тимске наставе је 

тешка и сложена, захтева више времена за планирање и припремање (Davis, 1995), 

неопходни су недељни састанци тима како би се договорило и усагласило деловање, 

није лако остварити ефективно партнерство међу члановима тима, тешко се обезбеђују 

материјално-технички услови за рад и слично. Очекивања су била да се промене у 

школи на основу предложене политике реализују без саме школе, јер наставници нису 

упознати са процесима настанка и развоја тима, нису имали подршку, тако да је 

одрживост тимова довођена у питање. Такође, висок степен флексибилности у 

различитим аспектима рада може да доведе до конфузије у раду наставника. 

Школе и факултети данас треба да се прилагођавају кретањима у друштву и да 

максимално искоришћавају потенцијале свог наставног кадра. Они, такође, треба да 

припремају будући кадар у складу са савременим кретањима у науци и потребама 

ученика. Давно је речено да наставници, углавном, поучавају онако како су њих 

поучавали. Ако нису практиковали тимску наставу у свом школовању, претпостављамо 

да ће је теже и ређе користити у својој наставној пракси. Познавање карактеристика 

тимске наставе (предности и ограничења), њених модела и практиковање тимског рада 

су веома важне основе за дизајнирање и имплементацију ове врсте наставе у нашим 

школама. Једно од решења се види у креативном сусрету теорије и праксе. 

 

 

 

 

 

 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

93 

 

2.8. Преглед релевантних истраживања 

 

2.8.1. Ефекти тимске наставе са становишта ученика 

 

 Пожељно је да колаборативно радно окружење буде заступљено у свакој 

организацији. Образовање се посматра као контекст за развој колаборативних вештина. 

Колаборација између наставника игра важну улогу у изградњи сараднички 

оријентисаних ученика и студената, будућих стручњака из области образовања. Они 

могу да уче и науче колаборативне вештине једино ако их вежбају (Coke, 2005). 

Резултати студије о поучавању и учењу (The Teaching and Learning International Survey) 

указују да наставници који учествују у колаборативним активностима користе у већој 

мери иновативне моделе рада, показују веће задовољство послом и већу ефикасност 

(European Commission, 2013). Кроз стварање интерактивног, сарадничког и 

диференцираног окружења за учење уочено је да је ученицима лакше да раде и да су 

заинтересованији за учење, што доприноси пријатнијој атмосфери за учење и бољем 

разумевању наставног градива (McKinley, 1996). Такво окружење ствара могућности за 

конструкцију знања кроз интеракцију, сарадњу и дебату. Тимска настава је прилика да 

се створи персонализовано окружење за учење преко индивидуалних консултација и 

пажње, који су у складу са потребама ученика (Richardson, 1993). Осим тога, стилови 

учења ученика могу бити испоштовани кроз неизбежне разлике у наставним стиловима 

(Hughes & Murwaski, 2001). Уочено је и да тимска настава подржава разноврсне методе 

учења и поучавања које подстичу и развијају различите нивое способности и потребе 

ученика (Beane & Brodhagen, 2001; према Battershell, 2011). Тимским радом се утиче на 

мотивацију ученика и квалитет њиховог знања (Parchmann et al., 2006). 

Многи аутори су истицали предности тимске наставе. Међутим, за наставну 

праксу и опредељење за овај наставни систем најважнији разлог лежи у утицају тимске 

наставе на постигнућа ученика, мотивацију за учење и развијање социјалних односа.  

Велики број дебата у вези са тимском стратегијом наставе је усмерен на 

испитивање да ли ученици уче и науче боље када се примењује тимска настава. Уочава 

се да се извештаји крећу од одушевљења и веровања да је то маштовит и флексибилан 

начин да се побољша настава до њеног негирања и становишта да је дизајнирана да 
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омогући да више ученика буде у једној учионици како би наставници могли да имају 

више слободе и више слободног времена (Battershell, 2011).  

У прегледу истраживачких радова о тимској настави између 1960. и 1980. 

године аутори тимску наставу посматрају као демонстрацију и средство за неговање 

односа наставник-ученик. Закључују да тимска настава доприноси разлици у исходима 

учења, али да та разлика није директна, ни лако уочљива и да је важно да се сарадња 

наставника усмери на ученика (Arhar, Johnston & Markle, 1989). 

Од шездесет и пет проучених студија, које су настале у САД, у тридесет и шест 

није пронађена значајна разлика између тимске наставе и уобичајеног поучавања, у 

деветнаест је установљена значајна разлика у корист тимске наставе, а у  једанаест је 

разлика била у корист уобичајеног приступа (Scholz, 1978).  

 Проучавајући тринаест студија и три велика прегледа о ефектима 

интердисциплинарног тимског поучавања на постигнућа ученика, Котен (Cotton, 1982) 

уочава подједнаку ефективност оба приступа (уобичајеног и тимског). Иако се 

наставници и истраживачи слажу да је школско постигнуће једна од најважнијих мера 

којом се утврђује ефикасност школе, они такође, истичу да су ставови ученика, 

самопоштовање и други афективни чиниоци важни продукти школовања. Котен је 

анализирала осам студија које се баве овим питањем. Од осам студија, у шест је 

фаворизовано тимско поучавање у односу на индивидуално у погледу једног или више 

аспеката афективног подручја: самопоуздање, задовољство школом, ставови према 

наставницима, интересовање за наставне предмете, осећај слободе и утицаја на 

школско окружење (Cotton, 1982). Проучавање афективног понашања ученика у оквиру 

тимске наставе је показало да су ученици постали више заинтересовани за школу, да су 

стекли више пријатеља и да су учествовали у више школских активности него ученици 

који су радили у уобичајеним околностима (Jarvis & Fleming,1965). 

 Ерб је, на основу проучавања двадесет и једне студије настале у периоду од 

1986. године до 1997. године, установио да тимска настава доприноси бољим 

исходима, без обзира на демографску структуру и школски контекст, да колегијалност 

у оквиру тима побољшава ефикасност; да тимска настава доприноси бољем успеху 

ученика ако тим заједнички планира време и да су понашање и ставови ученика у 

позитивној вези са тимском организацијом наставе (Erb, 1997). У четири студије је 
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уочена позитивна повезаност тимске наставе и резултата које су ученици постигли на 

стандардизованим тестовима. 

 Из опсежног прегледа литературе о тимској настави којим је обухваћено око 

двеста радова (књига, истраживачких студија, прегледа, докторских дисертација) 

закључено је да је тимска настава ефикасна као и класична настава. Постоје радови 

који указују на предност тимске наставе у односу на уобичајену, али нису установљени 

чврсти научни докази који би потврдили каузалну повезаност тимске наставе и успеха 

ученика. Налази овог прегледа указују на значај пажљивог конституисања тима и да на 

квалитет тимског рада могу да имају утицај следећи чиниоци: подршка управе школе, 

обука за тимску наставу, јасно сруктурирани односи у тиму, дужина чланства у тиму, 

величина тима, време за планирање рада и текуће дискусије, фокус наставника на 

садржаје и наставну праксу, као и одговорност за ученике (Spraker, 2003).  

Поједини аутори истичу да је потребно време, континуитет, више од једне 

године рада у тиму да би се остварили очекивани ефекти тимске наставе (Kennamer & 

Hall, 1975; Lambert, Goodwin & Wiersma’s, 1965). 

Још је Армстронг давне 1977. године, проучавајући резултате истраживања 

утицаја тимске наставе на постигнућа ученика, истакао да би требало решити 

суштинска и методолошка питања пре него што се крене у даља истраживања. Та 

питања су: број уведених иновација (да ли је тимско поучавање једина или се 

комбинује са другима), обука за коришћење тимске наставе, временски период током 

ког су чланови тима радили заједно, организација ученика (груписање ученика, број 

ученика по групама, диференцијација, хетерогене или хомогене групе, временска 

артикулација рада у различитим формацијама и слично), утврђивање активности 

наставника у оквиру сваке конфигурације и односа с другим наставником током рада, 

утврђивање стратегија рада с великом групом ученика, с малом групом и при 

индивидуалном раду, дефинисање критеријума који се користе за утврђивање 

постигнућа (Armstrong, 1977).  
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2.8.2. Експериментална истраживања-ефекти тимске наставе 

 

 Размотрићемо и резултате појединачних, експерименталних студија значајних за 

проблем нашег истраживања. Главни фокус овог прегледа литературе јесу ефекти 

тимске наставе примењиване на основношколском и средњошколском узрасту.  

 Ефекте тимске наставе са становишта успеха ученика је тешко мерити. 

Резултати нису увек јасни, чак и у добро осмишљеним студијама. Експериментална 

истраживања усмерена на испитивање ефеката тимске наставе су малобројна и 

углавном се односе на наставу математике и матерњег језика. Од двеста прегледаних 

студија тридесет и осам бави се исходима тимске наставе, а од тог броја деветнаест се 

бави постигнућем ученика (Spraker, 2003). Само пет студија су експерименталног типа, 

са поређењем група и извођењем каузалних закључака. Оне су обухватале различите 

нивое школовања. Само у једној од њих је пронађена разлика у постигнућу ученика у 

корист тимске наставе. Ученици првог и другог разреда основне школе који су тимски 

поучавани постигли су статистички значајније резултате у аритметици од ученика који 

су поучавани индивидуално (Lambert et al., 1965).  

 Резултати истраживања о ефектима тимске наставе на основношколском и 

средњошколском нивоу указују на одређене предности ове стратегије наставе. Џексон 

је проучавао примену тимске наставе на узрасту ученика петог и шестог разреда и 

установио да су ученици који су учили у тимском окружењу постигли већи успех на 

тесту основних вештина читања од оних који су учили на уобичајен начин (Jackson, 

1964). У другим областима, као што су математика и наука, међутим, нису уочене 

разлике између ове две групе ученика.  

 Издвојићемо једно истраживање новијег датума, које се бави ефектима тимске 

наставе математике (Jang, 2006). Експериментално истраживање је обухватало 

шездесет и три ученика експерименталне и шездесет и једног ученика контролне групе. 

У експерименталној групи су примењивани модели поучавање по станицама и 

паралелно поучавање, према Куку и Френду (Cook & Friend, 1995). За прикупљање 

података су употребљене квантитативне и квалитативне методе. Резултати 

истраживања су показали да је просечан скор ученика који су учили у тимској 

организацији наставе на завршном тесту из математике статистички значајно бољи у 

односу на просечан скор ученика који су учили на уобичајен начин. Више од половине 
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ученика експерименталне групе даје предност тимској настави у односу на класичну. 

Јавиле су се очигледне разлике између очекивања која су чланови тима имали и 

резултата које су остварили. Различите наставне стратегије наставника, чланова тима, 

биле су предмет поређења од стране ученика, за шта наставници нису били 

припремљени. Имплементација тимске наставе није добила подршку управе школе, 

што се негативно одразило на квалитет састанака тима и изазивало сумњу код ученика 

у погледу квалитета тимске наставе.  

 Једино експериментално истраживање реализовано код нас, а у чијем се фокусу 

налазила тимска настава природе и друштва, јесте истраживање Д. Василијевић и 

сарадника. Аутори су се бавили о утицајем тимске наставе на стваралачка знања 

ученика. Истраживање је реализовано школске 2011/2012. године на узорку од сто 

осамдесет и једног ученика. Циљ истраживања је био да се испита повезаност 

флексибилне тимске наставе и квалитета стваралачких знања ученика основне школе. 

Тим наставника сачињавало је двадесет студената четврте године Учитељског 

факултета у Ужицу који су се добровољно јавили за рад након што им је представљен 

експериментални модел тимског наставног рада. Резултати истраживања указали су да 

је експериментална група ученика значајно напредовала у погледу развоја 

стваралачких знања, била је најуспешнија у решавању задатака флуентности, затим 

задатака којима се проверава осетљивост за проблеме, и на крају задатака 

оригиналности. Школски успех ученика је доведен у везу са експерименталним 

фактором. Стваралачке задатке најуспешније су решавали ученици експерименталне 

групе са одличним, а затим и врло добрим успехом. Дистрибуција квалитета знања 

ученика чији је рад подстицан тимом наставника усмерена је ка вишим категоријама 

знања; ученици ове групе су више заинтересовани за рад, мотивисани су за 

истраживање, боље разумеју историјске садржаје и своје знање успешније примењују у 

новим ситуацијама. У погледу заступљености стваралачких знања, нису пронађене 

статистички значајне разлике између дечака и девојчица (Vasilijević i sar., 2013).  

 Налази претходно изложеног истраживања су представљали основ за 

конципирање наших истраживачких настојања, односно тежње да експериментално 

испитамо ефикасност два модела тимске наставе у веб-окружењу у настави природе и 

друштва. 
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3. Веб окружење и тимска настава 
 

3.1. Веб окружење – карактеристике  

 

 Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (Službeni Glasnik 

Republike Srbije, br. 107/2012) препознаје значај и улогу информационо-

комуникационих технологија (ИКТ) за унапређивање образовног система. Имајући у 

виду комплексност овог питања и непостојање докумената који би били основа за 

формулисање образовне политике и имплементацију ИКТ-а, Национални просветни 

савет (2013) иницирао је израду документа Смернице за унапређивање улоге ИКТ у 

образовању (у даљем тексту Смернице) које се баве питањем примене ИКТ-a на нивоу 

основне и средње школе, а чије препоруке ћемо користити у раду.  

 Уочено је да је развој ИКТ инфраструктуре у школама напредовао, тако да 

ресурси више нису главна препрека за учење помоћу технологије и о технологији 

(European Commission, 2013). Утврђено је да постоји значајна корелација између 

употребе рачунара код куће и образовних постигнућа, али не и корелација између 

образовних постигнућа ученика и коришћења рачунара у школи (OECD, 2010). Зато, 

упоредо са опремањем школа треба креирати садржаје, дидактичко-методичка решења 

и перманентно развијати људске ресурсе за коришћење рачунара и интернета у 

наставном процесу.  

 Наша пажња је усмерена на испитивање и креирање могућности за коришћење 

веба као извора информација, али и за комуникацију, сарадњу и вредновање у млађим 

разредима основне школе.  

 Веб карактерише лака доступност, уколико имамо приступ интернету, огромна 

количина информација, непостојање механизама за филтрирање података, хипертекст и 

мултимедијалност. Коришћење веба, као извора информација, захтева од ученика да 

интерпретирају информације које су пронашли у веб окружењу и да их уклопе у 

постојеће структуре знања, које се састоје се од школског знања као и ваншколских 

искустава. Зато, при коришћењу веба, нагласак треба да буде на рефлексивном 

претраживању кроз поређење раније формираних појмова, усвојених чињеница и 

стечених искустава са новим информацијама, што води њиховом узајамном 

прилагођавању и конструкцији нових знања.  
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 Веб омогућава приступ великом броју информација, али и доприноси да 

проналажење и коришћење информација буде сложеније јер су потребне нове 

компетенције за његово ефикасно коришћење. Истраживања су показала да деца, 

студенти и одрасли наилазе на тешкоће приликом тражења информацијама у веб 

окружењу (Brand-Gruwel, Wopereis, & Vermetten, 2005; Hirsch, 1999; Kafai & Bates, 

1997). Ученици не проверавају коректност и поузданост информација (Kafai & Bates, 

1997; Schacter, Chung & Dorr, 1998). Aко пронађу одговарајуће информације, имају 

потешкоће да их користе за решавање информационих проблема (Brand-Gruwel 

&Wopereis, 2006; Koot & Hoveijn, 2005; Raes, Schellens, De Wever & Vanderhoven, 

2011). 

 Ученици треба да знају како да користе претраживаче, кључне речи и хипервезе, 

како да лоцирају и изаберу материјале. И не само то, они треба да буду у стању да 

процене и користе информације критички, како би конструисали нова знања. 

Стратегије за решавање проблема, уопште, а нарочито у веб окружењу се не развијају 

спонтано (Wood, 2009). Дакле, тим стратегијама би ученике требало учити и омогућити 

им да кроз учење стратегија уче и садржаје наставних предмета. Наставници имају 

задатак да осмисле начине који ће бити најприхватљивији и најделотворнији, а за то су 

им потребне бројне компетенције. Једно од решења је повезивање наставника и тимски 

рад на креирању дидактичко-методичких решења за учење у веб окружењу и помоћу 

веб окружења. 

 Кључна питања којима ћемо се бавити у овом делу нашег рада су: учење у веб 

окружењу и коришћењем веб окружења (ИПС процес) и поучавање у веб окружењу и 

помоћу веб окружења (тимска настава у веб окружењу – припремање, реализација и 

вредновање). У сагледавању могућности коришћења веб окружења у функцији учења и 

поучавања полазиште су нам биле препоруке дате у Смерницама, истраживачки налази 

и неизоставне теоријске поставке.  

 

3.2. Учење и поучавање у веб окружењу 

 Стара школа је учење и поучавање разматрала као два паралелна и споља 

повезана самостална процеса, али је тежиште било на поучавању, а не на учењу. Учење 

се не може сматрати као спонтано збивање. Тај процес треба усмеравати поучавањем 

које представља подстицање, организовање и усмеравање интелектуалних и других 
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активности и увођење у процес учења. Према Ј. Ђорђевићу (1997) поучавање и учење 

нису два изолована и самостална процеса, већ су две стране јединственог, али и 

комплексног психолошког и наставног догађања у коме мере наставника и активности 

ученика зависе једнe од других, једна другу подстичу, подржавају и унапређују. 

Јединство учења и поучавања сваки пут добија други облик, у различитим 

организационим и дидактичко-методичким облицима наставе, при различитим врстама 

поучавања и учења, као и при различитим структурама наставних група. Право учење 

је оно учење које је мање усредсређено на усвајање чињеница, а више на способности 

да се оне схвате, процењују, тумаче, примене и да им се да одговарајућа вредност и 

значај (Đorđević, 1997). 

 

 3.2.1. Теоријске основе  

 
 М. Али (Ally, 2005) са Универзитета Атабаска је у свом раду Основне образовне 

теорије онлајн учења разматрао утицаје теорија учења на дизајнирање онлајн садржаја. 

Користећи његова проучавања, дајемо кратак преглед наставних стратегија које би 

требало уградити у наставне материјале који се испоручују путем веба. Сматрамо да те 

стратегије потребно користити и као параметре за избор квалитетног онлајн садржаја, а 

могу нам послужити и за организовање и реализацију наставе, јер нека истраживања 

указују да на успех учења више утичу наставне стратегије које се користе и које су 

уграђене у наставне материјале него врста технологије која се користи у учењу и 

поучавању.  

 Утицај бихевиористичке школе мишљења на дизајнирање и избор дидактичких 

ресурса из веб окружења, као и на реализацију наставе коришћењем дидактичких 

ресурса у веб окружењу се огледа у следећем: 

1) Ученицима треба рећи експлицитне исходе учења да би могли одредити своја 

очекивања; 

2) Проверавање знања, онлајн или на други начин требало би да буде саставни део 

учења како би се проверавало напредовање ученика и пружила одговарајућа 

повратна информација; 

3) Наставни материјали треба да буду организовани тако да подстичу учење; 

Когнитивисти виде учење као унутрашњи процес који укључује памћење, 
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мишљење, размишљање, апстракцију, мотивацију и метакогницију. Утицај ове школе, 

који би се морао уважавати приликом обликовања, избора и коришћења дидактичких 

ресурса у веб окружењу, огледа се у следећем: 

1) Користити стратегије које подстичу перцепцију и пажњу:   

• Важне информације би требало сместити у средиште екрана за читање и 

омогућити ученицима да читају слева надесно; 

• Кључне информације треба нарочито нагласити како би се ученици 

усредсредили на њих; 

• Ученицима треба указати зашто би требало да усвоје те материјале, јер ће 

то утицати да се они фокусирају на важне информације у њима; 

• Степен тежине материјала треба да одговара когнитивном нивоу ученика, 

тј. требало би да је диференциран; 

2) Употребљавати стратегије које олакшавају коришћење постојећег знања, као   

предуслов за усвајање нових информација; 

• Користити питања пре наставе да би се поставили циљеви и активирала 

постојећа знања ученика; 

• Омогућити ученицима различитих предзнања да изаберу пут који им највише 

одговара како би обновили претходно знање пре презентовања нових 

информација; 

3) Информације треба поделити да би се спречила преоптерећеност за време   

обраде у радној меморији; ако материјали садрже много појединости, оне морају 

бити организоване у облику мапа информација које ће показати њихову 

организацију; ученике треба упућивати да стварају мапе информација током 

процеса учења или након савладавања материјала као део активности синтезе; 

4) Користити стратегије које захтевају примену, анализу, синтезу и вредновање 

јер оне подстичу више нивое размишљања и доприносе успешнијем преносу 

информација у дуготрајно памћење. 

5) Когнитивна школа истиче важност индивидуалних разлика, па преферира 

укључивање различитих стратегија учења у е-наставу како би се она 

прилагодила тим разликама. Стилови учења односе се на то како ученици 

доживљавају образовно окружење, како с њим комуницирају и одговарају на 
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њега. Зато материјали за е-учење треба да укључују активности прилагођене 

различитим стиловима учења, тако да ученици сами могу одабрати активности. 

6) Ученицима, који имају различите стилове учења, треба пружити и одговарајућу 

подршку; различити ученици преферирају различит степен подршке наставника; 

7) Информације треба да буду презентоване на различите начине (текстуалне, 

аудитивне, визуелне), који су прилагођени индивидуалним разликама у обради 

информација и који омогућавају пренос у дуготрајно памћење; 

8) Ученике треба мотивисати да уче. Требало би користити унутрашњу 

мотивацију (која долази од ученика), али се не искључује употреба спољашње 

мотивације (долази од предавача или постигнућа), јер неке ученике мотивишу 

спољашње методе; 

9) Потребно је подстаћи ученике да користе метакогнитивне вештине у процесу 

учења. Када уче користећи дидактичке ресурсе у веб окружењу, ученицима 

треба дати прилику да размишљају о ономе што уче, сарађују са другим 

ученицима и проверавају свој напредак; 

10)  Симулације стварних ситуација и коришћење примера из стварног живота 

требало би да буду део материјала. Ученицима треба дати задатке или пројекте у 

којима ће применити научено. Пренос у животне ситуације помаже ученицима 

да учењу дају индивидуално значење и да контекстуализују информацију. 

  За конструктивисте ученици су активни субјекти у наставном процесу. Они 

стичу знање кроз властиту интерпретацију и обраду информација које примају чулима. 

Ученик је у средишту учења, а наставник има улогу саветника и помагача. 

Конструктивисти, такође, истичу значај средине за учење и поучавање. Средина треба 

да је организована тако да подржава различите перспективе или интерпретације 

стварности, конструкције знања, активности сагледане у различитим контекстима и 

засноване на искуству ученика. Стога, наставник треба да припрема овакве средине у 

којима ће ученици учити и радити самостално. Утицај ове школе, који би се морао 

уважавати приликом обликовања, избора и коришћења дидактичких ресурса у веб 

окружењу, огледа се у следећем:  

1) Омогућити ученицима да стварају властито знање, а не да прихватају оно које 

им даје предавач. Добро организована интерактивна настава подржана вебом 
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олакшава стварање знања јер ученици морају преузети иницијативу да би 

научили и били у интеракцији са другим ученицима и предавачем; 

2) Један од пожељних облика организације наставе је вођено откривање знања у 

којем ученици могу одлучивати о циљевима учења, али уз помоћ наставника; 

3)  Пожељно је користити током наставе питања за разумевање како бисмо 

подстакли ученике да промишљају и обрађују информације на релевантан и 

смислен начин; 

4) Учење мора бити смислено за ученике. Материјали би требало да укључују 

примере који су блиски ученицима да би боље разумели информације; задаци и 

пројекти морају омогућити ученицима да одаберу смислене активности које ће 

им помоћи у примени и персонализацији информација; 

5) Учење би морало да буде интерактивно да бисмо подстакли више нивое учења 

и сарадњу са другим ученицима. Ученици примају наставне материјале путем 

технологије, обрађују информације, а затим персонализују и контекстуализују 

информације. У процесу трансформације ученици комуницирају са садржајем, 

другим ученицима и наставницима како би тестирали и потврдили идеје и 

применили оно што су научили. Различите врсте интеракције подстичу 

различите нивое учења. Разликују се три ступња интеракције које можемо 

применити у е-настави: први ступањ је интеракција ученика са самим собом, 

која му помаже да прати и усмерава властито знање, други ступањ интеракције 

је ученичко-људска и ученичко-нељудска интеракција у којој ученик 

комуницира са људским и нељудским средствима; трећи ступањ је интеракција 

ученик-настава која се састоји од активности за постизање резултата учења.  

 Бихевиористичке, когнитивистичке и конструктивистичке теорије на различите 

начине доприносе дизајнирању онлајн материјала. Уопштено речено: бихевиористичке 

стратегије се могу користити у поучавању чињеница, когнитивистичке у поучавању 

начела и процеса, а конструктивистичке у поучавању примене наученог у стварном 

животу. У дизајнирању и коришћењу онлајн материјала, у овом раду, нагласак је на 

конструктивистичком и социоконструктивистичком учењу у којем се ученицима даје 

прилика да, самостално или у интеракцији, конструишу знање из информација 

доступних у онлајн материјалима.  
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 3.2.2. Терминолошка разјашњења 

 Електронско учење (е-learning) у најширем смислу представља учење засновано 

на примени ИКТ-а. ИКТ обухвата рачунарски хардвер и софтвер и средства 

електронске комуникације који се користе за прикупљане, обраду, чување и размену 

информација, укључујући одговарајуће услуге и садржаје (Nacionalni prosvetni savet 

Republike Srbije, 2013). Е-учење обухвата примену нових мултимедијалних технологија 

и интернета, оријентисаних на ученика и његове потребе, ради унапређивања квалитета 

процеса учења и бољег приступа материјалима и услугама, као и за сарадњу и размену 

материјала на даљину (European Commission, 2008). Предуслови за увођење 

електронског учења у неку средину обухватају: постојање одговарајућих стандарда, 

стратешку опредељеност образовне установе као и подршку е-учењу у образовном, 

саветодавном, техничком, организацијском и финансијском смислу (Ristić i 

Radovanović, 2013).  

 Онлајн учење (Оnline Learning) јесте појам којим се означава учење 

организовано путем интернета. Онлајн окружење за учење може се применити за 

обављање појединих административних послова у вези с наставом, реализацију 

одређеног дела наставе или за све активности у оквиру наставног процеса. Електронско 

учење је шири појам од појма онлајн учење јер се оно може реализовати и када рачунар 

нема излаз на интернет, већ се одвија на рачунарима који нису на мрежи или су само у 

локалној мрежи без коришћења интернета.  

 Образовање на даљину (Distance Learning) јесте појам који се често користи у 

синонимном значењу са онлајн учењем. Ипак, то нису синоними. Разликује их то што 

образовање на даљину може бити организовано путем различитих медија, док је онлајн 

учење искључиво организовано путем информационо-комуникационих технологија, 

при чему може, али и не мора да буде на даљину.  

 Појмови е-учење, онлајн учење и настава на даљину се често изједначавају 

према значењу. Међутим, није реч о истим облицима образовања. Прво, онлајн учење 

је један од облика е-учења. Дакле, е-учење је шири појам од појма онлајн учење зато 

што се онлајн учење одвија путем интернета, а постоје облици е-учења који се не 

одвијау путем интернета (на пример, коришћење мултимедијалног софтвера). Друго, 

онлајн учење је, такође, и један од облика учења на даљину. Осим онлајн учења, у 

учење на даљину спадају и дописни курсеви и курсеви преко радио и телевизијских 
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емисија. Закључујемо да се сви облици е-учења не одвијају на даљину и да постоје 

облици учења на даљину који не представљају учење подржано ИКТ-ом, односно, е-

учење. 

      Појам е-настава (e-teaching) обухвата систем ученикових и наставникових 

активности у настави подржаној и обликованој достигнућима информационо-

комуникационе технологије. Дакле, е-учење је фокусирано на ученика и процес учења, 

е-настава је „систем обликован да унапреди наставников рад и резултате, 

саморегулацију и мотивацију у наставном деловању; дизајнирана је са циљем да 

подржи наставника да у окружењу е-учења буде успешан у поучавању...“ (Bjekić, 

Krneta i Milošević, 2008: 8). 

 У раду ћемо се бавити онлајн учењем, при чему се веб користи за испоруку 

материјала, комуникацију, сарадњу и вредновање у контексту учионице, а не на 

даљину. 

 

3.2.3. Решавање информационих проблема (Information problem solving – 

IPS) 

Под утицајем ИКТ-а откривају се неограничене могућности за обраду и пренос 

информација и за систематизацију знања, али се јављају и потребе да се постојеће 

стратегије учења размотре на другачији начин (Mirkov, 2013). Учење је процес који 

резултира квалитативним променама у структури знања ученика, њиховим 

активностима и понашању. Приступ усмерен на учење захтева да фокус у наставном 

процесу буде на обезбеђивању учења и подржавању процеса учења. Важно је створити 

могућности ученицима да изграде сопствене структуре знања у процесима учења 

којима руководи наставник, било да су индивидуални, индивидуализовани или 

сараднички. Знање се не може само усвојити, оно се мора изградити, јер се само на тај 

начин формирају права, функционална знања, која су генеративна (она из којих се 

развијају нова знања) и трансферна (она која су применљива као у школским тако и у 

животним ситуацијама) (Autorski tim, 2007). 

 Предности веб-оријентисаног учења у односу на класичну наставу се огледају у: 

интеграцији мултимедијалних података, интерактивности, флексибилности коришћења 

и повезивању корисника (Ristić i Radovanović, 2013). Значај поучавања за ефикасну и 
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критичку употребу веба у едукативне сврхе је препознат, али упутства о томе како 

поучавати још увек су ретка и нису увек ефикасна.  

   У литератури се појављује неколико концепата у чијој основи је решавање 

информационих проблема: тражење информација (Kuhlthau, 1993; Marchionini, 1995; 

Wallace, Kupperman, Krajcik & Soloway, 2000), информациона писменост (Bawden, 

2001) или решавање проблема помоћу информација (Information problem solving, IPS) 

(Brand-Gruwel, Wopereis &Vermetten, 2005; Eisenberg & Berkowitz, 1990; Moore, 1995). 

Решавање проблема помоћу информација (решавање информационих проблема) 

захтева од ученика да идентификују потребе за информацијама, пронађу адекватне 

изворе информација, издвоје и организују информације из сваког извора и повежу их. 

Информациони проблеми се решавају тражењем, прикупљањем, обрадом и 

презентовањем информација (Ničković, 1970). Суштину знања чине информације, а 

обрада информација као суштински аспект учења утиче на формирање искуства, 

поимање и разумевање света (Danilović, 2005). Када је у питању однос знања и 

информације, иако је израз информација многозначан, закључује се да свака 

информација није знање, нити је свако знање информација (Mirkov, 2013). Знање се не 

може поистоветити са информацијом зато што су основне карактеристике знања 

структурисаност, кохерентност и релативна трајност, док информацију карактеришу 

делимичност, фрагментарност и изразита привременост и краткотрајност (Ristić, 2006). 

 Информациони проблем настаје када постоји неслагање између информација 

које су нам познате и информација које су потребне да се одговори на питање или 

задатак. Може се објаснити кроз схватање проблема уопште, кроз четири показатеља: 

1) почетно стање, 2) циљ, 3) решење које омогућава прелаз из почетног стања до циља 

и 4) сам процес решавања проблема (Newell & Simon, 1972). У случају информационог 

проблема почетно стање представља потреба за информацијом, а циљ ситуација када је 

та потреба задовољена (информација је пронађена, обрађена и представљена), решење 

је скуп или низ стратегија које се примењују, а процес решавања проблема је примена 

тог скупа или низа стратегија (Wopereis, Brand-Gruwel & Vermetten, 2008). 

Информациони проблеми које ученици решавају могу бити једноставни (тражи се 

прикупљање чињеница), сложени (засновани на истраживању) и самогенерисани 

(засновани на интересовањима ученика). Самогенерисани проблеми могу бити у 
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целини самогенерисани (ученик сам бира проблем који ће решавати) и делимично 

самогенерисани (ученик бира један аспект додељеног проблемског задатка).  

 Пример једноставног информационог проблема је: Колико година је прошло од 

рођења Николе Тесле до рођења Михајла Пупина? Овај проблем није тешко решити. 

Треба да посетимо, оптимално, два релевантна сајта. Постоји само један тачан одговор 

на ово питање. Задатак – Напишите есеј о здравој исхрани деце, јесте сложенији. 

Решавање овог проблема захтева да посетимо више сајтова, затим да процењујемо 

информације, упоређујемо их, повезујемо и слично. Писање есеја је теже него 

одговарање на једно питање.  

 Бренд-Грејвл (Brand-Gruwel) и сарадници су своја вишегодишња истраживања 

усмерили на проучавање процеса решавања проблема помоћу информација (Information 

problem solving – IPS, у даљем тексту IPS концепт) у веб окружењу, као и на 

обликовање наставних модела који ће унапређивати вештине потребне да се реши 

проблем када се веб користи за проналажење и коришћење информација. IPS концепт 

обухвата вештине, знања и ставове за: 1) дефинисање потреба за информацијама; 2) 

идентификацију извора; 3) вредновање и селектовање релевантних информација из 

извора; 4) презентовање информација у кохерентној форми и 5) конструкцију знања 

(Brand-Gruwel & Gerjets, 2008; Brand-Gruwel, Wopereis & Vermetten, 2005). Овај 

концепт је користан, како ученицима за њихове истраживачке активности и учење, тако 

и наставницима за планирање и реализацију наставних активности. 

 С појавом интернета у образовању IPS концепт је стекао посебну пажњу у 

образовном истраживању. То је резултирало развојем IPS модела (Brand-Gruwel, 

Wopereis, & Walraven, 2009; Hill, 1999), као и конструкцијом ефективних наставних 

подршки за учење IPS вештина (Brand-Gruwel & Gerjets, 2008; Graesser et al., 2007; 

Stadtler & Bromme, 2007). 

 Оквир за проучавање проблема нашег истраживања, и са теоријског и са 

емпиријског становишта, представљаће декомпозиција процеса решавања проблема 

помоћу веба, коју су поставили Бренд-Грејвл, Воперајс и Верметен (Brand-Gruwel, 

Wopereis, & Vermetten, 2005). Дати модел је развијен на основу емпиријског 

истраживања поменутих аутора. Садржи пет основних (конститутивних) вештина. 

Свака од пет основних вештина подељена је на подвештине. 
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1) Дефинисање проблема: 

• читање задатка,  

• конкретизовање проблема,  

• активирање претходног знања и  

• разјашњење захтева задатка; 

2) Тражење информација:  

• избор стратегије за претрагу,  

• навођење термина за претрагу,  

• евалуација резултата претраге; 

3) Преглед информација:  

• преглед сајта,  

• проучавање садржаја сајта,  

• евалуација сајта; 

4) Обрада информација:  

• читање текста,  

• проучавање садржаја,  

• чување релевантних информација,  

• евалуација обрађених информација; 

5) Организација и презентација информација:  

• структурирање релевантних информација,  

• реализација задатка. 

 Аутори су истакли да током процеса решавања проблема у веб окружењу 

велики значај има регулација активности кроз: 1) оријентацију (прављење плана за 

решавање проблема), 2) управљање (проверу да ли је план заиста добар, или је 

потребно увести одређене промене) и 3) тестирање процеса (евалуација процеса који је 

спроведен и резултата рада). Стога истичу потребу да у процес буде укључена 

регулација, односно, метакогнитивне вештине.  

 Бранд-Грејвл и сарадници су корак даље начинили IPS-I моделом (Information 

problem solving (IPS) in which the Internet (I) is used to search information) (Brand-Gruwel, 

Wopereis & Walraven, 2009), који описује основне вештине, подвештине, активности за 

регулацију процеса и утврђује неопходне предуслове потребне за решавање 

информационих проблема када се за извор информација користи интернет. Разлика у 
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односу на претходни модел се огледа у томе што се регулација IPS процеса разматра 

кроз четири активности: оријентацију, праћење, управљање и процену. У оквиру 

регулације ученици треба да направе план како да реше информациони проблем у веб 

окружењу. Током процеса решавања проблема треба да прате, управљају и проверавају 

да ли је предложени план адекватан и процене да ли је потребно да изврше промене у 

приступу или да се и даље придржавају плана.  

Истраживачки налази су показали да су конститутивне вештине, подвештине и 

активности усмерене на регулацију IPS-I процеса веома повезане, да се испољавају на 

интегративан начин и да је потребан одређени ниво развијености да би се успешно 

решио информациони проблем (Brand-Gruwel, Wopereis & Walraven, 2009). Међутим, 

постоје и неопходни предуслови који морају бити испуњени да би се приступило 

решавању проблема. Ученици треба да имају развијене вештине читања, вредновања 

информација и коришћења рачунара. 

 

 3.2.4. Преглед релевантних истраживања  

 3.2.4.1. IPS концепт 

Веб се сматра потенцијално моћним средством за посредовање у оквиру нове 

форме учења у којој ученици конструишу знање кроз самоусмерене активности. Све 

већа употреба веба за реализацију школских и домаћих задатка подстакла је одрeђена 

питања: како ученици претражују веб, колико су ефикасне њихове стратегије, који су 

резултати претраге, како ученици обрађују информације и креирају продукт. Када деца 

траже информација на вебу, често су суочена са информацијама које нису посебно 

писане за њих, као и са информацијама за које не можемо априори да кажемо да су 

поуздане и тачне. Из овог је произашло још једно важно питање: како деца процењују 

релевантност и поузданост информација које су нашли? Сва наведена питања могу се 

подвести под једно опште: како ученици уче у контексту у којем се веб користи као 

алат за истраживање? Спроведена су истраживања која су у већини случајева усмерена 

на проучавање и процеса претраге и његових резултата. 

 На основу прегледа потешкоћа у решавању информационих проблема 

коришћењем веба (Stepić, 2015) дошли смо до закључка да се деца основношколског 

узраста суочавају са озбиљним потешкоћама. Резултати истраживања показују да су 

потешкоће највише заступљене у следећим сегментима: формулисање термина за 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

110 

 

претрагу, евалуација на сва три нивоа (добијене листе сајтова, структуре и садржаја 

сајтова и информација) и у оквиру организације и презентације информација. Запажена 

је узрочно-последична повезаност између активности у оквиру процеса, јер квалитет 

реализације сваке претходне активности утиче на квалитет активности које следе 

(2015). 

 Пошто је недвосмислено јасно да стратегије за решавање проблема у веб  

окружењу ученици тешко могу сами развити, покушаћемо да одговоримо на питање 

како их развијати. Увидом у истраживања уочили смо да развијање стратегија за 

решавање проблема у веб окружењу не треба посматрати изоловано, него у спрези са 

остваривањем циљева и задатака конкретног предмета (De Vries, Van der Meij & 

Lazonder, 2008; Hoffman, Wu, Krajcik, & Soloway, 2003; Kuiper, Volman & Terwel 2008; 

Spink, Danby, Mallan, & Butler, 2010; Pritchard, & Cartwright, 2004; Wang, Ke, Wu, & 

Hsu, 2011). 

 Осврнућемо се на истраживања која су усмерена на подстицање развоја и 

унапређивање стратегија за решавање проблема у веб окружењу. 

 Један од основних принципа којим се руководимо у нашем раду јесте да 

стратегије за решавање проблема у веб окружењу треба развијати у релевантним и 

смисленим контекстима уклопљеним у наставни план и програм, а не кроз изоловане 

задатке (Argelagós & Pifarré, 2012; Kuiper et al., 2008). Према прегледу Аргелагос и 

Пифаре (Argelagós & Pifarré) наводимо истраживања која се односе на развој 

поменутих стратегија коришћењем програма који су уклопљени у редован наставни 

процес у основној школи. Предмети тих истраживања су разноврсни: рефлексивно веб 

претраживање (De Vries et al., 2008), разумевање садржаја, стратегије тражења и 

приступања информацијама, квалитет веб-ресурса (Hoffman et al., 2003), вештине 

тражења, читања и евалуације садржаја са веба (Kuiper et al., 2008), коришћење 

информација са интернета у функцији конструкције знања (Pritchard & Cartwright, 

2004), понашање ученика приликом претраживања веба (Spink et al., 2010), 

информациона писменост и мотивација за учење (Wang et al., 2011). Ефекти поменутих 

истраживања се крећу од делимично позитивних (De Vries et al., 2008; Kuiper et al., 

2008; Pritchard, & Cartwright, 2004; Wang et al., 2011) до позитивних (Hoffman et al., 

2003; Spink et al., 2010). Имајући у виду проблеме са којима се деца сусрећу, многи 

аутори (De Vries et al., 2008; Hoffman et al., 2003; Wallace et al., 2000) сматрају да би 
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специфичан, добро структуриран портал, могао да олакша претрагу и омогућио би 

ученицима да изаберу релевантне изворе. На тај начин би им више времена остало за 

обраду информација и представљање резултата.  

 У прилог изнетом говоре и резултати једног ранијег истраживања које је 

осмишљено да се истражи како деца основношколског узраста могу да користе 

интернет (Kafai & Bates, 1997). Ученици су имали задатак да направе директоријум 

сајтова за другу децу тако што ће уз сваки препоручени сајт написати коментар. Општи 

циљ пројекта је био да се развија информациона писменост деце, посебно, разумевање 

шта су интернет и веб, стекну неке вештине претраживања, и развијају вештине 

критичког мишљења проценом информација које су прикупили са различитих сајтова. 

 Ученици су проналазили информације за своје школске пројекте, али одабир 

добрих сајтове је, понекад, био тежак за њих. Наслови и описи сајтова које су добијали 

уношењем кључних речи су их доводили у заблуду и било им је тешко да их процене. 

Овај проблем је појачан њиховом неспремношћу да прочитају и проуче цео списак 

резултата. Запажено је да деца одлучују који ће сајт да посете само на основу наслова 

сајта. 

 Општи закључак је да је процес веб-претраживања допринео да ученици посете 

релативно мало релевантних сајтова и да преглед неважних сајтова може да успори, 

умањи или онемогући долазак до правих информација. Препорука је да се унапред 

одаберу „добри“ сајтови које ће ученици претраживати, вредновати и користити. 

Писање коментара евалуираних сајтова је изазов за сву децу. Мотивација ученика и 

успех у раду су значајно порасли када су деца схватила да њиховим белешкама могу 

приступити људи широм света, и да ће их сигурно видети и остала деца укључена у 

пројекат. 

 За овај рад су значајни резултати још неких истраживања.  

 Рејс и сарадници (Raes, Schellens, De Wever &Vanderhoven, 2011) истраживали 

су утицај различитих подршки (наставника, технологије (уграђене подршке у програм) 

и комбинована) на концептуална знања и метакогнитивну свест (знање о спознаји и 

регулације спознаје) студената који уче науку у сарадњи у веб окружењу. Истраживање 

је трајало четири недеље у оквиру осамнаест часова науке. Узорак је чинило триста 

четрдесет и седам ученика. Претестом и посттестом су мерене разлике. 
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 Налази су открили да су ученици у свим условима остварили значајан напредак 

у смислу концептуалног знања, знања о спознаји и регулисања спознаје у односу на 

контролну групу. Анализа коваријансе је показала да услови значајно утичу на разлике 

које су се појавиле у концептуалним знањима, знањима о спознаји и регулацији 

спознаје. Ученици који су имали на располагању вишеструке подршке остварили су 

најбоље резултате. Добре резултате су имали и ученици који су радили у условима са 

технолошком подршком. Резултати те две групе ученика су знатно надмашили 

резултате ученика који су имали само подршку наставника или су радили у контролној 

групи, на уобичајен начин. Истраживање указује на значај вишеструких подршки 

(комбиновање подршке технологије и подршке наставника), као приступа који ће 

утицати на повећање знања ученика и метакогнитивне свести и прилагођавати се 

различитим потребама ученика у току учења у веб окружењу (Raes, Schellens, de Wever 

&Vanderhoven, 2011).  

 У истраживању примене саморегулисаног учења помоћу веб-претраживања у 

кинеским основним школама (Hsiao, Tsai, Lin & Lin, 2012) циљ је био да се испитају 

ефекти овог учења код ученика, како са високим, тако и са ниским степеном 

саморегулације. Експерименталним истраживањем су обухваћена сто деведесет и три 

ученика шестог разреда основне школе распоређених у три експерименталне и три 

контролне групе. Експериментални програм је трајао пет недеља. У експерименталној 

групи је примењен систем учења путем веб-претраживања са функцијом помоћи за 

саморегулисано учење, док је у контролној примењен уобичајен начин учења помоћу 

система веб-претраживања. Резултати истраживања указују да ученици основне школе 

немају адекватну контролу саморегулације приликом коришћења веба у учењу и да су 

ученици који су користили припремљен систем инструкција постигли боље резултате у 

учењу од оних који нису имали помоћ.  

 Већина истраживања која се баве IPS процесом обухватају кратак временски 

период. Треба да се развијају дугорочне студије како би се видело да ли су позитивни 

ефекти у наставном процесу одрживи током времена. Једна таква студија (Argelagós & 

Pifarré, 2012) показала је да структурирана и вођена подршка уклопљена у курикулум 

доприноси развоју стратегија за решавање проблема у веб окружењу, као и бољем 

успеху ученика који су похађали експериментални програм. 
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 Сумирајући резултате истраживачких налаза, можемо закључити да стратегије 

за решавање проблема у веб окружењу треба развијати кроз добро структурирану, 

вођену, сарадничку, истраживачки оријентисану наставу засновану на изазовним 

задацима који се реализују коришћењем разноврсних дигиталних алата. 

 

 3.2.4.2. Оспособљавање и оспособљеност наставника за коришћење ИКТ-а  

 Оспособљавање и оспособљеност наставника за коришћење ИКТ-а у настави су 

кључна питања о којима сведоче страна, али и истраживања реализована код нас. 

Употреба ИКТ-а није условљена само расположивом опремом и физичким условима, 

већ зависи и од ентузијазма и компетенција наставника. Oд наставника се очекује да 

схвате како информационо-комуникациона технологија о којој уче и помоћу које уче 

може послужити да остваре специфичне циљеве у њиховој предметној области, као и 

да се оспособе да идентификују и изаберу циљеве чија реализација може бити 

ефикаснија и квалитетнија, уз подршку одговарајуће технологије (Stepić, 2012а). 

Међународно истраживање о рачунарској и информационој писмености 

(International Study of Computer and Information Literacy – ICILS), које је спроведено 

2013. године, прво је међународно компаративно истраживање о припремљености 

ученика да користе рачунаре и да уз помоћ ИКТ-а истражују, стварају и комуницирају 

код куће, у школи и у широј заједници. 

 Студија је обухватала шездесет хиљада ученика осмог разреда (просечна 

старост тринаест и по година) из више од три хиљаде и триста школа у оквиру двадесет 

и једног образовног система, укључујући и девет земаља ЕУ. Налази указују: 1) многи 

„дигитални урођеници“ немају потребне дигиталне компетенције; 2) постоји потреба да 

се обезбеди свеобухватан приступ развоју дигиталних компетенција у школи и да се 

обрати пажња на неуједначеност у погледу пола; 3) педагошка употреба ИКТ-а у 

школама и даље је ограничена; 4) већи нагласак треба ставити на коришћење ИКТ-а у 

колаборативном раду наставника и у активним приступима настави; 5) циљано стручно 

усавршавање је потребно за оспособљавање наставника за ефикасну употребу ИКТ-а; 

6) колаборативне школске средине и канали за сарадњу и размену могу да делују као 

подршка за иновативну употребу ИКТ-а у настави и учењу (European Commission, 

2013).  
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 На учесталост и начин употребе утичу механизми подстицаја и облици подршке 

доступни наставницима у појединачним школама (Nacionalni prosvetni savet Republike 

Srbije, 2013). Петко је истраживао разлоге због којих се наставници опредељују за 

коришћење ИКТ-а у настави. Истраживањем је обухваћено триста педесет и седам 

средњошколских наставника из Шведске. Налази показују да постоји пет фактора на 

основу којих се може објаснити укупно 60% разлика које постоје у интензитету 

употребе ИКТ-а у настави. Наставници најчешће користе рачунар и интернет у 

настави: када сматрају да су компетентни за њихово коришћење, када имају више 

расположивих рачунара у учионици, када је наставник одговоран за све ученике истог 

разреда, када су уверени да рачунар доприноси бољем учењу и када примењују 

конструктивистичке форме учења и поучавања (Petko, 2012). 

 Истраживање које је спровео ОЕЦД у оквиру Међународне студије о учењу и 

поучавању (OECD, 2013) указује на неравнотежу између потреба и могућности за 

стручно усавршавање наставника за коришћење ИКТ-а. Основни облици стручног 

усавршавања за коришћење ИКТ-а у настави и учењу су они који се одвијају унутар 

школа, било кроз учешће у организованим развојним активностима или посматрањем 

других наставника (European Commission, 2013). М. Кундачина и С. Маринковић 

(Kundačina, Marinković, 2012), испитујући како наставници самоопажају ниво 

изграђености општих и специјалних компетенција за професију наставника и како 

поменуте компетенције процењују директори и стручни сарадници, утврдили да су 

наставници, између осталог, најслабије припремљени за коришћење информационе 

технологије. Сличне оцене поменутог аспекта дали су и директори и стручни 

сарадници. Ови резултати су компатибилни са резултатима нашег истраживања (Stepić, 

2012а). Испитивањем оспособљености учитеља за коришћење дидактичких ресурса у 

веб окружењу на више нивоа (критеријумски тест знања и анкетни лист са скалом 

процене) установили смо да информатичка писменост и оспособљеност да користе 

образовне сајтове у припреми и реализацији наставе нису задовољавајућег нивоа. То је 

даље условило да ретко користе образовне сајтове и у припреми, и у реализацији 

наставе, и да је њихово коришћење најчешће усмерено на илустровање одређених 

појава и презентовање занимљивости. Према нашим резултатима, основна ограничења 

за употребу образовних сајтова у наставном процесу су неадекватна техничко-
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технолошка опремљеност учионица, мали број адекватних садржаја и недовољна 

оспособљеност учитеља (Stepić, 2012б). 

 Аутори М. Кундачина и С. Маринковић (Kundačina, Marinković, 2012) предлажу 

да се кроз све методике наставе студенти оспособљавају за коришћење информационо-

комуникационих технологија. Неке од предложених мера су и: установити шта је 

минимум информатичких знања и вештина које треба да поседује сваки наставник, 

обликовати јасно диференциране садржаје према степену сложености, уважавати 

предзнања наставника, као и опремљеност школе за примену ИКТ-а у настави, 

омогућити континуирану обуку, подстицати унутрашњу и обезбедити одређене облике 

спољашње мотивације и изградити јединствен ресурсни центар који ће пружати 

релевантне информације из ове области и обезбеђивати подршку наставницима у 

погледу значаја, педагошке вредности и адекватне употреба ИКТ-а у наставном 

процесу (Stepić, 2012б). 

 Треба узети у обзир и могуће баријере у коришћењу технологије: технички 

проблеми са софтвером, хардвером и мрежом, као и временска ограничења. Недостатак 

брзе техничке подршке може изазвати анксиозност код учитеља. Наставници, такође, 

морају прилагодити наставу преовлађујућем нивоу знања и циљевима учења (Seo, 

Templeton & Pellegrino, 2008). Велики изазов за наставника је бављење техничким 

потребама ученика који могу имати различите вештине и интересовања у коришћењу 

рачунара. 

 Закључујемо да је потребно обезбедити да дигиталне компетенције и педагошка 

употреба ИКТ-а постану кључни елементи иницијалног образовања наставника, као и 

да кроз континуирани професионални развој наставници развијају своје дигиталне 

компетенције и уче иновативне наставне методе. 

 

 3.3. Тимска настава у веб окружењу 

 
 У тимској настави наставници заједно постављају циљеве учења, припремају 

наставу, реализују, пружају подршку ученицима, дају повратну информацију и 

евалуирају свој и рад ученика. Наставници раде на коактиван и координирајући начин, 

користећи технике које воде ученике различитих способности ка остваривању њихових 

потенцијала. Тимска настава је усмерена на сарадњу и размену знања између 

наставника и стварање јаче повезаности између њих и ученика.  
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 Полазећи од комплексности наставе која се планира и/или реализује и/или 

вреднује у веб окружењу и потребе за креирањем и усклађивањем различитих аспеката 

на којима се она заснива (садржинских, педагошких, техничко-технолошких, 

организационих и других), можемо констатовати да је, ако желимо квалитетну наставу 

у веб окружењу, неопходно оформити тим наставника различитих специјалности, јер 

једино тако можемо одговорити на све изазове које она пред нас поставља. 

 Коришћење веба у тимској настави инспирисано је потребама и ученика и 

наставника. Наставници поред компетентнијег/их члана/ова тима уче да користе веб у 

наставне сврхе и његове могућности се искоришћавају како би се унапредило 

поучавање, комуникација и сарадња у тимској настави. Ученици уче да користе 

технологију у функцији учења и уче садржаје наставног предмета.  

 Тимска настава у веб окружењу, за потребе овог рада, подразумева да два или 

више наставника припремају и/или реализују и/или вреднују наставу коришћењем 

ресурса веб-а (ресурса за учење, комуникацију, сарадњу и вредновање). 

 Главни циљеви тимски наставе у веб окружењу са становишта ученика су: 1) 

да обезбеди могућност да бирају између понуђених различитих наставних стилова и 

приступа; 2) диференцирање у погледу садржаја који се учи, технологије која се 

користи као и подршке која се пружа; 3) да се обогати искуство учења кроз дељење и 

сарадњу у веб окружењу и лицем у лице; 4) да се обезбеди конструктивно и 

подстицајно окружење кроз интеракцију између ученика, наставника, и технологије; 5) 

да се омогући синхрона и асинхрона комуникација; 6) да се успостави адекватно 

формативно и сумативно вредновање рада ученика, а са становишта наставника су да 

се: 1) унапреде могућности за комуникацију (синхрона и асинхрона); 2) поспеши 

размена материјала у дигиталном облику; 3) остварује сарадња у веб окружењу; 4) 

пружa могућност повезивања са наставницима из других школа и формирање онлајн 

професионалних заједница; 5) подстиче професионални и лични развој. 

 Наш задатак није да тимску наставу уградимо у веб окружење, нити веб 

окружење у тимску наставу, него да их увежемо у јединствену целину и на тај начин 

превазиђемо њихове слабости и креирамо подстицајно окружење за учење и 

наставника и ученика. 

 Предложићемо стратегије за тимски рад у веб окружењу, у сва три сегмента 

тимске организације: планирању, реализацији и вредновању. Наше интересовање је 
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усмерено ка ученицима млађег школског узраста, тако да ће предложене стратегије 

уважавати њихове узрасне карактеристике и могућности сналажења у веб окружењу.  

 

 3.3.1. Припремање тимске наставе у веб окружењу 

 За данашње ученике ИКТ је део културног контекста чијом интериоризацијом 

они истовремено изграђују битно људска својства и развијају индивидуалне капацитете 

(Pavlović Breneselović, 2012). Дигитални алати су део њиховог породичног, школског и 

сваког другог окружења, било да их непосредно користе или посматрају како их други 

користе. Школа, као институција која припрема нараштаје за живот у информационом 

друштву, не сме и не може да занемари ту чињеницу.  

 У тимском планирању наставе у веб окружењу полазимо од следећих питања: 

шта поучавамо, кога поучавамо, зашто, који су нам расположиви ресурси, које 

компетенције поседују чланови тима. Крећемо се између два окружења, наставе у 

учионици и онлајн наставе. При том преносимо идеје, стратегије и поступке из једног у 

друго. Зато су у току планирања тимске наставе у веб окружењу неопходни: 1) јасно 

дефинсана начела – утврђивање полазишта, ставова о деци, учењу и поучавању; 2) 

визија – шта је оно чему тежимо кад је у питању тимска настава у веб окружењу; 3) 

циљеви – на шта смо усмерени у развоју и примени креираних модела; 4) принципи – 

дефинисање принципа, полазећи од начела, с обзиром на карактеристике веба, којих се 

држимо током активности деце и са децом; 5) подручја деловања (предмети, садржаји 

наставе); 6) инфраструктура којом располажемо и 7) ресурси које ћемо користити. 

 Како искористити могућности веб окружења у планирању тимске наставе? 

Уочили смо да време представља битну потешкоћу у планирању тимске наставе, 

нарочито у погледу организовања састанака тима. Технологија нам у том сегменту 

може помоћи кроз синхрону и асинхрону комуникацију.  

 Синхрона комуникација захтева неку врсту директног контакта. За њену 

реализацију постоје бројне могућности (разговори преко телефона, интерактивне 

размене порука преко компјутера, видео-конференције, виртуелне учионице и слично). 

За овај вид комуникације актери треба да буду у датом тренутку добро припремљени. 

У асинхроном виду комуникације учесници шаљу поруке једни другима у различитим 

временским тренуцима, тако да имају времена да осмисле и пошаљу одговоре. При том 
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се користе (електронска пошта, форуми, СМС-ови, постови на блоговима, Вики сајтови 

или постављање видео-материјала).  

 Асинхрона комуникација има предности над синхроном и над планирањем 

лицем у лице, јер наставници могу да управљају својим временом и не морају у том 

смислу да се прилагођавају осталим члановима.  

 Наставници који тимски раде могу бити просторно удаљени и не морају бити 

временски повезани. На пример, могу истовремено да креирају припрему за час, а да се 

налазе на различитим местима (у том случају не троше време за долажење на састанке 

и раде у окружењу које им одговара), или да креирају лекције или делове лекција кад 

њима одговара, поставе материјале на мрежу, па се накнадно договарају, мењају и 

усаглашавају на мрежи или лицем у лице. Технологија пружа бројне могућности за 

управљање временом и за превазилажење просторних баријера. Наравно, она не 

искључује, а није ни пожељно, састанке које чланови тима треба да имају лицем у лице. 

У којој мери и на који начин ће се технологија користити у планирању и припремању 

тимске наставе зависи од самих чланова тима, технолошке опремљености и њихове 

оспособљености.  

  Најједноставнији облик коришћења ИКТ-а у планирању тимске наставе је 

путем мејла. Показало се да мејл није погодан алат за електронско планирање ко-

наставе због његовог линеарног карактера и могућности да се поруке изгубе или 

обришу. Текстуалне поруке могу бити прихватљиве за слање брзих коментара и питања 

(Friend, 2012). Постоје бројни колаборативни алати који се могу ефикасно користити у 

електронском планирању.  

 Један од њих је Гугл Диск, сервис „у облаку“ који омогућава да сачувамо своја 

документа, слике, филмове и друге датотеке на простору за складиштење од тридесет 

гигабајта и да их користимо онлајн. На Диску се могу креирати: текстуална документа, 

табеларни прикази, презентације, форме у облику упитника, цртежи. Карактеристике 

овог сервиса које олакшавају сараднички рад и дељење ресурса су: датотекама 

приступамо са било ког уређаја (рачунара, таблета и паметног телефона), можемо са 

колегама да креирамо, делимо и уређујемо неки документ, табелу, презентацију и друге 

врсте датотека искључиво онлајн, синхронизује датотеке „у облаку“ тако да наши 

сарадници и ми можемо да видимо последњу верзију документа са било ког уређаја, 

омогућава интеграцију са свим новим Гугловим веб-алатима и друго. 
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 Неке основе електронског планирања ко-наставе према Френду су: 1) 

доступност лекција у електронској форми са истакнутим потребама ученика и начином 

њиховог задовољена; 2) ко-планирање треба да се дешава „у облаку“, тако да свом 

колаборативном раду наставници могу да приступе у било које време; 3) наставници 

морају, уколико им то школе или локална заједница нису омогућиле, да успоставе 

заједнички електронски радни простор; 4) наставници треба да унесу припрему за час 

најмање пет дана пре датума реализације како би специјални едукатори имали времена 

да је прилагоде специфичним потребама ученика; 5) припреме су резултат заједничког 

рада, на сличан начин могу да се креирају различити материјали за часове (Friend, 

2014). 

 У свету је све више присутан развој онлајн заједница. Изложићемо резултате 

прегледа литературе о Професионалним заједницама за учење онлајн (Professional 

Learning Communities – online PLC), који је заснован на седамдесет и четири релевантна 

рецензирана чланака објављена 2000–2012. у часописима. Од седамдесет и четири, 

тидесет и девет су емпиријске студије у вези са онлајн PLC, шест су прегледи 

литературе, а двадесет и девет нуде концептуалне или теоријске расправе на основу 

расположивих доказа (Blitz, 2013). 

 Основни циљ онлајн PLC је да се прошири могућност сарадње наставника без 

уобичајеног ограничења временом, простором и темпом рада. Истраживања показују 

да наставници који су укључени у групе развијају осећај заједништва, побољшају своје 

знање о теми и педагошка знања, а намеравају да у складу са тим мењају своје наставне 

праксе. Флексибилност је представљена као најјача предност онлајн PLC у односу на 

традиционалне, лицем-у-лице професионалне заједнице. Онлајн-окружење 

наставницима омогућава да размењују знања, онлајн-окружење је боље у погледу 

рефлексије о свом раду и унапређивању сопствене праксе, а чини се да оба модела 

подједнако доприносе учењу и савлађивању садржаја предмета. Онлајн-окружење 

намеће и одређене изазове. Један од њих је мотивација наставника да се укључе у рад 

са колегама и редовно доприносе групи. Запажено је да је нижа на мрежи него лицем у 

лице, вероватно због веће изолације наставника који сарађују само у онлајн окружењу 

(Blitz, 2013). 

 Литература о онлајн и хибридним PLC је методолошки ограничена и превише 

фрагментарна да понуди јасне путеве за њихово пројектовање и спровођење (Blitz, 
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2013) зато што је то релативно нов концепт који се још истражује и току је проверава 

његове ефикасности. Дискусије о онлајн PLC генерално се фокусирају на то како да се 

активности и функције из традиционалних PLC пренесу на мрежу да би се обезбедила 

већа флексибилност. Истраживања указују и на значај хибридног PLC, која је спој 

онлајн и лицем-у-лице окружења. У развоју теорије и истраживања на овом пољу, више 

пажње треба посветити начинима како искористити кључне карактеристике онлајн 

окружења у функцији унапређивања професионалних заједница, а не обрнуто, као што 

је тренутно случај, карактеристике лицем-у-лице PLC уклапати у онлајн окружење 

(Blitz, 2013).  

 Досада смо говорили о општим аспектима коришћења ИКТ-а у припремању 

тимске наставе. Размотрићемо и дидактичко-методичке аспекте коришћења ИКТ-а. 

Дакле, користимо ИКТ у два нивоа: 1) као алат за планирање тимске наставе и 2) 

вршимо избор и уклапање алата и стратегија које ће ученици користити за учење 

одређених садржаја. Дакле, обликујемо процесе учења и поучавања у веб окружењу у 

конкретним наставним предметима и наставним јединицама уз уважавање 

одговарајућих теоријских и методичких приступа.  

Модел пројектовања наставног система (Instructional Systems Design – ISD) 

представља окосницу за реструктурирање методике наставе науке уз подршку 

технологије. Интеграција технологије према овом моделу тече кроз девет фаза: 1) 

идентификовање тема коју су ученицима тешке да разумеју, јер су сувише апстрактне 

или сложене, а наставници наилазе на тешкоће при њиховој обради коришћењем 

уобичајених наставних средстава; 2) селектовање тема које ће се поучавати помоћу 

технологије; 3) трансформација садржаја у педагошки моћне облике; 4) избор 

технолошких алата одговарајућих карактеристика који ће омогућити трансформацију 

садржаја и подршку стратегијама наставе које су оријентисане на ученика; 5) 

усклађивање материјала са карактеристикама ученика; 6) интеграција активности на 

рачунару са специфичностима наставне дисциплине; 7) праћење рада и напредовања 

ученика (формативна евалуација); 8) рефлексија и 9) ревидирање, побољшање 

програма (Angeli, 2005). Увиђа се да је моделом предвиђена интеграција садржаја, 

методике и технологије и да уз извесне модификације применљив и у другим 

дисциплинама.  
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На основу представљеног модела, уз уважавање карактеристика тимске наставе, 

настао је модел за оспособљавање будућих учитеља за интеграцију технологије у 

наставни процес (Тechnology Team-teaching Model – ТТТ). Модел садржи четири фазе: 

1) увод у наставну теорију и технологију (објашњење теорија и стратегија за 

коришћење технологије, идентификација научних тема тешких за разумевање); 2) 

учење на вебу (трансформација научних садржаја у форме које су педагошки моћне, 

одабир технолошких алата који ће допринети да се садржаји трансформишу; 3) 

реализација тимске наставе (дизајнирање лекција које укључују компјутерске 

активности са уклопљеном педагогијом која је у складу са темом, тимско поучавање 

науке подржано технологијом у одељењу) и 4) рефлексија и модификација (повратна 

информација и рефлексија на релацији студенски тим (пар)/инструктор и модификација 

и унапређивање дизајна лекције и тимске реализације наставе (Jang, 2008). 

Можемо закључити да је на самом почетку планирања наставе у веб окружењу 

важно извршити одабир садржаја, тема и наставних јединица које ће се поучавати 

помоћу технологије, затим, у складу са тим, извршити одабир алата, уклопити 

одговарајуће наставне стратегије и осмислити подстицајне, најчешће истраживачке 

задатке за рад ученика, предвидети процедуре за праћење и вредновање рада ученика и 

поделити задужења члановима тима.  

 

 3.3.2. Реализација тимске наставе у веб окружењу 

 3.3.2.1. Приступи учењу у веб окружењу 

 
 Увидом у истраживања о тимској настави, колаборацији и ко-настави закључили 

смо да се мали број радова бавио наставним приступом у тимској настави. Ако узмемо 

у обзир да су за планирање, реализацију и вредновање тимске наставе задужени тимови 

наставника, два или више њих, и да од њихових компетенција, ставова и креативности, 

као и од карактеристика ученика и самог школског контекста, зависи који и какaв ће се 

наставни приступ користити, јасно је да је једно од битних својстава тимске наставе 

различитост наставних приступа. Ако у све то унесемо карактеристике веб окружења, 

могућности које нам оно пружа са становишта садржаја, комуникације, сарадње и 

вредновања, добија се веома сложен систем.  

 Веома је важно у току самог планирања тимске наставе у веб окружењу 

извршити избор приступа и/или комбинације приступа учењу на којима ће настава 
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бити заснована. Избор приступа зависи од циљева и задатака, садржаја који се уче, 

ресурса који су нам на располагању, компетенција ученика и наставника, чланова тима.  

 Неки приступи који се користе у електронском учењу у универзитетској настави 

су (Stanović, Caraguel & Krstajić, 2013): 1) колаборативно учење (Collaborative Learning) 

– интеракција са другима да би се стекло и поделило знање; 2) учење засновано на 

решавању проблема (Problem-based Learning) – решавање аутентичних проблема из 

реалног живота; 3) процедурално учење (Procedural Learning) – коришћење процеса и 

процедура у процесу учења; 4) учење засновано на игри (Game-based Learning) – учење 

у окружењу у којем су постављена правила игре; 5) симулације (Simulations) – учење у 

потпуно симулираном окружењу, интерактивном онлајн-окружењу (на пример, 

виртуелне лабораторије, симулатори летења, вожње и сл.); 6) учење засновано на 

пројектима (Project Learning) – креирањем производа или солуција за реалне ситуације, 

обично у радним тимовима; 7) учење засновано на истраживању (Discovery-based 

Learning) – стратегије којима се студенти усмеравају да посматрају, анализирају, 

организују и генеришу знање; 8) симулирана радна места (Simulated Workplace) – 

виртуелна онлајн-окружења у оквиру којих студенти добијају радне улоге и задатке као 

на реалним радним местима; 9) самоусмеравано учење (Self-directed Learning) – 

туторијали у оквиру којих студенти сами проверавају своје знање и бирају опције у 

учењу и слично. 

 Већина датих приступа је применљива и у млађим разредима основне школе, а 

нарочито колаборативно учење, учење засновано на игри, учење засновано на 

пројектима, учење засновано на истраживању и учење засновано на решавању 

проблема.  

 Да бисмо подстакли ученике да уче, потребно је да их стављамо у проблемске 

ситуације и да усмеравамо њихове истраживачке активности. Ученик је тај који 

самостално конструише знање и при томе има свест о сопственом учењу, прати га, 

управља њиме, контролише га и процењује његове ефекте (Pešikan, 2010). Према 

схватању Џ. Брунера ученик сам конструише знање тако што бира информације, 

тумачи их, усваја и користи. Успех у учењу темељи се на самосталним активностима 

ученика, док је акт открића награда за учињено (Bruner; према Španović, 2013). 

Међутим, неки аутори сматрају да самостално долажење до знања не даје увек 

очекиване резултате. Мејер се залаже за вођено откривање и наводи резултате 
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истраживања који указују да је вођено откривање дало боље резултате у учењу ученика 

од чистог откривања, без подршке (Mayer, 2004). Учење помоћу вођеног откривања 

даје добре резултате зато што ученицима пружа прилику да задовоље два важна 

критеријума активног учења 1) да активирају или контролишу одговарајуће знање које 

ће користити за разумевање нових информација и 2) да нове информације интегришу у 

одговарајуће претходно знање (Španović, 2013). Изазови за наставнике се огледају у 

проналажењу метода које ће покренути процес учења и проналажењу одговарајуће 

врсте вођења за планиране исходе учења.  

 

 3.3.2.2. Методе учења и поучавања у веб окружењу 

 Наставне методе се могу одредити као специфичне процедуре у реализацији 

активности на часу са намером да помогну ученицима у процесу усвајања знања и 

остваривања циљева наставне јединице (Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije, 

2013). С тим што су неке наставне методе претежно методе поучавања, а неке претежно 

методе учења. Аутори често и једне и друге наводе заједно. То је случај и кад се 

разматрају методе рада у настави подржаној ИКТ-ом. 

 Употребом ИКТ-а уобичајене методе учења и наставе се у извесној мери 

модификују, а јављају се и нове методе попут симулације и учења путем видео игара. 

Према Смерницама (2013) информационо-комуникационе технологије могу успешно 

применити у следећим наставним методама: презентације, дискусије, демонстрације, 

симулације, поучавање путем интерактивних упутстава, вршњачко и сарадничко 

учење, учење путем открића, учење кроз игру. Настава помоћу рачунара се организује 

применом различитих метода: поучавање, вежбање, дијалог, тражење информација, 

решавање проблема, симулирање, образовне игре (Španović, 2013). Група аутора 

указује на значај групних метода наставе, као што су сарадничка окружења учења, 

пројектни метод, метод расправе и проблемско е-учење (Autorski tim, 2010). 

 Однос између дидактичких метода и е-алата и е-технологија према Турапов и 

Турапова (Turapov & Turapova, 2005) јесте вишеструк (Слика 4). Сваки е-алат и е-

технологија подржава употребу више наставних метода, и обрнуто, свака наставна 

метода може да се користи при употреби више алата. На пример, апликативни 

софтвери су у директној или индиректној вези са следећим методама: интерактивне 

симулације, решавање проблема, пројектна метода, вежбање, оцењивање и евалуација, 
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док се решавање проблема доводи у везу са коришћењем видео или уживо снимака, 

дискусионих форума, причаоница, алата за симулацију, е-лабораторија и апликативног 

софтвера. 

 
Слика 4. Однос дидактичких метода и погодних е-алата и е-технологија (Турапова и 

Турапов, 2005) 

 

 Није сасвим јасно зашто су се вежбање, оцењивање и евалуација нашли у 

оквиру наставних метода, јер ту не припадају, али је нама корисно да сагледамо који 

алати и технологије су препоручени за оцењивање и вредновање. То су: 

документа/фајлови различитих формата, видео/уживо снимци, апликативни софтвери и 

системи за проверавање/тест. Сматрамо да се и дискусиони форуми, па чак и 

причаонице могу користити у функцији оцењивања и да датом поделом нису 

исцрпљени сви алати и технологије који се могу користити у вредновању ученичких 

постигнућа. 
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3.3.2.3. Подршка у току реализације тимске наставе у веб окружењу 

 Током реализације наставе у веб окружењу наставници (чланови тима) 

континуирано пружају подршку ученицима. Подршка ученицима (физичка, социјална, 

емоцијална и интелектуална) остварује се кроз обезбеђивање ресурса и усмеравање у 

коришћењу стратегија и метода учења. Постоје различити видови подршке од опште 

(давање информација и објашњења), преко техничке (за рад на рачунару), до 

дидактичко-методички осмишљене (континуирано мотивисање ученика, давање 

објашњења у вези са радом, пружање додатне помоћи, потпора у раду, осамостаљивање 

ученика, праћење напредовања и давање повратне информације и слично).  

 У раду са млађим школским узрастом у комбинованом окружењу (непосредно и 

онлајн) издвајају се три вида подршке: 1) објашњавање садржаја наставног материјала 

(богатство наставних материјала и њихова мултимедијалност захтевају додатна 

објашњења у њиховом проучавању нарочито кад узмемо у обзир узраст ученика и 

степен њихове информатичке и информационе писмености); 2) подршка у учењу 

(мотивисање, подстицање комуникације на више нивоа, усмеравање на сарадничке 

облике учења, подстицање развоја стратегија за учење, усклађивање активности у 

процесу учења и друго; 3) вредновање и оцењивање (неформално и формално, 

електронски или у непосредном контакту; најбоље је остварити комбинацију 

поменутих типова).  

 Потребно је још у току планирања рада извршити поделу задужења и 

договорити се о начинима пружања подршке ученицима. На пример, могуће је 

извршити поделу одељења на две групе и да сваки наставник буде задужен за рад са 

једном групом. Групе могу бити хомогене или хетерогене по саставу. Или на основу 

компетенција наставника извршити поделу, тако да један остварује подршку у сегменту 

развоја способности за учење, а други у сегменту вредновања и оцењивања. Како ће се 

групе формирати и који наставник ће са којом групом радити, зависи од његових 

компетенција за рад у веб окружењу. 

 Међутим, пожељно је да се подршка у веб окружењу остварује и кроз 

електронску комуникацију са ученицима. Имајући у виду узраст ученика и њихову 

оспособљеност за коришћење рачунара и интернета, модификовали смо предлог 

(Stanović i sar., 2013) за планско увођење е-комуникације као вида подршке. Треба 

имати јасан циљ шта се жели постићи и користити је, на овом узрасту, у оним 
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случајевима кад може да нам помогне у стварању квалитетнијег окружeња за рад 

ученика. Кораци које при том треба предузети су: 

1) Направити план који ће се типови комуникације користити у току наставе као и 

да ли ће бити неких посебних комуникационих догађаја; 

2) Изабрати једну или више одговарајућих технологија. Могу се укључити 

дискусиони форуми, мејл, текстуални чат, телеконференцијски систем, видео-

чат, СМС, интерактивне поруке и друго; 

3) Треба обезбедити инсталацију потребних софтвера и уређаја (микрофон, 

звучнике, веб-камере и слично); 

4) Предвидети неке уводне активности које ће мотивисати ученике и омогућити да 

стекну осећај да раде у колаборативном окружењу за учење; 

5) Потребно је моделирати дискусију, промовисати узајамно поштовање међу 

ученицима, неутралисати међусобну нетрпељивост, подржавати ученике који су 

можда индиспонирани за дискусију и слично; 

6) Треба постављати питања како би се подстакла дискусија међу ученицима. На 

пример, може се поставити питање преко мејла и тражити да ученици одговоре 

у оквиру чат сесија; 

7) У постављању питања треба кренути од лакших, постепено подизати сложеност 

питања и подстицати ученике на синтезу и анализу, решавање проблема и сл.; 

8) Укључити у дискусију питања која су саставни део наставног материјала и тако 

помагати ученицима да схвате шта су кључни концепти и на шта треба да 

обрате пажњу; 

9) Давати исправне и охрабрујуће коментаре на поруке које постављају ученици у 

комуникацији; 

10) Слати приватне поруке ученицима који су били посебно активни у току групних 

сесија, похвалити их ако су то заслужили, али и прокоментарисати ако нешто 

није било у реду у њиховом понашању; 

11) Заједно са ученицима изводити закључке у вези са темом која је била предмет 

дискусије и упутити ученике на следеће теме. 

Подршка може да се остварује коришћењем асинхроних алата за  комуникацију  

(форум, Вики) или синхроних (видео-конференције, Скајп), као и у директној 

комуникацији са појединцем или групом.  
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 Аутори издвајају четири главне улоге наставника у онлајн настави: 1) педагошка 

на два нивоа – когнитивни и метакогнитивни; 2) социјално-емоцијална; 3) технолошка 

и 4) организациона (Stanović i sar., 2013). Ове четири улоге сагледане су на основу 

анализе већег броја истраживања ТАМ модела (Ayadi-Kammoun, 2009; према Stanović i 

sar., 2013: 52), који показују седам детерминанти коришћења система за учење на 

даљину од стране студената (Табела 4). 

Табела 4. Улоге и вештине тутора у онлајн настави 
Одреднице коришћења Вештине тутора Улоге тутора 

Мотивација ученика Реактивност и проактивност Социоемоционална 

Доступност уређаја Поузданост Технолошка 

Коришћење технологије Одговарајућа припремљеност Технолошка 

Време Лична организованост Организациона 

Интеракција са другима Познавање различитих врста е-

туторства 

Организациона 

Атрактивност курса Познавање медија и интерактивност Педагошка и технолошка 

Организација праћења рада 

ученика 

Искуство у пројектовању и 

реализацији система за е-туторство 

Педагошка (метакогнитивни 

аспекти) и организациона 

 
 Анализа датог прегледа потврђује наш став да настава у веб окружењу треба да 

буде заснована и на тимском раду наставника, због њене сложености, јер је тешко 

појединцу да одговори на све наведене улоге и кад је у питању количина посла и кад је 

у питању њихова разноврсност и комплексност. Увиђамо и да je у прегледу улога 

наставника у онлајн настави изостављена још једна веома важна улога, а то је 

ужестручна (односи се на наставни предмет). 

 

 3.3.3. Вредновање у тимској настави у веб окружењу 

 На самом почетку рада акценат је на терминолошким разјашњењима у вези са 

вредновањем помоћу рачунара и интернета. Ауторски тим (Autorski tim, 2010) 

разликује четири типа вредновања према медију који се користи: вредновање базирано 

на технологији, рачунарско вредновање, мрежно вредновање и интернет вредновање. 

Најопштији појам је вредновање базирано на технологији и оно укључује остала три 

типа. У нашем раду ћемо користити рачунарско вредновање које се остварује путем 

интернета. Ученици провере знања и друга мерења раде на рачунару, у веб окружењу. 

Ученик приступа систему помоћу своје лозинке, тако се прикључује на софтвер за 
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тестирање, а тај софтвер комуницира са сервером да би изабрао задатке које треба 

решити. И задаци и софтвер су на серверу. Сервер је задужен и за меморисање 

одговора и података и њихово вредновање. Значајно је то што софтвер ради на 

спољашњем рачунару и не мора свака школа да га има (Autorski tim, 2010). 

 Врсте вредновања у веб окружењу се не разликују од оних који се примењују у 

уобичајеној настави. Разлика је у алатима који се при томе користе, а који доприносе да 

се резултати вредновања брже добију, лакше организују и буду видљивији и 

доступнији ученицима и њиховим родитељима. Дакле, у веб окружењу можемо 

вршити: дијагностичко вредновање (непосредно пре учења и поучавања ради 

утврђивања почетног стања), формативно вредновање (у току наставног процеса), 

самовредновање (ученици сами вреднују свој рад), вршњачко вредновање (ученици 

вреднују рад једни другима) и сумативно вредновање (завршно, на крају учења и 

поучавања). Увиђамо да веб пружа највећу подршку формативном вредновању због 

брзог, лаког добијања резултата на основу којих се врши даље усмеравање наставног 

процеса. 

 Програме који се користе за вредновање и самовредновање знања ученика М. 

Ристић и И. Радовановић (Ristić i Radovanović, 2013) деле на две групе: оне који 

олакшавају припрему класичних испитних материјала на папиру и оне који су 

намењени за директно уношење одговора ученика у рачунар.  

 Предности вредновања у веб окружењу према М. Ристић и И. Радовановић 

(Ristić i Radovanović, 2013) јесу следеће: 1) објективност вредновања (лишен је 

субјективности испитивача и променљивости услова испитивања); 2) повратна 

информација (ученици одмах по завршетку теста добијају повратну информацију о 

успешности, поред освојених бодова и оцене ученици могу добити информацију о 

успеху на сваком поједином задатку и коментаре у вези са погрешним одговорима; 

статистичка анализа теста је аутоматизована; 3) мултимедијалност (задаци могу имати 

интерактивне слике, видео, аудио и симулацијска питања); 4) заинтересованост 

ученика (ученици су мотивисани да употребљавају савремене технологије у 

вредновању; 5) доступност апликација за вредновање (на тржишту постоје готова 

софтверска решења за припрему материјала за вредновање која не захтевају 

програмерска знања и вештине; 6) аутоматска обрада и складиштење (резултати 

вредновања лако се интегришу, администрирају, диструбуирају и складиште); 7) 
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смањење трошкова вредновања (не троши се папир за штампање); 8) смањење времена 

потребног за вредновање (штеди се време и наставника и ученика). 

 Технички проблеми као и проблеми који су узроковани људским фактором могу 

довести до недостатака овог начина вредновања: 1) хардверско-софтверски проблеми 

(постоји опасност да у тренутку вредновања хардверске компоненте система не 

функционишу како треба (нестанак електричне енергије, блокада сервера, проблеми са 

интернет приступом и кварови или да софтверски систем из неког разлога не 

функционише); 2) проблеми у вези са људским фактором (уколико се вредновање не 

надзире може доћи до варања и плагирања, као и до непоуздане идентификације 

ученика); 3) повећање почетних трошкова; 4) информатичка писменост (наставници и 

ученици треба да имају одговарајући ниво писмености); 5) некомпатибилност 

апликација за вредновање (задаци и тестови направљени у једном програмском пакету 

често нису преносиви у други програмски пакет или не функционишу на различитим 

платформама, што је питање увођења и поштовања стандарда); 6) нефлексибилност 

(потпуно прилагођавање испитивања испитанику, какво је често могуће при усменом 

испитивању, тешко је постићи онлајн испитивањем); 7) задаци есејског типа (засад не 

постоји задовољавајућ начин аутоматског оцењивања есеја); 8) доминација технологије 

(постоји опасност да се испитивање дизајнира према техничким могућностима 

софтвера, а не на стварним потребама испитаника). 

 Многи од наведених недостатака могу бити отклоњени системским приступом, 

брижљивим планирањем и добром техничком подршком (Ristić i Radovanović, 2013).  

 Основна разлика између усменог и онлајн испитивања је у објективности и 

економичности. Онлајн испитивање захтева доста времена за припрему, а реализација и 

обрада података су брзи. Усмено испитивање не тражи пуно припреме (ако је 

испитивач искусан), али је испитивање веома споро јер је није могуће да један 

испитивач истовремено испитује више ученика. Усмено испитивање тражи велик број 

испитивача за велик број испитаника, подложно је субјективности и захтева 

увежбаност испитивача (Rister, 2006). Као што папир-оловка тестирање не искључује 

усмено испитивање, тако ни онлајн испитивање не искључује нити замењује усмено 

испитивање. У тимској настави у веб окружењу стварају се могућности за њихово 

комплементарно коришћење и успостављање адекватног односа између их. Ту је, опет, 

значајна подела улога између чланова тима и њихова усклађеност у реализацији 
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вредновања. Онлајн испитивање је веома корисно у току формативног вредновања, а у 

сумативном вредновању је потребно и усмено и онлајн испитивање. У складу с тим 

треба одредити када и у ком обиму ће која врста испитивања користити и у складу са 

тим одредити задатке за сваког члана тима.  

 Овде је акценат стављен на оцењивање и процењивање које је засновано на 

електронским тестовима знања. Ту се не исцрпљују све могућности е-вредновања. 

Вредновање се може остваривати и коришћењем форума, блога, викија и других алата. 

Такође, наставници треба да користе алате да би пратили и подржавали напредак 

ученика, али, и да постепено код ученика развијају вештине самооцењивања, како у веб 

окружењу, тако и ван њега, јер на тај начин ученици уче да регулишу, модификују и 

унапређују свој процес учења. 
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4. Квалитет знања ученика 
 

4.1. Појмовно одређење знања  

 
У нашој литератури појам знање се различито одређује. У Педагошком речнику 

се наводи да знање чине „свесно усвојене чињенице, појмови, закључци и 

генерализације повезане у јединствену логичку целину, у систем“ (Pedagoški rečnik, 

1967: 337). У Енциклопедијском рјечнику педагогије знање је одређено као „систем 

научних чињеница и генерализација (спознаја, појмова, правила, закона о природи, 

друштву и човјеку) које су ученици усвојили, тј. схватили, у свести трајно задржали и 

које умију примијенити у пракси [...] Систематско научно знање стјече се првенствено 

у школи, путем наставе. Зато је стјецање трајних знања један од примарних задатака 

наставе“ (Enciklopedijski rječnik pedagogije, 1963: 1136). 

Б. Блум под појмом знање подразумева „могућност ученика да се сети и искаже 

појединачне чињенице као и опће појмове, да опише методе и процесе, тенденције, 

моделе и структуре“ (Blum, 1981: 140). В. Пољак знање дефинише као „систем или 

логички преглед чињеница и генерализација о објективној стварности које је човјек 

усвојио и трајно задржао у својој свијести“ (Poljak, 1984: 13). М. Вилотијевић наводи 

четири фактора од којих зависи знање: сензорне способности, квалитет перцепције, 

меморија, ретенција и рекогниција (Vilotijević, 1999). 

С. Маринковић указује да „знање није гомила неповезаних чињеница, што значи 

да знања морају бити структуирана и организована у односу на друга знања, у односу 

на претходна знања, у односу на знања која у противречности са новим знањима, у 

односу на оно што је наше искуство, у односу на постојеће шеме у нашем сазнању“ 

(Marinković, 2010: 25). Ауторка указује да, осим „знања о“, постоји и „знање како“. За 

потребе свог истраживања користила је поделу на пет врста знања: декларативно знање 

(знање појединачних чињеница, информација података), концептуално знање (знање и 

разумевање појмова у систему), кондиционо знање (знање о условима за примену 

одређених знања), процедурално знање (знање о процедури, процесу, како се нешто 

ради) и метакогнитивно знање (знање о властитом интелектуалном функционисању) 

(Marinković, 2010: 26). Увиђа се да се према различитим критеријумима могу извршити 

различите поделе знања: здраворазумско и научно, теоријско и емпиријско, 

индивидуално и колективно, експлицитно и имплицитно, субјективно и објективно, 
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знање да (know that) и знање како (know how), декларативно и процедурално, знања као 

репрезентације (односно мапе стварности), знање као резултат (односно стање) и знање 

као процес (Ristić, 2006).  

Знање се не може само усвојити, оно се мора изградити, јер се само на тај начин 

формирају права, функционална знања, која су генеративна (она из којих се развијају 

нова знања) и трансферна (она која су применљива као у школским тако и у животним 

ситуацијама) (Autorski tim, 2007). Знање је резултат процеса сазнавања, а овај процес се 

изучава на основу постигнутих резултата (Blagdanić, 2008: 70). То је комплексан појам 

који има две димензије: квантитет (који представља количину, број усвојених 

чињеница, генерализација којима појединац располаже) и квалитет (интензитет) знања, 

који се односи на дубину познавања одређеног садржаја (Banđur, 1991). 

 

4.2. Квалитет знања 

 
Пошто се у нашем раду бавимо квалитетом знања о историјским садржајима 

ученика, сматрамо да је важно објаснити како разумемо појам квалитет знања и како 

га операционализујемо за потребе истраживања. 

У Педагошком речнику се истиче да се „квалитетно знање одликује, пре свега, 

својом научном веродостојношћу. Стечено научно знање треба да обухвата што већи 

број научних чињеница, појмова и генерализација о појавама и процесима. Значајна 

особина квалитетног знања је његова трајност. Трајност ученичког знања зависи од 

квалитета организације и извођења наставног рада, и то како процеса усвајања новог, 

тако и процеса утврђивања и понављања старог знања“ (Pedagoški rečnik, 1967: 434).  

У Енциклопедијском рјечнику педагогије наводи се да се квалитет знања 

„састоји у научној тачности и количини усвојених чињеница и генерализација (појмова, 

правила, закона), у дубини схваћања грађе, у ступњу трајности и способности 

репродуцирања и практичне примјене знања у раду“ (Enciklopedijski rječnik, 1963: 426). 

У већини истраживања квалитет знања се испитује преко заступљености 

различитих нивоа знања, као и трајности знања. „Нивои знања често су дефинисани на 

различите начине и од стране различитих аутора“ (Mirkov, 1998: 605).  

У Педагошкој енциклопедији (Pedagoška enciklopedija, 1989) нивои знања 

обухватају: а) присећање – најнижи квалитет знања карактеристичан по томе да се 

ученик само присећа неких садржаја, али ништа више не зна о њима; б) препознавање – 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

133 

 

ниво квалитета у коме ученик тачно препознаје одређене садржаје, али не може да их 

детаљније образложи; в) репродуктивно знање – ниво квалитета у коме ученик може 

готово дословно да репродукује научене садржаје, али не зна да их практично примени; 

г) оперативно знање – ученик сигурно влада наученим садржајима, разуме их, може их 

објаснити и образложити, а усвојено знање може применити у конкретним ситуацијама 

и д) креативно знање – највиши ниво карактеристичан по томе што ученици на основу 

стеченог знања развијају сопствено.  

С. Мирков (Mirkov, 1998) у свом истраживању користила је три нивоа знања: 

репродукције, разумевања и примене.  

Р. Антонијевић на сличан начин разврстава знања на: репродуктивна, 

оперативна и продуктивна. Он сматра да се квалитет знања која су ученици усвојили 

може посматрати са више становишта „у зависности од тога да ли се под квалитетом 

знања подразумевају садржај знања, интензитет (дубина) знања, ниво развијености веза 

и односа између знања, трајност знања, могућност примене знања у другим областима 

и свакодневном животу“ (Antonijević, 2006: 80). 

У овом делу рада важно је истаћи Блумову таксономију наставних циљева у 

когнитивној области чије је уважавање у великој мери повезано са квалитетом наставе, 

а посредно и са квалитетом знања ученика. Блумова таксономија у когнитивној области 

обухвата шест категорија знања: знање, схватање, примена, анализа, синтеза и 

евалуација. С обзиром на то да се и код примене задатака различитих нивоа 

сложености обично полази од три основне категорије ученика (исподпросечних, 

просечних и натпросечних) према С. Благданић, шест Блумових категорија се може 

свести на три: 1) знање као ниво препознавања и репродукције; 2) схватање као ниво 

разумевања; 3) примена, анализа, синтеза и евалуација као ниво примене и критичке, 

стваралачке трансформације (Blagdanić, 2009: 42). 

 Г. Мишчевић Кадијевић (Miščević Kadijević, 2011) разматра квалитет знања кроз 

три показатеља: усвојеност два типа знања – декларативног и процедуралног, трајност 

усвојених знања и усклађеност декларативног и процедуралног знања. При том се 

декларативно и процедурално знање третирају као врсте знања, а не као његови нивои. 

 В. Банђур (Banđur, 1991) даје приказ нивоа знања, почевши од нивоа 

препознавања (од ког и ми крећемо у раду), преко репродукције и разумевања до 

критичке и стваралачке трансформације и примене наученог (Banđur, 1991). 
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 Д. Василијевић (Vasilijević, 2007) квалитет знања ученика испитује преко четири 

нивоа знања: препознавања, репродукције, оперативности и стваралаштва. 

 О квалитету знања Р. Николић пише: „Знање на нивоу препознавања најмање је 

квалитетно, али је неопходно. Квалитетније је оно на нивоу репродукције информација, 

а још квалитетније знање на нивоу разумевања. Најквалитетније је знање које 

омогућава критичку и стваралачку трансформацију и примену наученог.“ (Nikolić, 

1998: 41). 

 У нашем раду смо користили четири од пет нивоа знања (нисмо укључили 

знање присећања), које предлажу Пољак (Poljak, 1984), Вилотијевић (Vilotijević, 1999) 

и Василијевић (Vasilijević, 2007): 

• знање на нивоу присећања – то је најнижи ниво знања, јер обухвата оно што се 

односи на „дозивање“ података задржаних у свести. Током учења новог 

садржаја ученик се може само присетити да је учио нешто што је повезано с 

тим садржајем, али не зна ништа више о томе. 

• знање на нивоу препознавања – по хијерархији знања то је следећи ниво. Ученик 

је у стању да препознаје којој целини садржај припада. Може да зна на шта се 

садржај односи и шта изражава, али га не може у потпуности објаснити. 

• знање на нивоу репродукције – ученик уме да понови или да преприча неки 

садржај са мање или више сигурности. Уме да прецизно вербално репродукује, 

али иако зна правила, не уме да их примењује у пракси, или то ради са 

грешкама. 

• примењено – оперативни ниво знања - ученик врло добро влада одређеним 

знањима наставних садржаја. Уме да образложи оно што представља предметни 

садржај одређеног знања. Ниво савладаности садржаји омогућује успешну 

примену у решавању свакодневних проблема. 

• стваралачко знање – највиши ниво у хијерархији знања и на том нивоу ученик је 

у стању да знања и принципе из једне области успешно примени у другим 

областима, стварајући нове материјалне и духовне вредности. 

Сматрали смо да нам наведена операционализација квалитета знања може 

најефикасније послужити у реализацији постављеног циља и задатака истраживања. 

Трајност знања, као један од важних показатеља квалитета знања, у раду нисмо 

разматрали.  
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 Блум, Гање и Андерсон, такође, указују на таксономску структуру знања и тврде 

да се знање састоји од неколико нивоа (да постоје нижи и виши нивои знања), да 

између нивоа постоје хијерархијски односи (виши нивои знања укључују или 

обухватају ниже нивое знања) да различити нивои знања почивају на различитим 

мисаоним процесима (Marinković, 2010). Приликом вредновања знања ученика „знање 

на нивоу критичке или стваралачке трансформације наученог садржаја имаће виши 

ниво вриједносни ниво него знање на нивоу репродукције и информисаности (Banđur, 

1991:11). 

 У нашем раду ћемо под нижим нивоима знања подразумевати знање 

препознавања и знање репродукције, а под вишим оперативна и стваралачка знања. 

„Претпоставља се да између ове две групе знања [...] постоји уска корелација, јер је 

функција мишљења неодвојива од функције памћења и обратно“ (Ničković, 1970: 171). 

Нижи нивои знања имају битну улогу у грађењу знања ученика, виши нивои су 

базирани на одређеним запамћеним чињеницама. Усвајање и нижих и виших нивоа 

знања има своје место у настави. Нижи нивои не би требало да буду доминантно 

подстицани и вредновани. „Подстицање и проверавање виших нивоа знања не захтева 

улагање напора само од стране ученика, већ и од стране наставника, који и сам мора 

добро познавати наставне садржаје и поступке помоћу којих може проценити ниво 

знања сваког ученика“ (Blagdanić, 2008: 73).  

 Одредницу квалитет знања разумемо као степен усвојености знања 

препознавања, репродукције, оперативног и стваралачког знања. Степен усвојености 

смо мерили на основу броја поена које је ученик освојио решавајући различите задатке 

у којим се тражи знање препознавања, репродукције, оперативно знање и стваралачко 

знање. Употребили смо нормативне тестове (иницијални и финални) за утврђивање 

квалитета знања о историјским садржајима. Урађене су метријске карактеристике 

тестова. О квалитету знања ученика, с обзиром на степен усвојености обухваћених 

нивоа знања, расправљали смо на основу укупног резултата на тестовима као и 

резултата на суптестовима.  
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5. Методолошки оквир истраживања 
 

5.1. Проблем истраживања 

 
Сматра се да је тимска настава уобичајено име за општи организациони модел 

наставе у којем наставници раде заједно, разговарају и сарађују, делећи одговорност и 

помажући једни другима, комбинујући своје компетенције, да би у једном или више 

предмета планирали, реализовали и вредновали наставу намењену групи ученика 

(Piechura-Couture et al., 2006). Рад у добро организованом тиму отвара наставницима 

бројне могућности: флексибилност у избору наставних садржаја и у коришћењу 

времена у настави, разноврсност у употреби извора знања и у материјално-техничкој 

подршци као и подизање квалитета наставних активности кроз диференцијацију, 

индивидуализацију, сарадњу и активацију ученика у наставном процесу. Све би то 

требало да резултира бољим постигнућем ученика. С друге стране, конфликти међу 

члановима тима и осећај да се у тиму губи много времена на рутинским пословима 

могу одвратити пажњу наставника од питања која се тичу ученичког успеха, што ће тај 

успех директно умањити (Spraker, 2003).  

Међутим, и поред низа предности, а уз уважавање недостатака, тимска настава 

није довољно заживела у наставној пракси. Сматрамо да је веома слабо заступљена у 

односу на све друге наставне системе. Њен квалитет не зависи од појединца, она 

захтева велико ангажовање и стваралачку усаглашеност свих чланова тима, јер само 

снага креативног компатибилног тима може дати очекиване резултате препознатљиве и 

мерљиве квалитетом знања ученика (Vasilijević, Laketa i Stamatović, 2013). Предности, а 

посебно ограничења тимске наставе, намећу нека истраживачка питања: Може ли се 

тимска настава ефикасно примењивати у млађим разредима основне школе? Да ли ју је 

могуће реализовати у условима разредно-часовног система? Који методи учења и 

поучавања треба да се користе? Како употребити веб као алат за учење у тимској 

организацији наставе? Може ли се остварити креативна тимска сарадња? Које ефекте 

можемо да очекујемо њеном применом у разредној настави? 

Истраживачка радозналост нас је довела до проблема нашег истраживања: Да 

ли се тимском наставом природе и друштва у веб окружењу може утицати на 

унапређивање квалитета знања ученика? 
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5.2. Предмет истраживања 

 
Тимска настава промовише школу која се заснива на међусобној сарадњи и 

узајамном дељењу. Неке студије не указују на повољне ефекте тимске наставе, 

истичући да тимски рад наставника не мора увек бити продуктиван (Robert & Rogalski, 

2005). То наводи на закључак да тимски рад не треба посматрати изоловано у односу на 

друге стратегије наставе, нити колективни рад наставника треба посматрати само из 

једне перспективе (Vasilijević i sar., 2013). Дакле, тимска настава је веома сложен 

систем чије функционисање зависи од бројних чинилаца. Један од неопходних је 

успешно функционисање наставничког тима. С правом можемо рећи да колико има 

тимова, толико има и врста тимске наставе, јер не постоји један, универзални модел 

организације рада тимова, нити универзални приступ који ће тим примењивати у 

тимској настави, а када се узме у обзир да свака школа има своје специфичности и 

конкретне околности, онда нам постаје јасно колико је овај концепт сложен. 

Веб је препознат и прихваћен као важан ресурс за подршку новим стратегијама 

учења. Када се користи као извор у истраживачком учењу, уочено је да подстиче развој 

вештина вишег реда, као што су критичко мишљење и вештине решавања проблема 

(Linn, Clark & Slotta, 2003).  

Опредељење за историјске садржаје наставе природе и друштва проистекло је из 

схватања да учење историјских садржаја не треба сводити само на учење чињеница. 

Акценат треба ставити на стицање процедуралног знања које обухвата овладавање 

активностима (историјско истраживање, интерпретација доказа, коришћење и примена 

претходних знања) и способностима (поређење, класификовање, предвиђање, 

закључивање и дедукција, евалуација...).  

Узраст ученика четвртог разреда је, према нашем мишљењу, погодан тренутак 

за почетак овладавања стратегијама за решавање проблема у веб окружењу, односно 

учења како учити на вебу. У овом узрасту ученици су овладали техником читања и 

спремни су за значајне кораке у веб окружењу у потрази за новим сазнањима.  

Све наведено нас је навело да осмислимо моделе тимске наставе и 

експериментално их проверимо. Осмислили смо два модела тимске наставе и 

проверили њихове ефекте кроз два експериментална истраживања. Свако 

истраживање је имало експерименталну и контролну групу. У оба истраживања 

коришћена је иста методологија рада, тако да имају исти предмет, циљ, задатке, 
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хипотезе, дужину трајања експерименталног програма, примењене инструменте, начин 

обраде података. Истраживања се разликују по узорку ученика и наставника (чланова 

тима), карактеристикама експерименталног програма и времену реализације (различите 

школске године)2.  

Дакле, предмет истраживања су ефекти тимске наставе природе и друштва у 

веб окружењу у четвртом разреду основне школе. 

 
5.3. Циљ и задаци истраживања 

 
Циљ истраживања је да се испита и провери утицај експерименталног 

програма (два модела тимске наставе природе и друштва у веб окружењу) на квалитет 

знања ученика четвртог разреда основне школе. 

    Осим главног циља, дефинисани су и посебни циљеви истраживања: 

• испитивање утицаја флексибилног модела тимске наставе уз подршку веб 

окружења на квалитет знања ученика о историјским садржајима у четвртом 

разреду основне школе; 

• испитивање утицаја тимске наставе у веб окружењу на квалитет знања ученика 

о историјским садржајима у четвртом разреду основне школе. 

 
Задаци истраживања: 

1) Анализирати могућности примене тимске наставе у млађим разредима основне 

школе; 

2) Осмислити и креирати експерименталне програмe (моделе тимске наставе 

природе и друштва у веб окружењу); 

3) Испитати квалитет предзнања ученика четвртог разреда основне школе о 

историјским садржајима; 

4) Испитати квалитет знања ученика четвртог разреда основне школе о 

историјским садржајима након обраде историјских садржаја; 

5) Испитати да ли постоји разлика у квалитету укупног знања о историјским 

садржајима ученика експерименталне и контролне групе (Е1: К1; Е2: К2); 

                                                             
2 У даљем тексту ће бити посебно наглашено, ако пишемо о првом или другом истраживању, уколико 
није истакнуто, подразумева се да се садржај односи на оба истраживања. 
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6) Испитати да ли припадност експерименталној групи утиче на промене у степену 

усвојености знања препознавања; 

7) Испитати да ли припадност експерименталној групи утиче на промене у степену 

усвојености знања репродукције; 

8) Испитати да ли припадност експерименталној групи утиче на промене у степену 

усвојености оперативних знања; 

9) Испитати да ли припадност експерименталној групи утиче на промене у степену 

усвојености стваралачких знања; 

10) Испитати корелацију оцене из Природе и друштва и квалитета знања ученика о 

историјским садржајима; 

11) Утврдити да ли степен стручне спреме родитеља ученика утиче на промене у 

квалитету знања о историјским садржајима; 

12) Испитати да ли пол ученика утиче на промене у квалитету знања о историјским 

садржајима. 

 
5.4. Хипотезе истраживања    

   
  Општа хипотеза 

Претпостављамо да ће тимска настава природе и друштва у веб окружењу 

утицати на унапређивање квалитета знања ученика четвртог разреда основне школе.     

Очекује се да ће:  

• примена флексибилног модела тимске наставе уз подршку веб окружења 

унапредити квалитет знања ученика четвртог разреда основне школе о 

историјским садржајима; 

• примена тимске наставе у веб окружењу унапредити квалитет знања ученика 

четвртог разреда основне школе о историјским садржајима. 

 
Посебне хипотезе: 

 
1) Учитељи имају позитивно мишљење о могућностима примене тимске наставе у 

млађим разредима основне школе; 

2) Предзнања ученика четвртог разреда основне школе о историјским садржајима 

су на нивоима препознавања и репродукције;  
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3) Након обраде историјских садржаја, знања ученика контролне групе (К1; К2) и 

даље су на нивоима препознавања и репродукције, док су знања ученика 

експерименталне групе (Е1; Е2) на нивоу оперативних знања; 

4) Очекује се да ће доћи до статистички значајне промене у квалитету укупног 

знања ученика који су радили по експерименталном програму (Е1; Е2) у односу 

на ученике који су радили на уобичајени начин (К1; К2); 

5) Очекује се да ће доћи до статистички значајне промене у степену усвојености 

знања препознавања код ученика који су радили по експерименталном програму 

у односу на ученике који су радили на уобичајен начин (К1; К2); 

6) Очекује се да ће доћи до статистички значајне промене у степену усвојености 

знања репродукције код ученика који су радили по експерименталном програму 

(Е1; Е2) у односу на ученике који су радили на уобичајен начин (К1; К2); 

7) Очекује се да ће доћи до статистички значајне промене у степену усвојености 

оперативних знања код ученика који су радили по експерименталном програму 

(Е1; Е2) у односу на ученике који су радили на уобичајен начин (К1; К2); 

8) Очекује се да ће доћи до статистички значајне промене у степену усвојености 

стваралачких знања код ученика који су радили по експерименталном програму 

(Е1; Е2) у односу на ученике који су радили на уобичајен начин (К1; К2); 

9) Претпостављамо да је оцена из Природе и друштва у корелацији са квалитетом 

знања ученика о историјским садржајима; 

10) Претпостављамо да степен стручне спреме родитеља не утиче на промену 

квалитета знања ученика о историјским садржајима; 

11) Претпостављамо да пол ученика не утиче на промену квалитета знања ученика о 

историјским садржајима. 

 

5.5. Варијабле истраживања 

 
Независне варијабле у истраживању су били експериментални програми – 

модели тимске наставе, општа обележја испитаника и мишљења учитеља о 

могућностима примене тимске наставе у млађим разредима основне школе. 

Примењена су два модела:  

1) Флексибилан модел тимске наставе уз подршку веб окружења заснован на 

заједничком припремању, а претежно индивидуалној реализацији и вредновању и  
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2) Тимска настава у веб окружењу заснована на заједничкој припреми, 

реализацији и вредновању наставе. 

Општа обележја испитаника су обухватала: 

• оцену из Природе и друштва постигнуту на крају првог полугодишта четвртог 

разреда основне школе: 5, 4, 3, 2, 1; 

• образовни статус мајке (степен стручне спреме); 

• образовни статус оца (степен стручне спреме). 

Мишљења учитеља о могућностима примене тимске наставе у млађим 

разредима основне школе смо испитивали пре осмишљавања експерименталних модела 

како бисмо сагледали предности и ограничења ове врсте наставе и добијене резултате 

користили у раду тима на припреми и реализацији програма. 

 Зависна варијабла је био квалитет знања о историјским садржајима, који 

обухвата: 

• степен усвојености знања препознавања; 

• степен усвојености знања репродукције; 

• степен усвојености оперативног знања; 

• степен усвојености стваралачког знања. 

 У зависно променљиву сврстана је просечна успешност ученика на тесту знања 

о историјским садржајима, као и успешност на сваком суптесту парцијално: 

• успешност решавања задатака препознавања; 

• успешност решавања задатака репродукције; 

• успешност решавања оперативних задатака; 

• успешност решавања стваралачких задатака. 

 

5.6. Методе истраживања 

 
У истраживању су примењене метода теоријске анализе, метода анализе 

садржаја и експериментална научно-истраживачка метода. 

Mетода теоријске анализе је примењена приликом прикупљања, тумачења и 

анализе релевантне научне и стручне литературе која се односи на тимску наставу, 

учење и поучавање у веб окружењу, на разматрање начина формирања појмова о 
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природи и друштву, као и на проучавање наставних приступа и метода учења 

историјских садржаја. 

Методу анализе садржаја смо користили приликом анализе добијених одговора 

учитеља о предностима и ограничењима коришћења тимске наставе у разредној 

настави.  

Ефекте уведених модела тимске наставе испитивали смо применом 

експерименталне методе, и то применом експеримента са паралелним групама. За ову 

методу смо се определили зато што се помоћу ње најбоље може, у контролисаним 

условима, проверити ефикасност увођења одређене независне варијабле. Поређењем 

резултата контролне са резултатима експерименталне групе, утврђивањем напретка 

сваке групе у односу на почетно стање у погледу сваке категорије знања, као и 

квалитативним поређењем резултата експерименталних група, добили смо увид у 

ефекте уведених програма.  

Реализована су два емпиријска истраживања у којима су експериментално 

проверена два модела тимске наставе. 

 

5.7. Модели тимске наставе  

 
У конципирању наставе наставник непрекидно себи поставља питања у вези са 

циљевима које жели да оствари на одређеном наставном садржају са конкретним 

ученицима, као и у вези са методама којима ће то постићи. Наставник води и подржава, 

прати и вреднује процес учења, али и његове исходе. Опште претпоставке – планирање 

часа, припремање, реализација часа и евалуација процеса и исхода учења, важе без 

обзира на то о којем наставном систему је реч. 

Савремено проучавање образовања засновано је на моделовању и настави као 

својеврсном моделу помоћу кога се изучавају спољашња, објективна деловања на 

ученике која се остварују у настави (методе, поступци, наставна средства) истражују 

резултати (повратне информације – одговори ученика, решавање задатака) и утврђују 

везе између предузетих дидактичких акција и њихових ефеката (Đukić, 2003:34). 

Квалитет модела зависи од концепције, уграђених стратегија учења и поучавања, 

начина формирања појмова, наставничких инструкција и повратних информација. 

Полазиште у конципирању наших модела били су „структурални елементи 

делотворније организације наставног процеса“, које предлажу М. Вилотијевић и Н. 
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Вилотијевић: 1) Сарадничка кооперативна настава – рад у малим групама чини језгро 

наставног процеса; 2) Самостални рад – самостално учење ученика је у центру 

одвијања наставног процеса; 3) Постојећа преорганизованост и исцепканост наставе по 

часовима постепено уступа место флексибилнијим временским оквирима рада зависно 

од дидактичко-логичке структуре градива и примењених иновативних модела рада који 

траже еластичнију временску организацију; 4) Уместо поучавања подстиче се 

самостално учење – стицање знања уз водитељску, менторску улогу наставника; 5) 

Настава је високо индивидуализована – свако напредује према мери својих могућности; 

6) На часу су активни ученици, а наставници подстичу ученичку самоактивност; 7) 

Наставник није предавач, испоручилац информација, већ је организатор активности 

ученика, водитељ, дијагностичар, саветодавац, евалуатор, терапеут; 8) Настава у школи 

је заснована на системском приступу, а не ентропијском. Сваки корак ученикове 

активности прати повратна информација. Ученик увек зна на чему је – шта је добро, а 

шта лошије урадио; 9) Конструктивистички и интеракционистички приступ је основа 

самосталног стицања знања и других вредности; 10) У настави се примењују 

иновативни модели развијајуће наставе (пројектна, хеуристичка и слично); 11) 

Вишеканална комуникациона повезаност омогућује сваком ученику да брзо долази до 

свежих иновативних знања ослобађајући се од застарелих; 12) Ученици су укључени у 

веома разноврсне васпитне, педагошке програме активности, а у слободно време 

оптимално задовољавају своје разноврсне социјалне и друге потребе (Vilotijević i 

Vilotijević, 2014: 27). 

Наши модели су усмерени на експериментисање различитим наставним 

системима у оквиру тимске наставе. Сваки наставни систем има своје предности и 

недостатке. Зато није препоручљиво фаворизовати само један, већ кроз јединство, 

склад и интеграцију наставних система отклањати њихове слабости и градити нове 

стратегије наставног рада у којима ће сваки њен фактор имати конструктивну функцију 

у остваривању постављених задатака (Laketa i Vasilijević, 2006). Решење је, и на 

теоријском, и на практичном нивоу, у креативној синтези добрих страна различитих 

стратегија кроз стваралачки и научно утемељен приступ (Vasilijević i sar., 2013). 

Опредељење за тимску наставу засновано је на уверењу да флексибилан модел тимске 

наставе може да повеже велики број предности различитих наставних система што би 
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требало, с једне стране, да допринесе да се у великој мери смање њени недостаци, а са 

друге стране, да се у настави постигну бољи ефекти.  

На креирање модела тимске наставе утицали су следећи фактори: тренутна 

наставна пракса, величина одељења, компетенције наставника, ученичке способности, 

школска организација, школски простор. 

Обликовали смо моделе тимске наставе који пружају подршку учењу 

историјских садржаја у настави природе и друштва у четвртом разреду основне школе. 

Наставни предмет Природа и друштво реализује се по Наставном плану са седамдесет 

два часа годишње, односно два часа недељно. Настојали смо да, према препорукама 

датим у Наставном програму за четврти разред основне школе, расположиви фонд 

часова флексибилно дистрибуирамо и организујемо тако да максимално искористимо 

време и ресурсе. 

Модели су засновани на прожимању учења и поучавања са нагласком на 

проблематизацији и вођеном откривању у веб окружењу и ван њега. Крајњи циљ којем 

тежимо јесте оспособљавање ученика за самоучење и перманентно образовање. На 

значај таквог приступа у поучавању и учењу друштвених садржаја указивали су бројни 

аутори (Blagdanić, 2014; Pešikan, 2003; Pešić, 1998; Plut, 2003; Španović i Đukić, 2006; 

Trbojević, 2014). Приступ заснован на прожимању учења и поучавања захтева да фокус 

у наставном процесу буде на обезбеђивању учења и подржавању процеса учења. 

Значајно место у приступу усмереном на учење има стварање повољне средине за 

учење, а њен најзначајнији аспект је укупна атмосфера која влада у школи и односи 

који владају међу свима који су у њој. Тако да начин на који наставници међусобно 

сарађују и комуницирају представља модел који утиче и у одређеној мери обликује 

сазнајно и социјално понашање ученика.  

      Акценат је на активностима ученика у наставном процесу, стога је улога 

наставника више окренута креирању наставних ситуација, физичке и социјалне 

средине, конструисању задатака, одабиру метода учења и уопште начинима како да 

ученике увуче у смислене и релевантне активности (Marinković, 2010). 

При одабиру метода учења ослањали смо се на поделу И. Ивић и сар. (Ivić i sar., 

1997: 12): 

• смислено рецептивно (вербално) учење наспрам механичког учења; 

• практично наспрам вербалног; 
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• рецептивно наспрам учења путем открића и решавања проблема; 

• конвергентно (логичко) наспрам дивергентног (стваралачког) учења; 

• трансмисивни наспрам интерактивних облика учења; 

• облици учења без помагала наспрам облика учења који се ослањају на различита 

помагала. 

Кратко ћемо образложити методе учења које су заступљене у нашим моделима. 

Иако историјски садржаји у настави природе и друштва обилују чињеницама 

(временске одреднице, имена људи, називи места и слично), није оправдано упућивати 

ученике да уче напамет, јер тако научени, изоловани подаци не значе много ако нема 

оквира у који треба да се сместе. Сматрамо да је смислено вербално рецептивно учење 

један од основних метода за учење историјских садржаја. Оно је неопходно за базично 

постављање и разумевање основних историјских појмова који се после могу активно 

проређивати, вежбати и примењивати у другим облицима учења (Pešikan, 2003). 

Практично учење се односи на овладавање практичним умењима потребним у раду са 

историјским садржајима: цртање временске ленте или временских табела, креирање 

мреже појмова, прављење плаката, колекције, збирке и слично. Решавање проблема је 

погодан метод за развој историјског мишљења. „Историја је идеално градиво за 

вежбање интелектуалних способности уочавања, постављања, решавања проблема и 

провере решења“ (2003:136). Учење путем открића је метод који нам омогућава да 

вежбамо процедуре доласка до нових сазнања. Дивергентно (стваралачко) учење је 

неопходно у свим фазама рада на историјским садржајима. Ученик ће учити на овај 

начин када се од њега тражи да на свој, аутентичан начин прикаже неке податке, 

представи одређену појаву, презентује своје решење, уреди понуђене елементе, дакле, у 

свим ситуацијама у којима је остављен простор за самосталан избор, доношење одлуке 

и смишљање оригиналног решења (Pešikan, 2003). Основу кооперативног учења чини 

учење у интеракцији, симетричној или асиметричној. Сем знања, когнитивних и 

метакогнитивних стратегија учења, путем овог начина учења се усвајају и 

„социокултурна“ умења: формулисање сопственог става, аргументовање властите 

позиције, постављање питања, да се да повратна информација, да се води дијалог, да се 

прави заједнички продукт... (2003). Учење помоћу рачунара треба да омогући 

ученицима да уче садржаје предмета, али и да стичу одређена ИКТ знања и вештине. 

Смернице указују да стицање ИКТ знања треба да буде кроскурикуларни циљ. „У 
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оквиру свих наставних предмета потребно је препознати и искористити могућност 

стицања ових компетенција кроз задатке за чије решавање је потребан ИКТ као алат, 

док у оквиру предмета који су посвећени стицању ИКТ компетенција примере треба 

налазити у осталим предметима“ (Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije, 2013:37) 

Окосницу наших модела су чиниле четири методе учења: смислено вербално 

рецептивно учење, кооперативно учење, учење путем открића и учење уз помоћу 

рачунара. Остале мтоде су са њима комбиноване. 

 Активности ученика и наставника у настави „се одвијају кроз различите форме 

међусобних односа, кроз различите начине опхођења, различите обрасце понашања“ 

(Laketa i Vasilijević, 2006: 207). Утврђено је да различитим ученицима одговарају 

различити социолошки облици рада и њихове различите комбинације (2006). У нашим 

моделима коришћени су рад у пару, индивидуални, фронтални облик рада и групни 

облик рада.  

 Применом рада у паровима подстичу се когнитивни процеси, развијају 

емоционалне способности и социјалне вештине (Vilotijević, 2007). Посебно осетљиво 

питање у вези са радом у пару је – Како формирати парове ученика? У литератури се 

помињу две варијанте: пар чине ученици сличних способности (симетрична 

интеракција) и пар чине ученици различитих способности (асиметрична интеракција). 

Налази истраживања показују да асиметрична интеракција подстиче развој нових 

компетенција, што се објашњава новином коју у интеракцију уводи „компетентнији 

други“, а која процесом интернализације постаје део индивидуалних способности 

детета (Vigotski, 1977). Студије су, такође, указале да кроз заједнички рад при 

асиметричној интеракцији може да напредује и компетентнији партнер (Kuhn, Shaw & 

Felton, 1997; Mugny & Doise, 1978). Н. Вилотијевић (Vilotijević, 2007а) на основу 

прегледа истраживања закључује „да ученике нижих способности, по правилу, треба 

спајати у пар са ученицима који су од њих способнији, јер ће тако постићи бољи 

резултат. И ученик већих способности ће побољшати успех у тако састављеном пару“ 

(2007a: 39). Наведени разлози, сагледавање капацитета одељења и наставни системи 

укључени у тимску наставу утицали су на наше опредељење за формирање парова 

ученика различитих способности. Парове смо формирали на основу постигнућа на 

иницијалном тесту знања. Према броју освојених бодова свако одељење смо поделили 

на две групе ученика: ученике са вишим и нижим нивоом постигнућа. Након тога смо 
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на основу познавања социјалних вештина и емоционалних карактеристика ученика, 

формирали парове. Кад је било потребно да се ради по групама, спајали смо по три 

пара ученика, опет на основу познавања њихових карактеристика и успешности 

функционисања. Формирани парови су радили заједно током трајања целог 

експерименталног програма. 

Обликовани модели су подстицали следеће ученичке активности на часовима 

наставе природе и друштва: читање, постављање питања, посматрање, слушање, 

описивање, сакупљање, сређивање, класификовање, анализирање, процењивање, 

предлагање, дискутовање, синтетизовање, излагање (извештавање), истраживање, 

практиковање, прављење, примењивање, креирање, драматизовање. 

Тим наставника (три учитељице четвртог разреда и аутор пројекта уз подршку 

гостујућих предавача) планирао је, реализовао и вредновао наставни рад. Руководилац 

тима је био аутор пројекта који је координирао појединачне и групне активности у 

тиму. Подела улога у тиму је била прецизно одређена. Распоред наставних и других 

активности је био флексибилан и прилагођен специфичностима циљева и задатака 

наставе, ученика, као и социолошким облицима рада. У реализацији наставе у првом 

истраживању је учествовао учитељ тог одељења уз повремено укључивање и других 

чланова тима, а у другом, два учитеља (учитељ тог одељења и аутор пројекта). У 

експерименталне програме смо укључили моделе ко-наставе према Френду и Куку 

(Friend &Cook, 1995): 1) један поучава, један посматра; 2) поучавање по станицама; 3) 

паралелно поучавање; 4) алтернативно поучавање; 5) тимско поучавање и 6) један 

поучава/један асистира. 

 У раду су коришћена савремена наставна средства (рачунар, бим пројектор) и 

дидактички материјали за рад у пару, индивидуални и групни рад. Дидактички 

материјали су засновани на различитим изворима информација (одабрани сајтови, 

енциклопедије, аудио и видео записи). Определили смо се за софтверску платформу 

Мудл (Moodle) као технолошку подршку за припрему, реализацију и вредновање 

тимске наставе. У Мудл су уграђени материјали за истраживачко-проблемске 

активности ученика на вебу и за вредновање знања ученика. 
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5.7.1. Први модел тимске наставе 

 
Први модел тимске наставе назвали смо флексибилан модел тимске наставе уз 

подршку веб окружења. Основне карактеристике првог модела: тим наставника 

заједнички планира и припрема наставу, а претежно индивидуално реализује и 

вреднује, флексибилан модел (обухвата и друге наставе системе проблемску, 

хеуристичку, егземпларну, интегративну и програмирану наставу). Веб окружење се 

користи у припремању наставе и повремено у реализацији и вредновању. 

У овом моделу тим наставника су биле три учитељице одељења која су чинила 

експерименталну групу (од којих је једна аутор пројекта) и гостујући предавачи 

(наставница историје, ученице шестог разреда, родитељ ученика (историчар 

уметности)). Тим је формиран на основу добровољности, а подела задужења је 

извршена на основу наставничких компетенција, способности наставника да користи 

своја знања и вештине у практичним активностима (Laursen; према Marinković, 2010). 

Гостујуће предаваче смо позивали кад нам је била потребна подршка за квалитетнију 

припрему и реализацију наших идеја.  

У наставку дајемо приказ тимског припремања наставе, као и активности 

чланова тима у оквиру нашег првог модела: 

1) Дефинисање циљева тимске наставе; 

2) Разматрање наставних система и фактора који могу утицати (позитивно и 

негативно) на предложене приступе (фактор средине и индивидуални фактори); 

3) Проучавање релевантне литературе (у складу са договореним наставним 

системима); 

4) Подела задужења (ко, шта, када и како ради, договор о правилима понашања и 

одговорностима чланова); 

5) Креирање припрема за часове  

   Тим наставника се на састанцима договарао о: 

• циљевима и задацима часа; 

• наставним системима; 

• наставним садржајима (који наставни садржаји, којим редоследом, ког обима и 

дубине); 

• наставним методама; 
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• облицима рада (рад у великој групи, рад у малим групама, рад у паровима, 

индивидуални рад); 

• унутарпредметним и међупредметним везама;  

• исходима; 

• вредновању рада ученика;  

6) Креирање електронске базе података 

Остварује се на основу поделе задужења: један наставник је био задужен за 

прикупљање материјала (писаних и електронских), два наставника су радила на 

изради материјала за учење на основу добијених и селектованих материјала и 

договорених наставних система, а један је креирао тестове и микротестове 

знања. Сви материјали су постављани на Гугл Диск, јер он омогућава 

сараднички рад, односно, мењање садржине документа од стране других 

чланова. Када су сви чланови сагласни у вези са креираним материјалом, тај 

материјал је уврштен у фолдер конкретне наставне јединице. Тако смо добили 

базе података за сваку наставну јединицу; 

7) Реализација тимски планиране наставе (сваки учитељ реализује наставу у свом 

одељењу, уз повремени сараднички рад у великој групи и са гостујућим 

предавачима); 

8) Састанци тима (једанпут недељно после одржана два часа у свим одељењима) 

Разматрање: да ли се планирано реализује у складу са договором, да ли има 

одступања, потешкоћа, како ученици реагују, какви су резултати рада ученика, 

да ли треба нешто мењати и како то учинити, доношење закључака у вези са 

наставком рада; 

9) Сагледавање резултата рада тима и ученика 

Неки од наших закључака: Када је сценарио за сваки час прецизно разрађен и 

материјали доступни, то обезбеђује већу комфорност у раду и усмереност на 

суштинске аспекте наставног процеса. Време које је потребно одвојити за 

састанке тима и током припреме и током реализације је једино што би се могло 

навести као ометајући фактор за одлуку о наставку тимског рада. Проблема у 

сарадњи није било јер учитељи, чланови тима, већ имају искуства у тимском 

раду и дуги низ година раде у истом разредном већу. Ученици су радо 

прихватали све задатке, били мотивисани за рад и постизали добре резултате на 
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микротестовима, тестовима знања, као и у другим областима рада (мреже 

појмова, састави, лекције, новински чланци, стрипови...). 

У Табели 5 (Прилог 1) дајемо приказ основних елемената нашег првог модела 

тимске наставе уз подршку веб окружења (назив наставне јединице, наставни систем, 

социолошки облик наставног рада, наставна средства, вредновање). За ове елементе 

смо се определили зато што сматрамо да они најбоље могу да представе шта, како и 

зашто смо радили. Природа предмета, циљ и задаци часа одређују избор наставног 

система. У складу са одабраним наставним системом смо се опредељивали за 

социолошке облике наставног рада. Пошто учење ученика зависи од начина на који га 

наставник вреднује, сматрали смо значајним да и вредновање уврстимо у наш преглед. 

Уколико наставник вреднује учење преко познавања података, имена, година и слично, 

ученик ће учити механички. Уколико се, осим знања неопходних чињеница и 

информација, од ученика тражи повезивање појава, догађаја, увиђање узрочно-

последичних веза, анализа догађаја, извођење закључака и слично, онда ће ученик 

учити са разумевањем (Marinković, 2010). Ако наставник у раду поставља проблемске 

ситуације у којим ученик треба да реши проблем на више начина, када се тражи 

трансфер знања, повезивање знања и слично, ученик ће проблемски приступати учењу 

(2010). 

 

5.7.2. Други модел тимске наставе 

 
Други модел тимске наставе назвали смо тимска настава у веб окружењу. 

Основне карактеристике другог модела су: тим наставника заједнички припрема, 

заједнички реализује настави процес и заједнички вреднује резултате рада ученика, 

хибридни модел организације наставе (комбинација уобичајене наставе и онлајн 

наставе), вођено откривање и решавање проблема у веб окружењу. 

Да би креирао задатке за ученике, уградио их у систем за управљање учењем – 

Мудл и користио у реализацији и вредновању наставе, наставник треба да поседује 

широк спектар компетенција. Наша идеја, да се кроз тимску наставу оствари та 

замисао, заснована је на могућностима које тимска настава, као модел организације 

наставе пружа и препорукама УНЕСКО-а за формирање тимова на нивоу образовних 

установа који ће креирати програм за планирање и интеграцију информационо-
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комуникационих технологија и рад на нивоу установе, посебно у циљу стицања 

дигиталне компетенције (UNESCO, 2002). У Смерницама се отишло корак даље, те се 

препоручује „измена закона којим ће се свака школа обавезати да формира тим и 

припреми програм за планирање и интеграцију информационо-комуникационих 

технологија и рад на нивоу установе (Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije, 2013). 

Програм треба да садржи „активности усмерене на повећање нивоа дигиталне 

писмености ученика и наставника, повећање доступности хардвера и софтвера, развој 

основних компетенција за употребу технологија у настави и раду школе 

(администрација и управљање)“ ( Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije, 2013: 28). 

У другом моделу тим наставника су чиниле три учитељице одељења 

експерименталне групе и аутор пројекта (учитељица). Тим је формиран на основу 

добровољности, а подела задужења је извршена на основу наставничких компетенција 

у оквиру познавања садржаја предмета и методике рада, као и познавања технологије и 

методике рада са њом.  

У Смерницама се указује на значај промовисања хибридног модела организације 

наставе који обједињује уобичајени начин рада и онлајн приступ, при чему се користе 

предности сваког од њих (Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije, 2013). С. 

Шпановић истиче да се за наше образовне прилике оптимална употреба рачунара 

огледа у синтези са класичним поучавањем и учењем (Španović, 2013). Опредељење за 

веб окружење проистекло је из чињенице да је то ресурс за подршку новим 

стратегијама учења, као што су истраживачко учење, учење засновано на решавању 

проблема, учење засновано на пројекту и да обилује могућностима и изазовима за 

учење и поучавање, али да је недовољно истражен у оквиру разредне наставе. 

Онлајн настава подразумева да се наставне активности реализују путем 

интернета. Овим моделом је предвиђено да се онлајн активности реализују током 

часова, у школи, а не на даљину. Разлози за овакво опредељење леже у узрасним 

карактеристикама ученика, односно, мишљењу да је за децу до дванаесте године веома 

важан непосредан контакт са наставником. Иако је примена онлајн наставе на даљину, 

на свим нивоима образовања могућа, о успешној примени овог приступа у млађим 

разредима основне школе и уопште на узрасту од седам до петнаест година има мало 

истраживања (Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije, 2013).  
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Знања, вештине и ставови на којима се заснива продуктивна употреба ИКТ-а од 

стране ученика се формирају и развијају кроз одговарајуће програме. Наивно је 

очекивати да ће се адекватне компетенције код ученика, „дигиталних урођеника“, 

развити саме од себе (European Commission, 2014). Водили смо се идејом да стратегије 

за решавање проблема у веб окружењу треба да оснаже и подрже учење у школи и ван 

ње. У други модел смо уградили подршку у виду радних листова, који омогућавају 

вођење ученика приликом коришћења веба, што их подстиче да процењују значај и 

поузданост информација које проналазе и да уче начине комбиновања информација, 

извештавања и представљања резултата својих истраживања. Недостатак смерница и 

вођења током рада може да наметне високо когнитивно оптерећење. Инструкција би, 

стога, требало да смањи когнитивно оптерећење и усмерава пажњу ученика на 

релевантне аспекте задатка (Van Merriënboer, 1997). Ученици треба да уче како да уче у 

контексту у којем се веб користи као алат за истраживање и решавање проблема. 

Свесни смо да веб окружење пружа неограничене могућности, да је динамично 

и променљиво, недовољно истражено, па смо се определили за одређене сегменте који 

су у складу са потребама овог рада. Водили смо рачуна о компетенцијама наставника, 

чланова тима, компетенцијама ученика, узрасту ученика, техничко-технолошкој 

опремљености школе. У раду смо користили софтверску платформу Мудл. 

У наставку дајемо приказ тимског припремања наставе, као и активности 

чланова тима у оквиру нашег другог модела: 

1) Дефинисање циљева тимске наставе; 

2) Проучавање наставног приступа (решавање проблема у веб окружењу), 

технолошке подршке (Мудл платформа) и фактора који могу утицати 

(позитивно и негативно) на предложене приступе (карактеристике интерфејса, 

карактеристике задатка, карактеристике ученика, карактеристике чланова тима, 

начини подршке, праћења и вредновања резултата ученика); 

3) Проучавање релевантне литературе;  

4) Подела задужења (ко, шта, када и како ради, договор о правилима понашања и 

одговорностима чланова тима); 

5) Креирање припрема за часове: 

   Тим наставника се на састанцима договарао о: 

• циљевима и задацима часа; 
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• наставним форматима (моделима ко-наставе); 

• наставним садржајима (који наставни садржаји, којим редоследом, ког обима и 

дубине); 

• наставним методама; 

• облицима рада (рад у великој групи, рад у малим групама, рад у паровима, 

индивидуални рад); 

• унутарпредметним и међупредметним везама;  

• исходима; 

• вредновању рада ученика;  

6) Припрема е-материјала 

Креирање е-материјала се остварује на основу поделе задужења: један наставник 

је био задужен за претраживање веб окружења и прикупљање материјала, два 

наставника су радила на изради материјала за учење и проверу знања на основу 

селектованих материјала и договореног наставног приступа, аутор пројекта је 

био задужен за постављање материјала на Мудл платформу и управљање 

курсом;  

7) Тимска реализација наставе (свака учитељица ради са својим одељењем у 

сарадњи са аутором пројекта, такође, учитељицом) 

Подршка и помоћ ученицима, индивидуализација 

Пример активности две учитељице у оквиру тимске наставе – тимско и 

паралелно поучавање (Наставна јединица Први светски рат): 

Активности једног наставника Активности другог наставника 

• Чита чланак из новина о атентату на 

аустроугарског престолонаследника, 

„Политика“, 29.јун 1914. 

• Поставља ученицама питањау вези са 

текстом (шта знају о почетку рата и о 

самом рату; шта би волели да сазнају) 

• Записује на табли шта ученици знају и 

шта би желели да сазнају о Првом 

светском рату 

• Најављује наставну јединицу и пише 

наслов на табли 

• Објашњава начин рада на електронском 

програмираном материјалу 

• Демонстрира начин рада на електронском 

програмираном материјалу (фронтално) 

• Усмерава рад и помаже паровима 

ученика у раду, половина одељења 

• Усмерава рад и помаже паровима ученика 

у раду, друга половина одељења 
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• Сагледавање – на која питања са почетка 

часа су добили одговоре, на која нису и 

која нова су отворена, записује на табли 

 

• Систематизација знања, води рад ученика 

на одељењској ленти 

• Подстиче ученике да трагају за 

одговорима на питања у веб окружењу и 

ван њега, даје упутства 

• Даје домаћи задатак 

 

 

 

8)  Састанци тима (једанпут недељно после одржана два часа у свим одељењима) 

Разматрање: да ли се планирано реализује у складу са договором, да ли има 

одступања, потешкоћа, како се одвија сарадња између учитељице и аутора 

пројекта, како ученици реагују на присуство два наставника, какви су резултати 

рада ученика, да ли треба нешто мењати и како то учинити, доношење 

закључака у вези са наставком рада.  

9) Сагледавање резултата рада тима и ученика 

Неки од наших закључака: Уложили смо неупоредиво више труда и времена 

током припремања тимске наставе у веб окружењу, у поређењу са уобичајеном 

припремом за наставни час, на којем индивидуално поучавамо. Међутим, тај 

труд се вишеструко исплатио, током часова смо се усмерили на подстицање и 

подржавање учења ученика у веб окружењу, током колаборације смо развијали 

своје компетенције, док креиране материјале можемо опет користити, делити, 

надограђивати. Ученици су били мотивисани да користе рачунар у настави и 

постепено су развијали способности сналажења у веб окружењу у функцији 

учења. 

Структура другог модела тимске наставе је дата у Табели 6 (Прилог 2). 

 

5.8. Софтверска платформа Мудл (Moodle) – платформа за е-учење 

 
Платформе за е-учење су интерактивне услуге на мрежи које омогућавају 

ученицима, наставницима и родитељима да приступе курсу и информацијама, да 

користе алате и ресурсе, да креирају садржај, да подрже и унапреде наставу, учење и 

управљање. Садржаји су доступни великом броју корисника, могу бити прилагођени 

корисницима или исти за све, испоручују се и ажурирају благовремено, приступ је 

омогућен било кад и било где. 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

155 

 

Мудл је систем за управљање учењем (Learning (content) management system – 

LMS), бесплатан и отворен извор (open suorce), што значи да се може слободно 

копирати и користити, његов изворни код се може мењати или развијати како би 

одговарао специфичним потребама. Омогућава интерактивност, ученицима је лак за 

коришћење, може се проширивати, дозвољава употребу различитих алата, облика рада 

и врста наставе, није га тешко администрирати. На основу резултата теста дванаест 

апликација за е-учење коју је извршио Реферални центар за алате у образовању 2005. 

године може се закључити да Мудл представља изузетно брзу и флексибилну 

апликацију са одличном радном околином (Ristić, 2007). На основу формиране ранг-

листе апликација према броју задовољених критеријума при оцењивању увиђа се да се 

Мудл налази на петом месту, а на другом када су у питању бесплатне апликације.  

Могућности које пружа Мудл можемо да сагледамо са аспекта употребе од 

стране наставника и са аспекта употребе од стране ученика. Мудл наставнику 

омогућава да: поставља ресурсе, прати активности ученика, организује разноврсне 

активности уз лекцију (форум, блог, чат), проверава знање и оцењује ученике, води 

администрацију у вези са напредовањем ученика, поставља упитнике и управља 

системом. Ученик може да прати лекције, учествује у форумима, води блог, учествује у 

изради речника, викија и пројеката, истражује на вебу, ради тестове и учествује у 

другим облицима провере знања, прати своје напредовање кроз правовремену повратну 

информацију, попуњава упитнике. То су само могућности, а да би оне биле 

употребљене за квалитетно учење и поучавање, важно је испунити бар два услова: 1) 

одговарајуће компетенције наставника и 2) наставни приступ. Важан аспект примене 

ИКТ-а у настави је одговарајући наставни приступ, који омогућава да се њени 

потенцијали искористе за поучавање и учење.  

Како смо користили Мудл у креирању активности учења и поучавања у настави 

природе и друштва у оквиру наставне теме – Осврт уназад-прошлост? Нагласићемо да 

наш рад није усмерен на проверу ефеката и ефикасности ове платформе. Платформа 

нам је била подршка за електронско обликовање одабраних наставних приступа за 

поучавање и учење у веб окружењу. 

Почетак активности на платформи је пријављивање корисничким именом 

(налогом) и лозинком. Сајт смо назвали Вебионица, а његова адреса је: 

http://www.vebionica.rs. Кад се страница учита, приказује се прозор (Слика 5). 
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Слика 5. Почетна страна сајта Вебионица 

 Ученик уноси корисничко име и лозинку и приступа сајту. Садржајима и 

активностима (курс) који се односе на предмет нашег рада се приступа путем линка 

Историјски садржаји у настави природе и друштва. Када ученик приступи курсу, 

на екрану се појављује опште упутство за рад, преглед досад обрађених тема, као и 

теме која се тренутно обрађује. Екран садржи (Слика 6) два важна дела, централни 

део, у којем се налази све што је у вези са поучавањем и учењем и блокове – помоћне 

садржаје.  

 
Слика 6. Почетни страница курса 

Фокусираћемо се на централни део, његову структуру и садржаје. Историјске 

садржаје у настави природе и друштва смо обрадили кроз једанаест тема креираних у 

Мудл платформи (Историјски извори, Временска лента, Досељавање Словена на 

Централни део Блокови 
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Балканско полуострво, Србија у доба Немањића, Долазак Турака на Балканско 

полуострво – распад српске државе Маричка и Косовска битка, Живот у Турском 

царству, Српска револуција – Први и други српски устанак, Живот у Србији у доба 

Обреновића, Први светски рат, Други светски рат, Србија је део света) које су 

обухватиле двадесет наставних јединица предвиђених Наставним планом. 

При креирању тема користили смо расположиве ресурсе (текстуалне 

странице, веб-странице, звучне и видео записе, линкове ка веб сајтовима) и 

активности (лекције, задатке, викије, тестове и речник). Тиме нисмо исцрпели све 

могућности ове платформе, него смо их бирали, узимајући у обзир узраст ученика, 

расположиво време, природу наставних садржаја и одабране наставне приступе. 

Применили смо принцип поступности у поучавању и учењу у веб окружењу. 

Кренули смо од једноставнијих захтева у решавању информационих проблема, ка све 

сложенијим.  

 Изложићемо начине учење и поучавања у оквиру једне теме. 

Тема Живот у Турском царству обухвата садржаје у вези са деспотом 

Стефаном Лазаревићем и деспотом Ђурађем Бранковићем и садржаје који се односе 

на тежак живот под турском влашћу.  

При обради наставне јединице Пад Србије. Деспоти Стефан Лазаревић и 

Ђурађ Бранковић одељење је подељено у две групе. Сваки учитељ је био задужен за 

једну групу ученика (паралелно поучавање), ради веће диференцијације и активације 

ученика у наставном процесу. Слика 7 показује структуру часа. 

 
Слика 7. Почетна страница – Два деспота 
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 Мотивација за рад на часу је остварена слушањем приче (Слика 8) о стању у 

држави након Косовске битке и даљем развоју догађаја. Направљен је осврт и на 

ктиторску делатност два деспота – Смедерево и Београд. 

 
Слика 8. Прича и фотографија-мотивација 

 

 Текстови за потребе часа (Слике 9 и 10) коришћени су у штампаној форми 

због лакшег сналажења ученика. 

 

 
Слика 9. Текст – деспот Стефан Лазаревић 
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Слика 10. Текст – деспот Ђурађ Бранковић 

Рад у Викију омогућава колаборативни рад ученика. Определили смо се за 

групни рад, тако да свака група има свој Вики који могу да уређују чланови те групе. 

Други чланови могу да виде ту страницу, али не могу да је уређују (Слика 11). 

Парови ученика су, на засебним рачунарима, истовремено радили на истом 

документу.  

 

Слика 11. Групни рад у Викију 

Ученици су имали задатак да у текстовима пронађу тврдње које се односе на 

задате теме: о положају Србије после Косовске битке, о пореклу, о жени/мајци, о 
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образовању и васпитању, о особинама, о престоници, о културној и ктиторској 

делатности два деспота. Када је сваки пар унео тражене податке, ученици су у 

оквиру својих група разматрали сличности и разлике између два деспота, 

осмишљавали разговор између њих и презентовали радове. Вођена је дискусија и 

истакнут њихов значај за српску историју. 

Оваквим приступом смо рад ученика усмерили на оспособљавање за читање 

текстова, проналажење и селектовање тражених информација, упоређивање 

добијених података, креирање нових продуката и развој критичког мишљења. 

Корак даље смо направили у другом делу ове теме (Слика 12). Задатак је био 

креирање Речника у оквиру Мудл платформе и Укрштенице коришћењем веб-алата 

Hot Potatoes. Овим приступом смо радили на оспособљавању ученика да решавају 

једноставне информационе проблеме у веб окружењу и усмеравали их да користе 

веб-алате за утврђивање знања. 

Ученици су добили текстове који су се односили на тежак живот под турском 

влашћу и означене речи које је потребно да протумаче тражењем њиховог значења у 

веб окружењу.  

 
Слика 12. Почетна страница – Како се живело за време владавине Турака 

За тражење значења речи у веб окружењу ученици су добили упутство, Радни 

лист, који је садржао кораке које треба да испоштују да би дошли до ваљаних 

тумачења. Радни лист садржи смернице и питања која ученици треба себи да 

постављају увек кад решавају проблеме у веб окружењу, без обзира на то да ли се 

ради о једноставном информационом проблему, као што је тражење значења речи 
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или креирање лекција на основу понуђених сајтова и радних листова који садрже 

структуирано вођење у решавању проблема (Први српски устанак и Други српски 

устанак). 

Савети и питања које садржи Радни лист у вези са сваком конститутивном 

вештином и подвештином, које су укључене у решавање проблема помоћу 

информација су (Raes, Schellens, De Wever &Vanderhoven, 2011): 

 1) Дефинисање проблема  

 Шта учитељ жели да урадимо? 

 Поновите/напишите задатак својим речима. 

 Шта већ знамо о томе? Које информације нам недостају? 

 Које информације треба да укључимо у одговор? 

 2) Тражење информација  

 Размотрите могуће изворе информација који ће вам помоћи да одговорите на 

питање. 

 Размислите о релевантним кључним речима и терминима за претрагу. 

 Процените добијену листу извора и одлучите које изворе ћете дубље 

проучити. 

 3) Преглед информација  

 Покушајте да пронађете релевантне и корисне изворе: погледајте наслов и 

датум последњег ажурирања. 

 Прочитајте садржај тражећи одговоре на ваша питања. 

 Проверите да ли је извор поуздан: Шта је циљ сајта? Ко је писац сајта? Да 

ли пронађене информације можете потврдити на другом месту?  

 4) Обрада информација  

 Детаљно прочитајте одабране изворе. 

 Упоредите информације из више извора. 

 Водите белешке у вези са проблемом који решавате, а који сте формулисали 

у првом кораку. 

 5) Организација и презентација информација  

 Покушајте да дате одговоре својим речима, да повежете информације 

уместо да их само копирате из одабраних извора. 
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 Проверите у којој мери сте се служили својим речима и колики је ваш 

допринос решењу проблема. 

 Наведите изворе које сте користили у решавању задатка. 

Одељење је подељено на двe групе, а свака половина на групе од по шест 

ученика. По два ученика су радила на једном тексту (Слика 13), од укупно три 

понуђена. Након креирања Речника (Слика 14) читана су тумачења, анализирана и 

коментарисана уз усмеравање дискусије од стране оба наставника.  

 
Слика 13. Текст за рад на Речнику 

 

 
Слика 14. Речник 
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Ученици су затим креирали Укрштеницу (Слика 15) од десет појмова који су 

се односили на обрађивану наставну јединицу и који су тумачени у првом делу часа. 

Користили су веб-алат Hot Potatoes. Сваки наставник је радио са половином 

одељења, као и на почетку часа. Наставници су имали задатак да помажу ученицима 

у коришћењу веб-алата, да подстичу ученике да постављају што смисленија питања у 

вези са појмовима које увршћују у укрштеницу, да обезбеде активност сваког 

ученика у оквиру групе и слично. 

 
Слика 15. Укрштеница – рад групе ученика 

Веб-алат Hot Potatoes наставници могу користити на два начина: за креирање 

тестова (вежбања) који ће се штампати и употребљавати у папирној верзији и за 

тестирање и вежбање путем мреже. Наша идеја је била да уведемо и ученике у 

креирање квизова и укрштеница, тако да су они били двоструки корисници: самог 

алата, али и материјала које је креирао тим наставника и групе ученика.  

На основу анализе коришћења алата Hot Potatoes можемо закључити да 

представља добар избор за креирање и допуну постојећих наставних материјала, али и 

за активности ученика, у два сегмента: креирање квизова и укрштеница и њихово 

решавање – интерактивна вежбања или провера знања. 

У веб окружењу се могу применити различите врсте вредновања, обезбедити 

правовремена повратна информација и на основу ње вршити моделовање и 
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кориговање процеса поучавања и учења. Вредновање се врши коришћењем тестова, 

квизова, али и речника, викија и форума и др. 

Креирали смо вежбања и тестове користећи могућности које нам пружа 

платформа. Важно је истаћи да платформа омогућава коришћење мултимедијалних 

елемената у утврђивању и проверавању знања и добијање правовремене повратне 

информације, као и упућивање на додатно проучавање дате теме.  

Платформа омогућава коришћење разноврсних питања, како за утврђивање, 

тако и за проверу знања (вишеструки одговор, тачно/нетачно, кратак одговор, 

упаривање, уграђен одговор, случајна питања, израчунавање, есеј одговор, 

нумеричка питања). 

Наводимо примере питања (Слике 16, 17, 18) која су коришћена у утврђивању 

градива: 

 
Слика 16. Питање – вишеструки одговор 

 

Слика 17. Питање – упаривање 
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Слика 18. Питање – вишеструки одговор 

Наводимо примере питања (Слика 19) која су коришћена у тестовима знања: 

 

 

Слика 19. Примери питања – тестови знања 
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 Ово нису били једини начини утврђивања и проверавања знања ученика. Они 

су комбиновани са другим видовима (Табела 6; Прилог 2). Трудили смо се да 

задацима буду обухваћени и нижи и виши нивои знања. 

 

5.9. Технике и инструменти истраживања 

 
Истраживање је засновано на три научно-истраживачке технике: анкетирању, 

тестирању и раду на педагошкој документацији. Анкетирање нам је послужило да 

прикупимо мишљења учитеља о предностима и ограничењима коришћења тимске 

наставе у млађим разредима основне школе. Тестирањем је добијен увид у квалитет 

знања ученика о историјским садржајима, а рад на педагошкој документацији је 

коришћен приликом прикупљања података о испитаницима (оцена из Природе и 

друштва, стручна спрема родитеља). 

У складу са техникама употребљени су одговарајући инструменти: анкетни 

упитник за наставнике, тестови знања о историјским садржајима (иницијални и 

финални тест знања) и протокол за прикупљање података о испитаницима3. 

 

5.9.1. Анкетни упитник за учитеље (Прилог 3) 

 
Анкетни упитник је конструисан са намером да се од учитеља прикупе подаци у 

вези са коришћењем тимске наставе у млађим разредима основне школе. Интересовали 

су нас разлози који их опредељују да раде тимски, као и ометајући фактори. Осим 

општих података о испитаницима: школа у којој раде, општина, пол, стручна спрема и 

године радног стажа, упитник је садржао једно питање затвореног и једно питање 

отвореног типа. Питање затвореног типа се односило на степен коришћења тимске 

наставе (никад, повремено – једанпут или двапут у току полугодишта и често – два и 

више пута месечно) у оквиру сва три домена (припремање, реализација, вредновање). 

Друго питање, отвореног типа, усмерено је на изношење мишљења о предностима и 

ограничењима примене тимске наставе у млађим разредима основне школе. 

 

 

                                                             
3 Протоколом смо прикупили опште информације о испитаницима (оцена из Природе и друштва на 
полугодишту четвртог разреда, степен стручне спреме оба родитеља). 
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5.9.2. Иницијални тест (Прилог 4) 

 
Иницијални тест је конструисан како би се сагледао квалитет предзнања 

ученика у области историјских садржаја. Тест садржи осамнаест задатака. Намера је 

била да се путем теста знања сагледа квалитет знања (знање препознавања, знање 

репродукције, оперативно знање, стваралачко знање) ученика у оквиру четири кључне 

историјске области4 (Историјски извори, Хронологија, Историјски простор и Људи и 

догађаји). Максималан број бодова који може ученик да освоји је двадесет четири. 

Тест има четири суптеста који садрже: 

1) Задатке препознавања 3, 4, 7, 9, 13, 17  (бодовани 0,1; укупно 6 бодова) 

2) Задатке репродукције 1, 2, 8, 10, 14, 16 (бодовани 0,1; укупно 6 бодова) 

3) Оперативне задатке 5, 11, 18 (бодовани 0,1,2; укупно 6 бодова) 

4) Стваралачке задатке 6, 12, 15 (бодовани 0,1,2; укупно 6 бодова) 

Задаци којима се испитује препознавање, познавање и коришћење Историјских 

извора су: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Овладаност ученика Хронологијом и временским односима 

испитивали смо кроз питања: 7, 8, 9, 10, 11. На знање и разумевање Догађаја и људи 

односили су се задаци 12, 13, 14, док су се задаци 15, 16, 17 и 18 односили на 

Историјски простор. 

 

 

 

                                                             
4 Издвојена су кључна знања која су настала на основу емпиријских истраживања која су реализовали 
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Савез учитеља Републике Србије. Спроведена 
су два истраживања током 2009. године. Прво истраживање је обухватало седамнаест фокус група 
учитеља који су на основу рефлексије сопствене праксе и садржаја Наставног програма издвајали 
кључна знања из прошлости за која сматрају да су основа за учење предмета Историја у старијим 
разредима. Друго истраживање је било испитивање ставова наставника Историје о кључним знањима 
реализовано на репрезентативном узорку од сто педесет и девет наставника историје из сто двадесет и 
шест основних школа из свих региона Србије. Стручни тим, који су чинили професор методологије и 
методике наставе историје, професорка и наставница разредне наставе, професорка историје, 
специјалиста школске психологије и професор методике наставе Природе и друштва, анализирао је 
квалитативне и квантитативне податке прикупљене од учитеља и наставника историје и сачинио листу 
резултата учења о прошлости у наставним предметима Свет око нас и Природа и друштво. На основу 
анализе резултата емпиријског истраживања (факторска анализа) и процене стручног тима, резултати 
учења организовани су у четири области које су важне као основа за учење историје: Историјски извори, 
Хронологија, Историјски простор и Људи и догађаји. Добијени резултати/исходи учења и кључна знања 
у складу су са предлогом Образовних стандарда за Природу и друштво. Опширније видети у: Јосимов, Г. 
и сар. Кључна знања из прошлости у наставним предметима Свет око нас и Природа и друштво као 
основа за учење Историје. Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Савез 
учитеља Републике Србије. 
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5.9.3. Финални тест (Прилог 5) 

 

Финални тест је креиран да би се испитао квалитет знања ученика о историјским 

садржајима који су учени у четвртом разреду. Задаци су на исти начин бодовани као на 

иницијалном тесту. Укупан број бодова који ученик може да добије је двадесет четири, 

сваки суптест носи по шест бодова. 

Овај тест садржи исти број задатака као иницијални, укупно осамнаест. Задаци 

су распоређени у четири суптеста: 

1) Задатке препознавања 4, 9, 10, 11, 17, 18 (бодовани 0,1, укупно 6 бодова) 

2) Задатке репродукције 1, 2, 6, 8, 13, 15 (бодовани 0,1, укупно 6 бодова) 

3) Оперативне задатке 3, 14, 16 (бодовани 0,1,2, укупно 6 бодова) 

4) Стваралачке задатке 5, 7, 12 (бодовани 0,1,2, укупно 6 бодова). 

Креирани су задаци који испитују квалитет знања у областима:1) Историјски 

извори – 1, 4, 7, 11; 2) Хронологија и временски односи – 3, 10, 14, 15, 16; 3) Људи и 

догађаји – 2, 5, 6, 9, 12, 13, 18 и 4) Историјски простор – 8, 17. 

У односу на иницијални тест, уочава се већа заступљеност задатака који се 

односе на Историјске догађаје и личности, што је у складу са наставним програмом за 

четврти разред. Број ових задатака је повећан тако што је смањен број задатака који се 

односе на Историјске изворе и Историјски простор. У односу на иницијални тест, број 

задатака који се односи на Хронологију и временске односе остао је непромењен. 

 

5.9.4. Метријске карактеристике тестова знања 

 

Метријске карактеристике (валидност, поузданост, дискриминативност и 

објективност) тестова знања су провераване након реализованог истраживања. 

Провераване су метријске карактеристике иницијалног и финалног теста за свако 

истраживање посебно. У Табели 7 су приказане метријске карактеристике суптестова и 

теста у целини у првом истраживању. 
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Табела 7. Метријске карактеристике иницијалног и финалног теста и суптестова у 

првом истраживању 
Нивои знања AS SD Skjunis Kurtosis KS z α β ψ1 H1 

Препознавање 

(и) 

4,5764 1,23798 -0,492 -0,762 2,357** 0,3884 0,4104 0,1603 0,0957 

Репродукција 

(и) 

3,8542 1,32733 -0,529 0,04 2,025** 0,3761 0,4044 0,3218 0,0913 

Оперативна 

знања (и) 

1,5972 1,50207 0,676 -0,576 2,521** 0,4548 0,4679 0,283 0,2175 

Стваралачка 

знања (и) 

0,9236 1,2408 1,394 1,785 3,76** 0,4524 0,4546 0,3949 0,2159 

Препознавање 

(ф) 

4,0764 1,55586 -0,298 -1,108 2,183** 0,5708 0,5787 0,6076 0,1814 

Репродукција 

(ф) 

4,5764 1,18605 -0,631 -0,034 2,424** 0,2947 0,3414 0,1664 0,0651 

Оперативна 

знања (ф) 

2,9931 1,97713 0,076 -1,216 1,807** 0,6717 0,6719 0,7022 0,4054 

Стваралачка 

знања (ф) 

1,6458 1,63215 0,861 -0,086 2,513** 0,587 0,5882 0,5824 0,3215 

Укупан скор 

(и) 

10,9514 3,84368 0,097 -0,52 0,997 0,7062 0,7288 0,7008 0,1178 

Укупан скор 

(ф) 

13,2917 5,06583 0,226 -0,949 0,952 0,7923 0,8141 0,8654 0,1749 

Ознаке: AS – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; KS z – Колмогоров-Смирнов тест 
статистик; α – коефицијент поузданости Кронбаха и сарадника; β – поузданост прве главне компоненте; 
ψ1 – коефицијент репрезентативности; H1 – коефицијент хомогености (просечна корелација варијабли); 
** статистичка значајност – p<0.01. 
 

Видимо да је Колмогоров-Смирнов тест на свим суптестовима, осим на укупном 

скору, статистички значајан (Табела 7). То значи да расподеле суптестова одступају од 

нормалне (Прилог 6). Уочили смо да су у суптестовима којим се мери знање 

препознавања и знање репродукције у оба испитивања (иницијално и финално) 

расподеле закривљене надесно (негативно закривљена дистрибуција), што значи да ови 

тестови садрже лаке задатке. У суптестовима којим се мере оперативна (иницијално 

мерење) и стваралачка знања (иницијално и финално) расподеле закривљене налево, 

што значи да су задаци на овим тестовима тешки. У расподели скорова на суптесту 

којим се мере оперативна знања (финално мерење) не види се никаква закривљеност, 
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али се по фреквенцијама одговора уочава да дистрибуција одступа од нормалне. С 

обзиром на врсту знања коју испитују, кад се гледа континуитет знања, оваква 

расподела на суптестовима је очекивана. Логички гледано, било је очекивано да 

ученицима задаци препознавања и репродукције буду лакши, а оперативни и 

стваралачки, тежи. Оно што нам је омогућило даљу анализу тестова јесте то што смо 

добили нормалну расподелу скорова на целом тесту и у иницијалном (Графикон 1) и у 

финалном (Графикон 2) тестирању у првом истраживању. 

 

Графикон 1. Расподела скорова на иницијалном тесту знања у првом истраживању 

 
Графикон 2. Расподела скорова на финалном тесту знања у првом истраживању 

 
На основу израчунатог коефицијента поузданости тестова знања, Кромбахов 

алфа, за иницијални тест (α =0,71) и за финални (α =0,79), можемо закључити да су оба 
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теста поуздана, с обзиром на то да је доња граница за прихватање поузданости 0,70. 

Тест је поуздан уколико у поновљеним мерењима даје стабилне поуздане резултате. 

 У Табели 8 су приказане метријске карактеристике суптестова и теста у целини 

у другом истраживању. 

Табела 8. Метријске карактеристике иницијалног и финалног теста и суптестова у 

другом истраживању 

Ознаке: AS – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; KS z – Колмогоров-Смирнов тест 
статистик; α – коефицијент поузданости Кронбаха и сарадника; β – поузданост прве главне компоненте; 
ψ1 – коефицијент репрезентативности; H1– коефицијент хомогености (просечна корелација варијабли); 
** статистичка значајност – p<0.01. 

Метријске карактеристике тестова (иницијалног и финалног) у другом 

истраживању су веома сличне онима које су добијене у првом истраживању. Расподела 

ни на једном од суптестова није нормална. Уочава се, као и у првом истраживању 

(Прилог 7), закривљеност расподеле надесно код суптестова препознавања и 

репродукције (оба мерења) и закривљеност налево (оба мерења) код тестова који мере 

Нивои знања 

 

AS SD Skjunis Kurtosis KS z α β ψ1 H1 

Препознавање 

(и) 

4.4588 1.2021 -0.512 -0.28 2.495** 0.2578 0.2646 0.0647 0.0547 

Репродукција 

(и) 

3.9706 1.33424 -0.415 -0.121 2.109** 0.3326 0.3891 0.2716 0.0767 

Оперативна 

знања (и) 

1.4941 1.47262 0.979 0.316 2.94** 0.5148 0.5186 0.4815 0.2613 

Стваралачка 

знања (и) 

0.9529 1.27243 1.414 1.553 3.79** 0.5471 0.5483 0.5339 0.2871 

Препознавање 

(ф) 

3.9471 1.37717 -0.372 -0.529 2.164** 0.3993 0.4149 0.335 0.0997 

Репродукција 

(ф) 

4.4706 1.34198 -0.762 0.038 2.844** 0.4485 0.4652 0.3676 0.1194 

Оперативна 

знања (ф) 

2.8235 1.71092 0.056 -0.755 1.797** 0.4605 0.4627 0.416 0.2215 

Стваралачка 

знања (ф) 

1.5824 1.45819 0.837 0.038 3.02** 0.5036 0.5406 0.4305 0.2527 

Укупан скор 

(и) 

10.8765 4.04736 0.312 -0.118 1.254 0.7359 0.7607 0.7866 0.1341 

Укупан скор 

(ф) 

12.8235 4.56816 0.111 -0.702 0.903 0.7601 0.7811 0.8289 0.1496 
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оперативна и стваралачка знања. То значи да су задаци препознавања и репродукције 

лаки, а оперативни и стваралачки задаци тешки и да лаки тестови недовољно добро 

дискриминишу ученике са бољим постигнућем, а тешки тестови оне са слабијим 

постигнућем. Уочава се да боље метријске карактеристике, као и у првом 

истраживању, имају суптестови којима се мере оперативна и стваралачка знања.  

Метријске карактеристике тестова у целини, иницијални (Графикон 3) и 

финални (Графикон 4) у другом мерењу су задовољавајуће. Обе расподеле су нормале, 

док коефицијент поузданости иницијалног теста износи (α=0.74), а финалног (α=0.76). 

Графикон 3 . Расподела скорова на иницијалном тесту знања у другом истраживању 

 
Графикон 4. Расподела скорова на финалном тесту знања у другом истраживању 

 
Тестови у целини (иницијални и финални) у оба истраживања имају 

задовољавајуће метријске карактеристике. Поузданост је довољно висока и расподеле 

су нормалне. Истакли смо да суптестови немају задовољавајуће метријске 
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карактеристике, тако да су биле потребне додатне анализе. Да бисмо могли да 

користимо резултате добијене на суптестовима у процени и тумачењу ефеката 

експерименталног програма, било је потребно доказати валидност суптестова и 

дискриминативност појединачних ајтема.  

Валидност тестова. Валидност тестова смо доказивали тако што смо показали 

да суптестови из иницијалног теста из првог истраживања корелирају са суптестовима 

из иницијалног теста из другог истраживања, да суптестови из финалног теста из првог 

истраживања корелирају са суптестовима из финалног теста из другог истраживања, да 

суптестови тестови са иницијалног и финалног мерења корелирају у оквиру сваког 

истраживања и да тестови предвиђају оцену из Природе и друштва. Резултати тих 

анализа су дати у табелама 9, 10, 11 и 12. 

 

Табела 9. Интеркорелације суптестова у оквиру иницијалног теста у два 

истраживања 
  

Препознавање 

 

Репродукција 

Оперативна 

знања 

Стваралачка 

знања 

Препознавање  1 .584** .469** .328** 

Репродукција .473** 1 .483** .407** 

Оперативна знања .359** .342** 1 .414** 

Стваралачка знања .270** .329** .407** 1 

Напомена: испод дијагонале су корелације тестова из првог а изнад дијагонале из другог истраживања; 
** статистичка значајност – p <0.01 
 

Табела 10. Интеркорелације суптестова у оквиру финалног теста у два истраживања 
 Препознавање Репродукција Оперативна 

знања 

Стваралачка 

знања 

Препознавање 1 .507** .463** .396** 

Репродукција .431** 1 .554** .397** 

Оперативна знања .569** .500** 1 .475** 

Стваралачка знања .446** .471** .580** 1 

Напомена: испод дијагонале су корелације тестова из првог а изнад дијагонале из другог истраживања; 
** статистичка значајност – p <0.01 
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Табела 11. Корелације између суптестова иницијалног и финалног тестирања у првом 

истраживању 
 Препознавање 

(ф) 

Репродукција 

(ф) 

Оперативна 

знања (ф) 

Стваралачка 

знања (ф) 

Препознавање (и) .326** .348** .356** .341** 

Репродукција (и) .375** .378** .362** .383** 

Оперативна знања (и) .217** .225** .395** .466** 

Стваралачка знања (и) .257** .353** .407** .473** 

** статистичка значајност – p<0.01 

 

Табела 12. Корелације између суптестова иницијалног и финалног тестирања у другом 

истраживању 
 Препознавање 

(ф) 

Репродукција 

(ф) 

Оперативна 

знања (ф) 

Стваралачка 

знања (ф) 

Препознавање (и) .301** .394** .336** .299** 

Репродукција (и) .276** .295** .423** .295** 

Оперативна знања (и) .337** .337** .507** .378** 

Стваралачка знања (и) .299** .283** .436** .445** 

** статистичка значајност – p<0.01 

 

Из табела се види да су све добијене корелације позитивне и значајне на нивоу 

p<0.01.  

Регресиона анализа предикције оцене из Природе и друштва помоћу 

употребљених суптестова у првом истраживању (иницијално и финално испитивање) 

показала je да употребљени тестови успешно предвиђају оцену из Природе и друштва. 

Објашњено је 37% варирања критеријума (R²=0.37; F=10.183, df=8, p<0.01). Можемо 

закључити да је 37% варијабилитета оцене из Природе и друштва у првом 

истраживању објашњено варијабилитетом успеха на тестовима. Допринос предиктора 

је дат у Табели 13. 
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Табела 13. Предикција оцене из Природе и друштва помоћу тестова знања (иницијални 

и финални) у првом истраживању. 

 Ознаке: B – нестандардизовани регресиони коефицијент; SE – стандардна грешка; β – стандардизовани  
 регресиони коефицијент; p – значајност; r – корелација нултог реда између предиктора и критеријума;  
 ** статистичка значајност – p<0.01. 
 

Видимо да оцену из Природе и друштва у првом истраживању најбоље предвиђа 

успех на задацима препознавања са иницијалног и успех у решавању оперативних 

задатака са финалног мерења. Међутим, за утврђивање валидности тестова још је 

важнија чињеница да сви предиктори (успех на суптестовима са оба мерења) позитивно 

и значајно корелирају са критеријумом (оценом).  

Регресиона анализа предикције оцене из Природе и друштва помоћу 

употребљених тестова у другом истраживању је показала да успех на суптестовима 

успешно предвиђа оцену из Природе и друштва. Објашњено је 50% варирања 

критеријума (R²=0.50; F=19.989, df=8, p<0.01). Можемо закључити да је 50% 

варијабилитета оцене из Природе и друштва у другом истраживању објашњено 

варијабилитетом успеха на тестовима. Допринос предиктора је дат у Табели 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нивои знања B SE β t p r 

Препознавање (и) 0.098 0.047 0.169 2.078 0.04 0.421** 

Репродукција (и) 0.069 0.045 0.127 1.528 0.129 0.415** 

Оперативна знања (и) 0.024 0.04 0.05 0.607 0.545 0.345** 

Стваралачка знања (и) 0.073 0.047 0.126 1.542 0.126 0.385** 

Препознавање (ф) 0.045 0.04 0.097 1.11 0.269 0.407** 

Репродукција (ф) 0.021 0.051 0.035 0.407 0.684 0.374** 

Оперативна знања (ф) 0.084 0.035 0.232 2.386 0.018 0.505** 

Стваралачка знања (ф) 0.018 0.041 0.041 0.435 0.664 0.424** 
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Табела 14. Предикција оцене из Природе и друштва помоћу тестова знања (иницијални 

и финални) у другом истраживању. 
Нивои знања B SE β t p r 

Препознавање (и) 0.089 0.044 0.15 2.033 0.044 0.502** 

Репродукција (и) 0.123 0.04 0.23 3.087 0.002 0.518** 

Оперативна знања (и) 0.019 0.035 0.04 0.552 0.582 0.438** 

Стваралачка знања (и) 0.009 0.038 0.016 0.234 0.815 0.377** 

Препознавање (ф) 0.062 0.036 0.12 1.756 0.081 0.453** 

Репродукција (ф) 0.114 0.039 0.215 2.909 0.004 0.524** 

Оперативна знања (ф) 0.025 0.033 0.059 0.745 0.457 0.493** 

Стваралачка знања (ф) 0.087 0.034 0.178 2.589 0.011 0.474** 

 Ознаке: B – нестандардизовани регресиони коефицијент; SE – стандардна грешка; β – стандардизовани  
 регресиони коефицијент; p – значајност; r – корелација нултог реда између предиктора и критеријума;  
 ** статистичка значајност – p<0.01. 
 

Постоје разлике у предикцији у односу на прво истраживање. Прво, објашњен је 

већи проценат варијансе него у првом истраживању. Друго, мало другачији предиктори 

показују највећи допринос предикцији: успех у решавању задатака репродукције у 

иницијалном тестирању, а репродукције и стваралачких задатака у финалном мерењу. 

За потребе валидирања скала је јако важно то што сви предиктори (успех на 

суптестовима на оба мерења) имају позитивне и значајне корелације са критеријумом 

(оценом). 

Дискриминативност (осетљивост) тестова. Осетљивост се постиже када 

тестом можемо утврдити фине разлике код испитаника у ономе што меримо 

(Stojaković, 2002). Осетљивији је тест који садржи више питања. Сматрамо да је 

осамнаест задатака оптималан број с обзиром на узраст и предвиђено време за рад. 

Дискриминативност за оба теста и оба истраживања је израчуната путем ајтем 

анализе, односно, израчунавања дискриминативне вредности сваког задатка (Табеле 15, 

16, 17, 18). Основ ајтем анализе чини тежина задатка, односно p-value (proportions of 

positive answers) и коефицијент дискриминативности (Discrimination Coefficient – DC). 

P-value изражава однос скора који су ученици добили и скора који су могли да добију, 

тј. однос броја тачних одговора и укупног броја ученика који су тестирани (Blagdanić, 

2014), док коефицијент дискриминативности представља корелацију између резултата 

на појединачном ајтему и резултата на супскали којој ајтем припада.  

 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

177 

 

Метријске карактеристике појединачних задатака (тежина и 

дискриминативност) иницијалног теста су задовољавајуће (Табеле 15 и 16). Сви задаци 

имају позитивну дискриминативност која се креће у распону од 0.35 до 0.78 за прво 

истраживање, док је у другом тај распон од 0.35 до 0.77. Дакле, у свим случајевима 

дискриминативност ајтема је већа од 0.30, а сматра се да ајтем у тесту има добру 

дискриминативност ако вредност коефицијента није мања од 0.20 (Ding, Chabay, 

Sherwood & Beichner, 2006). На основу добијених налаза, може се констатовати да су 

сви задаци у оквиру иницијалног теста, независно од истраживања (прво или друго), 

поуздани тест-ајтеми. 

Табела 15. Ајтем анализа иницијалног теста знања у првом истраживању 
Ниво знања  нетачни 

одговори 

делимично 

тачни 

тачни 

одговори 

p DC 

1. Репродукција 80 / 64 0.44 .437** 

2. Репродукција 35 / 109 0.76 .488** 

3. Препознавање 20 / 124 0.86 .432** 

4. Препознавање 37 / 107 0.74 .520** 

5. Оперативни  104 25 15 0.10 .634** 

6. Стваралачки  106 15 23 0.16 .775** 

7. Препознавање 27 / 117 0.81 .513** 

8. Репродукција 28 / 116 0.81 .463** 

9. Препознавање 17 / 127 0.88 .345** 

10. Репродукција 50 / 94 0.65 .548** 

11.Оперативни  64 44 36 0.25 .685** 

12.Стваралачки  119 18 7 0.05 .610** 

13. Препознавање 58 / 86 0.75 .521** 

14. Репродукција 28 / 116 0.80 .490** 

15. Стваралачки  108 32 4 0.03 .666** 

16. Репродукција 90 / 54 0.38 .519** 

17. Препознавање 46 / 98 0.68 .622** 

18. Оперативни  102 25 17 0.12 .750** 

Ознаке: p – број тачних одговора подељен са укупним бројем испитаника; DC – коефицијент 
дискриминативности; ** статистичка значајност – p<0.01. 
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Табела 16. Ајтем анализа иницијалног теста знања у другом истраживању 
Ниво знања нетачни 

одговори 

делимично 

тачни 

тачни 

одговори 

p DC 

1. Репродукција 81 / 89 0.52 .492** 

2. Репродукција 42 / 128 0.75 .541** 

3. Препознавање 36 / 134 0.79 .427** 

4. Препознавање 48 / 122 0.72 .480** 

5. Оперативни  118 33 19 0.11 .668** 

6. Стваралачки  123 26 21 0.15 .765** 

7. Препознавање 32 / 138 0.81 .461** 

8. Репродукција 46 / 124 0.73 .594** 

9. Препознавање 42 / 128 0.75 .458** 

10. Репродукција 53 / 117 0.69 .348** 

11.Оперативни  82 68 20 0.12 .737** 

12.Стваралачки  126 40 4 0.02 .680** 

13. Препознавање 55 / 115 0.68 .454** 

14. Репродукција 45 / 125 0.74 .418** 

15. Стваралачки  133 28 9 0.05 .717** 

16. Репродукција 78 / 92 0.54 .485** 

17. Препознавање 49 / 121 0.84 .482** 

18. Оперативни  115 35 20 0.14 .733** 

Ознаке: p – број тачних одговора подељен са укупним бројем испитаника; DC – коефицијент 
дискриминативности; ** статистичка значајност – p<0.01. 
 

Сви задаци финалног теста имају позитиван коефицијент дискриминативности 

који се креће у распону од 0.29 до 0.79 за прво истраживање (Табела 17).  
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Табела 17. Ајтем анализа финалног теста знања у првом истраживању 
Ниво знања нетачни 

одговори 

делимично 

тачни 

тачни 

одговори 

p DC 

1. Репродукција 33 / 111 0.77 .434** 

2. Репродукција 23 / 121 0.84 .460** 

3. Оперативно  58 33 53 0.37 .791** 

4. Препознавање 54 / 90 0.63 .575** 

5. Стваралачко  96 26 22 0.15 .440** 

6. Репродукција 51 / 93 0.65 .435** 

7. Стваралачко  73 46 25 0.17 .315** 

8. Репродукција 21 / 123 0.85 .385** 

9. Препознавање 55 / 89 0.62 .583** 

10. Препознавање 30 / 114 0.79 .466** 

11. Препознавање 44 / 110 0.76 .636** 

12. Стваралачко  90 37 17 0.12 .293** 

13. Репродукција 34 / 110 0.76 .589** 

14. Оперативно  32 44 68 0.47 .746** 

15. Репродукција 45 / 99 0.69 .506** 

16. Оперативно  73 30 41 0.28 .793** 

17. Препознавање 66 / 78 0.54 .630** 

18. Препознавање 28 / 116 0.81 .488** 

Ознаке: p – број тачних одговора подељен са укупним бројем испитаника; DC – коефицијент 
дискриминативности; ** статистичка значајност – p<0.01. 
 

У другом истраживању (Табела 18) распон коефицијента дискриминативности 

се креће од 0.23 до 0.71. Прихватљиви су сви задаци за које разматрана корелација није 

мања од 0.20. То значи да све наше задатке и у финалном тесту, независно од 

истраживања (прво или друго), можемо сматрати поузданим тест-ајтемима. 
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Табела 18. Ајтем анализа финалног теста знања у другом истраживању 
Ниво знања нетачни 

одговори 

делимично 

тачни 

тачни 

одговори 

p DC 

1.Репродукција 40 / 130 0.76 .465** 

2.Репродукција 33 / 137 0.81 .473** 

3. Оперативно  64 45 61 0.34 .714** 

4. Препознавање 73 / 97 0.57 .460** 

5. Стваралачко  101 53 16 0.09 .399** 

6. Репродукција 64 / 106 0.62 .555** 

7. Стваралачко  87 67 16 0.09 .231** 

8. Репродукција 31 / 139 0.82 .428** 

9. Препознавање 74 / 96 0.56 .536** 

10. Препознавање 51 / 119 0.70 .508** 

11. Препознавање 42 / 128 0.75 .554** 

12. Стваралачко  109 37 24 0.14 .318** 

13. Репродукција 45 / 125 0.74 .540** 

14. Оперативно  47 41 82 0.48 .677** 

15. Репродукција 47 / 123 0.72 .630** 

16. Оперативно  91 50 29 0.17 .688** 

17. Препознавање 81 / 89 0.52 .486** 

18. Препознавање 28 / 142 0.84 .445** 

Ознаке: p – број тачних одговора подељен са укупним бројем испитаника; DC – коефицијент 
дискриминативности; ** статистичка значајност – p<0.01. 
 

Објективност тестова. Објективност показује идентитет, сличност скорова, 

или дијагноза коју стручни оцењивачи добијају на основу истих података (Rajston, 

1966). Ова метријска карактеристика теста је задовољена уколико резултати на тесту 

зависе само од оног што је мерено, а не од оног ко те задатке прегледа, бодује и 

оцењује. Објективност мерних инструмената (иницијалног и финалног теста) 

проверили смо утврђивањем степена слагања резултата које су добила два независна 

оцењивача оцењујући исти тест. Први оцењивач је аутор овог рада, а други учитељица 

из ОШ „Павле Савић“. На основу броја бодова једног и другог оцењивача утврђен је 

Пирсонов коефицијент линеарне корелације и он је износио r=0.99 за иницијално 

мерење у првом истраживању, r=0.98 за финално мерење у првом истраживању, r=0.98 

за иницијално мерење у другом истраживању и r=0.99 за финално мерење у другом 

истраживању што потврђује високу објективност тестова, пошто се потпуно 
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објективним тестом сматра онај код ког је коефицијент корелације један и значи да 

оцењивачи оцењују тест на исти начин. 

 

5.10. Популација и узорак истраживања 

5.10.1. Узорак испитаника – учитељи 

 
Популацију истраживања чине учитељи основних школа из Београда, Ужица, 

Врања, Аранђеловца и Инђије.  

  Узорак је намеран, с обзиром на избор градова и општина, а случајан, 

стратификован, с обзиром на избор школа и учитеља у изабраним школама. Обухватао 

је сто двадесет учитеља, 89,17% женског пола и 10,83% мушког пола. 

Да би се што реалније сагледале перцепције учитеља о предностима и 

недостацима коришћења тимске наставе у млађим разредима основне школе, било је 

важно да узорком буду обухваћени учитељи из школа из различитих општина града 

Београда и различитих крајева РС, и не само то, него да у узорку буду подједнако 

заступљени учитељи, различитог радног искуства и степена образовања. С обзиром на 

то да ће резултати бити претежно квалитативно обрађивани, уз одређене квантитативне 

показатеље (фреквенције и проценте), и да ово испитивање представља својеврсно 

упознавање са појавом (коришћење тимске наставе у припремању, реализацији и 

вредновању наставе), може се рећи да је узорак репрезентативан и да ће омогућити 

упознавање са проучаваном појавом.  

Структура узорка је представљена табелама 19 и 20. 

 

Табела 19. Карактеристике узорка у односу на стручну спрему и године радног стажа 
Стручна спрема f % Године радног 

стажа 

f % 

виша  27 22,5 1–5 год.  26 21,66 

висока  67 55,83 6–15 год. 31 25,83 

мастер  24 20 16–25 год.  34 28,33 

магистар  2 1,66 26–35 год.  29 24,16 
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Табела 20. Основна структура узорка 
 

НАЗИВ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Град/Општина  

Број испитаника Београд 

1. ОШ „Михаило Петровић Алас“ Стари град 5 

2. ОШ „ Војвода Мишић“ Савски венац 5 

3. ОШ „Др Алчибалд Рајс“ Палилула 3 

4. ОШ „Свети Сава“ Врачар 5 

5. ОШ „Јован Миодраговић“ Врачар 5 

6. ОШ „Змај Јова Јовановић“ Вождовац 3 

7. ОШ „Карађорђе“ Вождовац 4 

8. ОШ „Васа Чарапић“ Вождовац 2 

9. ОШ „Илија Бирчанин“ Земун 5 

10. ОШ „Иван Горан Ковачић“ Звездара 4 

11. ОШ „Павле Савић“ Звездара 5 

12. ОШ „Краљ Александар I“ Нови Београд 5 

13. ОШ „14. Октобар“ Раковица 3 

14. ОШ „Бановић Страхиња“ Чукарица 4 

15. ОШ „Вук Караџић“ Чукарица 2 

16. ОШ „Нада Матић“ Ужице 9 

17. ОШ „Слободан Секулић“ Ужице 5 

18. ОШ „Бранко Радичевић“ Врање 12 

19. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Врање 7 

20. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Врање 13 

21. ОШ „Веља Герасимовић” Аранђеловац 4 

22. ОШ „Јован Поповић“ Инђија 3 

23. ОШ „Душан Јерковић“ Инђија 3 

24. ОШ „Бранко Радичевић“ Инђија/Марадик 4 

Укупно  120 

 

 

5.10.2. Узорак испитаника – ученици 

 
Популацију експерименталног истраживања представљају одељењења четвртог 

разреда београдских основних школа. 

Узорак је обухватао једну узрасну категорију (ученици четвртог разреда). 

Определили смо се за ученике четвртог разреда јер десетогодишњаци имају изграђене 
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когнитивне и социјалне капацитете потребне за сарадњу, али и за самостални, 

истраживачки рад и што на овом узрасту ученици са стадијума учења читања прелазе 

на стадијум читања ради учења (Mullis, Martin, Kennedy & Foy, 2007). 

Узорак истраживања је пригодан зато што је аутор пројекта био члан тима у оба 

истраживања и с тим у вези су за експерименталну групу бирана одељења школе у 

којој аутор ради. Сматрамо да је у условима разредно-часовног система било оправдано 

формирати тимове на нивоу једне школе. Реализовали смо два истраживања због 

немогућности да обезбедимо адекватан узорак експерименталне групе. Школа у којој 

аутор пројекта ради има укупно четири одељења четвртог разреда. Сматрали смо да не 

бисмо добили довољно репрезентативан узорак за истовремено проучавање два 

модалитета тимске наставе.  

Одељења контролне групе су бирана на основу добровољности учитеља за 

сарадњу. Услови којих смо се држали при одабиру су били да одељења контролне 

групе не буду из исте школе, да рад на историјским садржајима обухвата исти број 

наставних јединица и да се реализује у исто време као у експерименталној групи. 

Величина узорка је одређена природом истраживања. С обзиром на то да се ради 

о тимској стратегији наставе, тимском планирању, реализацији и вредновању наставног 

процеса, определили смо се за узорак кога чини сто четрдесет и четири ученика у 

првом и сто седамдесет ученика у другом истраживању, односно шест одељења у 

првом истраживању и седам одељења у другом истраживању, од којих три одељења 

представљају експерименталну, а три, односно четири, одељења контролну групу. 

Структура узорка првог истраживања је представљена табелама (21, 22, 23, 24, 

25, 26).  

Табела 21. Основна структура узорка првог истраживања 
ГРУПА НАЗИВ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ОДЕЉЕЊЕ УКУПНО 

 

Контролна 1 

ОШ „Краљ Александар I“ IV3 24 

ОШ „Павле Савић“ IV2 30 

ОШ „Скадарлија“ IV1 18 

 

Експериментална 1 

ОШ „Михаило Петровић Алас“ IV1 22 

ОШ „Михаило Петровић Алас“ IV2 18 

ОШ „Михаило Петровић Алас“ IV3 32 
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Табела 22. Карактеристике узорка у односу на оцену из Природе и друштва 
 

Група 

ОЦЕНА ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 

Пет (5) Четири (4) Три (3)  Два (2) Један (1) Укупно 

К1 44 18 10 / / 72 

Е1 40 23 9 / / 72 

 

Табела 23. Карактеристике узорка у односу на стручну спрему очева испитаника 
 

Група 

СТРУЧНА СПРЕМА ОЦА 

Основна и средња  Виша и висока Магистар и доктор 

наука 

Укупно 

К1 38 34 / 72 

Е1 42 29 1 72 

 

Табела 24. Карактеристике узорка у односу на стручну спрему мајки испитаника 

 

Група 

СТРУЧНА СПРЕМА МАЈКЕ 

Основна и средња  Виша и висока Магистар и доктор 

наука 

Укупно 

К1 31 40 1 72 

Е1 27 44 1 72 

 

Табела 25. Карактеристике узорка у односу на стручну спрему оба родитеља 
 

Група 

СТРУЧНА СПРЕМА РОДИТЕЉА 

Основна и средња  Виша и висока Магистар и доктор 

наука 

Укупно 

К1 69 74 1 144 

Е1 69 73 2 144 

 

Табела 26: Карактеристике узорка с обзиром на пол испитаника 
 

Група 

ПОЛ 

Дечаци  Девојчице Укупно 

К1 33 39 72 

Е1 35 37 72 

 

Структура узорка другог истраживања је представљена табелама (27, 28, 29, 30, 

31, 32). 
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Табела 27. Основна структура узорка другог истраживања 
ГРУПА НАЗИВ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ОДЕЉЕЊЕ УКУПНО 

 

Контролна 2 

ОШ „Краљ Петар I“ IV2 25 

ОШ „Павле Савић“ IV4 26 

ОШ „Владислав Рибникар“ IV3 18 

ОШ „Јован Миодраговић“ IV6 16 

 

Експериментална 2 

ОШ „Михаило Петровић Алас“ IV1 28 

ОШ „Михаило Петровић Алас“ IV2 32 

ОШ „Михаило Петровић Алас“ IV3 25 

 

Табела 28. Карактеристике узорка у односу на оцену из Природе и друштва 
 

Група 

ОЦЕНА ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 

Пет (5) Четири (4) Три (3) Два (2) Један (1) Укупно 

К2 49 22 14 / / 85 

Е2 58 19 8 / / 85 

 

Табела 29. Карактеристике узорка у односу на стручну спрему очева испитаника 
 

Група 

СТРУЧНА СПРЕМА ОЦА 

Основна и средња  Виша и висока  Магистар и доктор 

наука 

Укупно 

К2 46 39 / 85 

Е2 37 46 2 85 

 

Табела 30. Карактеристике узорка у односу на стручну спрему мајки испитаника 
 

Група 

СТРУЧНА СПРЕМА МАЈКЕ 

Основна и средња  Виша и висока Магистар и доктор 

наука 

Укупно 

К2 36 47 2 85 

Е2 29 55 1 85 

 

Табела 31. Карактеристике узорка у односу на стручну спрему оба родитеља 
 

Група 

СТРУЧНА СПРЕМА РОДИТЕЉА 

Основна и средња  Виша и висока Магистар и доктор 

наука 

Укупно 

К2 82 86 2 170 

Е2 66 101 3 170 
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Табела 32. Карактеристике узорка с обзиром на пол испитаника 
 

Група 

ПОЛ 

Дечаци Девојчице Укупно 

К2 47 38 85 

Е2 47 38 85 

 

5.10.3. Уједначавање група 

Због карактеристика експерименталног истраживања било је потребно, пре 

увођења експерименталног фактора, уједначити групе како би се могло прецизно 

мерити његово дејство. Групе су уједначене по полној структури ученика, оцени из 

Природе и друштва на полугодишту четвртог разреда, укупном успеху на иницијалном 

тесту знања и успеху на суптестовима. 

Поређењем фреквенција мушких и женских испитаника у првом истраживању, 

вредност Хи квадрата није значајна, што значи да нема статистички значајних разлика 

између група у погледу заступљености дечака (χ²=0.059; p>0.05), као и у погледу 

заступљености девојчица (χ²=0.053; p>0.05). 

Дајемо преглед уједначености група према оцени и успеху на иницијалном тесту 

у првом истраживању (Табела 33).  

 

Табела 33. Уједначеност према оцени из Природе и друштва и успеху на иницијалном 

тестирању у првом истраживању 
 

Прво истраживање 

Контролна група 1 

 

Експериментална  

група 1 

 

t 

 

df 

 

p 

AS SD AS SD 

Оцена 4.47 0.731 4.43 0.709 0.347 142 0.729 

Препознавање 4.5833 1.11013 4.5694 1.36171 0.067 142 0.947 

Репродукција 3.8611 1.1904 3.8472 1.45988 0.063 142 0.95 

Оперативна знања 1.6389 1.35632 1.5556 1.6435 0.332 142 0.741 

Стваралачка знања 0.75 1.09737 1.0972 1.3548 -1.69 142 0.093 

Укупан скор 10,8333 3,30173 11,0694 4,3389 -0,367 142 0.714 

Ознаке: AS – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; df – степени слободе; p – значајност. 
 

Ниједна разлика између К1 и Е1 групе у првом истраживању није значајна, што 

значи да су контролна и експериментална група уједначене према датим показатељима. 
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У другом истраживању групе су у потпуности уједначене (по четрдесет и седам 

дечака и тридесет и осам девојчица у групама), тако да је вредност Хи квадрата нула, а 

његова вероватноћа један.  

Дајемо преглед уједначености група према оцени и успеху на иницијалном тесту 

у другом истраживању (Табела 34). 

 
Табела 34. Уједначеност по оцени из Природе и друштва и успеху на иницијалном 

тестирању у другом истраживању 
Друго 

истраживање 

Контролна група 1 

 

Експериментална  

група 1 

 

t 

 

df 

 

p 

AS SD AS SD 

Оцена 4.41 0.761 4.59 0.66 -1.616 168 0.108 

Препознавање 4.5176 1.20131 4.4 1.20712 0.637 168 0.525 

Репродукција 4.1529 1.22965 3.7882 1.41501 1.794 168 0.075 

Оперативна знања 1.4941 1.49303 1.4941 1.46079 0 168 1 

Стваралачка знања 0.9529 1.18428 0.9529 1.36195 0 168 1 

Укупан скор 11,1176 3,77148 10,6353 4,31456 0,776 168 0.439 

Ознаке: AS – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; df – степени слободе; p – значајност. 
 

Према добијеним резултатима видимо да ниједна наведена разлика није 

статистички значајна и на основу тога констатујемо да су К2 и Е2 група уједначене. 

 

5.10.4. Узорак садржаја 

 
Узорак садржаја чинила је једна наставна тема – Осврт уназад-прошлост, чија 

је реализација предвиђена Наставним програмом за четврти разред. Тимска настава у 

веб окружењу, у оба истраживања, реализована је на истим садржајима, у трајању од 

двадесет часова. Приказујемо наставне јединице које су обухваћене наведеном темом и 

експерименталним моделима (Табела 35). 
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Табела 35. Наставне јединице обухваћене експерименталним моделима 
Редни 

број 

Назив наставне јединице Тип часа 

1. Трагови прошлости Обрада 

2. Лента времена Утврђивање  

3. Србија у прошлости. Српске земље на Балкану Обрада 

4. Стефан Немања. Оснивање српске државе. Стефан Првовенчани. 

Свети Сава 

Обрада 

5. Династија Немањића Обрада 

6. Живот сељака и властеле у држави Немањића Утврђивање 

7. Династија Немањића Провера знања 

8. Распад српске државе. Маричка и Косовска битка Обрада 

9. Пад Србије. Деспоти Стефан Лазаревић и Ђурађ Бранковић Обрада 

10. Живот под Турцима. Сеоба Срба Обрада 

11. Први и Други српски устанак Обрада 

12. Први и Други српски устанак Утврђивање 

13. Живот у Србији за време кнеза Милоша Обреновића Обрада 

14. Кнез Михаило Обреновић. Србија постаје независна држава. Краљ 

Милан Обреновић 

Обрада 

15. Србија од X IV до краја XI X века Провера знања 

16. Први светски рат Обрада 

17. Први светски рат. Стварање Краљевине Југославије Обрада 

18. Други светски рат. Стварање нове Југославије Обрада 

19. Први и Други светски рат Утврђивање 

20. Србија је део света Систематизација 

 

 

5.11. Обрада података 

5.11.1. Квалитативна обрада података 

 
За обраду прикупљених одговора учитеља коришћен је метод анализе садржаја. 

Текстуални подаци су анализирани путем идентификовања одређених концепата, тема 

или образаца (који су добили статус категорија одговора) и разврставањем одговора у 

категорије (процес кодирања) (Stanković, Đerić i Milin, 2013). Кодирањe је реализованo 

на два нивоа: (а) индивидуални и (б) колаборативни, а започето је тако што су 

истраживач и педагог индивидуално креирали категорије на целокупном узорку 
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одговора четрдесет и осам учитеља. Током индивидуалног кодирања појавиле су се 

разлике. Колаборативна анализа је подразумевала преиспитивање индивидуално 

предложених категорија и усаглашавање листе категорија. Целокупан рад на кодирању 

одговора учитеља карактерисало је континуирано преиспитивање предложених 

категорија, враћање на истраживачки материјал и мењање категорије током анализе 

података, што је и уобичајена пракса током примене ових анализа (Saldaña, 2009).  

 

5.11.2. Статистичка обрада података 

 

Од статистичких техника су коришћене:  

• мере дескриптивне статистике,  

• Колмогоров-Смирнов тест за одређивање нормалности расподела,  

• Пирсонов коефицијент корелације, 

• мултипла линеарна регресија за одређивање валидности тестова,  

• анализа метријских карактеристика (два статистика поузданости, по један за 

репрезентативност и хомогеност),  

• Т-тест за независне узорке (за поређење између група на тесту и ретесту) и  

• мултиваријациона анализа коваријансе са поновљеним мерењима (MANCOVA) 

за главне анализе у раду (у њој је групна припадност постављена као фактор, 

образовање оца, образовање мајке, оцена из ПИД и пол као коваријати, а сами 

скорови на тестовима (укупан скор, знање препознавања, знање репродукције, 

оперативна знања, стваралачка знања) као зависне варијабле. 

 

5.12. Организација и ток истраживања 

 
На основу изучавања релевантне литературе утврдили смо да се тимском 

наставом и њеним експерименталним проучавањем код нас аутори углавном нису 

бавили (изузетак је истраживање Д. Василијевић и сар. (Vasilijević i sar., 2013), који су 

се бавили утицајем тимске наставе на стваралачка знања ученика). Зато је прво 

извршено експлоративно испитивање, анкетирање учитеља, чији резултати су указали, 

на предности и ограничења коришћења тимске наставе у млађим разредима основне 

школе.  
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Поменути резултати су били основ за формирање тимова учитеља и 

конципирање експерименталних модела тимске наставе у веб окружењу. Креирана су 

два модела која су експериментално проверена у два истраживања. 

Прво истраживање је реализовано током другог полугодишта школске 

2013/2014. године, а друго током другог полугодишта 2014/2015. године. Иницијална 

испитивања и у првом и у другом истраживању су обављена крајем фебруара, а 

финална крајем маја. Тест знања о историјским садржајима, и иницијални и финални, 

ученици су радили један школски час (четрдесет и пет минута).  

На основу резултата на иницијалном тесту, као и општих одлика испитаника, 

утврђено је да су контролна и експериментална група биле уједначене према знањима о 

историјским садржајима ученим у трећем разреду, у целини, као и у оквиру сваке 

категорије задатака (задаци препознавања, задаци репродукције, оперативни задаци, 

стваралачки задаци), према полу и оцени из Природе и друштва на полугодишту 

четвртог разреда, како у првом, тако и у другом истраживању. То је био предуслов да 

се почне са реализацијом експерименталног програма у току марта, априла и маја по 

којем је радила експериментална група, док је контролна радила на уобичајени начин у 

истом временском периоду. Експерименталне моделе су припремали тимови којима је 

руководио аутор пројекта. У првом истраживању експериментални програм су 

реализовали учитељи експерименталних одељења, а у другом истраживању у пару, 

учитељ експерименталног одељења са аутором пројекта.  

На основу добијених резултата на иницијалном и финалном мерењу 

експерименталне и контролне групе статистичком и квалитативном обрадом података 

утврдили смо ефекте наших модела тимске наставе у веб окружењу, односно сагледали 

смо у којој мери експериментални програми утичу на унапређивање квалитета знања о 

историјским садржајима. 
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6. Перцепције учитеља о тимској настави  

 

Први задатак у оквиру истраживања је био сагледавање мишљења учитеља о 

предностима и тешкоћама примене тимске наставе у млађим разредима основне школе.  

Сагледали смо њихово искуство у коришћењу тимске наставе у сва три сегмента 

(припрема, реализација и вредновање) (Табела 36).  

У припремању тимске наставе никад није учествовала седмина учитеља, што 

указује и на чињеницу да тај број учитеља нема искуство у коришћењу ове врсте 

наставе, повремено учествује две трећине, а често нешто више од 10% учитеља. У 

реализацији тимске наставе никад није учествовала трећина учитеља, повремено 

учествује око две трећине, а често око 7% учитеља. Око 60% учитеља никад нису 

тимски вредновали наставу, док је њих 40% учествовало у повременом тимском 

вредновању наставе. Нико се није изјаснио да је често учествовао у тимском 

вредновању наставе.  

Када резултате посматрамо с обзиром на учесталост коришћења тимске наставе, 

они показују да седмина учитеља никад није учествовала у припремању тимске 

наставе, трећина у реализацији, а више од половине није учествовало у вредновању 

тимске наставе. Две трећине учитеља повремено (једном до два пута у току 

полугодишта) припрема, више од 60% повремено реализује, док око 40% повремено 

вреднује тимску наставу. Само 12% учитеља често (два и више пута месечно) учествује 

у припремању тимске наставе, док око 7% често заједнички реализује тимску наставу. 

 
Табела 36. Учествовање учитеља у припреми, реализацији и вредновању тимске 

наставе 
 

Тимска настава 

Учествовање 

никад повремено 
(једном до два пута 

у току 
полугодишта) 

често 
(два и више пута 

месечно) 

f % f % f % 

припремање  16 13,33 90 75 14 11,66 

реализација 38 31,66 74 61,66 8 6,66 

вредновање 71 59,16 49 40,83 / / 

 

Тимска настава се повремено користи у раду у млађим разредима основне 

школе. Нагласак је на тимском припремању, следи реализација, док је вредновање 
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тимске наставе најмање заступљено. Овакви резултати су очекивани, с обзиром на 

комплексност ове врсте наставе и услове разредно-часовног система који донекле 

ометају њено планирање и извођење. Охрабрује чињеница да је око 87% испитаника 

учествовало у припремању тимске наставе, а њих око 70% и у реализацији.  

Зашто се учитељи опредељују за тимску наставу? Које добробити су уочили и на 

које тешкоће су наилазили? У анализи смо користили одговоре учитеља који имају 

искуство у тимској настави N=104.  

Применом анализе садржаја добили смо укупно шест категорија одговора 

(сарадња, усмереност на ученике, планирање и припремање наставе, реализација 

наставе, вредновање наставе и лични и професионални развој). Дајемо опис категорија, 

као и фреквенција (Табела 37). Одговоре испитаника упоредо представљамо да бисмо 

сагледали које предности у оквиру сваке перципиране категорије пружа учешће у 

тимској настави, а шта су тешкоће. Укупне фреквенције се односе на број одговора, а 

не на број учитеља, тако да није оправдано приказивати проценте, док је за појединачне 

фреквенције оправдано, јер се односе на број учитеља који су изнели дату перцепцију.  

 
 

Табела 37. Перцепције учитеља о тимској настави – могућности и изазови 
Назив 

категорије 

Садржај категорије Садржај категорије 

предности тешкоће 

Сарадња 

 

 

 

Односи у тиму Односи у тиму 

Одговори који указују да сарадња у 
тимској настави доприноси приснијем 
односу између колега (f=7), 
задовољству у раду (f=7), већем 
поверењу (f=5), уважавању 
различитости (f=5), сигурности у раду 
(f=2). 
 
Укупно (f=26) 

Одговори који указују да односи у тиму  
могу бити нарушени проблемима у 
комуникацији (f=6), постојањем 
индивидуалних разлика (f=5) које није 
лако премостити, доласком до сукоба 
мишљења (f=4), наметањем идеја од 
стране неких чланова тима (f=4).  
 
 
Укупно (f=19) 

Квалитет рада тима Квалитет рада тима 

Одговори који истичу значај сарадње у 
тимској настави у погледу поделе улога 
и задужења (f=24), размене искустава 
(f=23), узајамне помоћи и подршке 
између колега (f=18),  и могућности 
заједничког рада са предметним 
наставницима (f= 4). 
 
 
Укупно (f=69) 

Одговори који истичу шта све може 
негативно да утиче на квалитет рада 
тима: неравноправан однос (постојање 
надређеног) (f=15), немотивисаност за 
тимски рад (f=8), неспремност за 
заједнички рад (f=8), пасивност неких 
чланова (f=7), један члан „вуче“ остале 
(f=4), контрола од стране других чланова 
(f=3).  
Укупно (f=45) 
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Назив 

категорије 

Садржај категорије Садржај категорије 

предности тешкоће 

Усмереност на 
ученике 

Одговори који указују да се ученицима 
кроз тимску наставу ствара повољнија 
средина за учење у смислу веће 
мотивације (f=19) и активности ученика 
(f=16), развоја интересовања (f=10), 
боље организације рада (f=9); лакше се 
сагледавају и задовољавају потребе 
ученика (f=9), омогућава вршњачко 
учење (f=6), социјализација (f=5), 
стварају се прилике за упознавање 
предметних наставника (f=5), за 
диференцирани приступ (f=4), за 
индивидуализацију (f=4), развој 
креативности (f=4), позитивно се утиче 
на постигнућа ученика (f=3). 
 
Укупно (f=94) 

Одговори који указују да се у тимској 
настави могу јавити проблеми са 
дисциплином на часу (f=10), мотивацијом 
ученика за рад (f=5), може доћи до 
пасивности неких ученика (f=5) и отежан 
је рад са ученицима који имају потешкоће 
у учењу (f=4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укупно (f=24) 

Планирање и 
припремање 
наставе 
 

Одговори који истичу могућности да се 
кроз тимско планирање јави већи број 
идеја (f=24), да се лакше и брже 
заједнички планира и припрема настава 
(f=14), да учитељи имају прилику да 
размењују идеје и да их остварују (f=9), 
уводе иновације (f=8), флексибилније 
распоређују наставне садржаје (f=8), 
успостављају корелације између 
наставних садржаја (f=6), остварују 
интегративност у настави (f=6). 
 
 
 
Укупно (f=75) 

Одговори који истичу да сметње у 
планирању и припремању могу бити 
време које је потребно за припремање 
тимске наставе (f=35), опремљеност 
школе (f=10), усклађивање времена за 
одржавање састанака тима (f=8), 
усаглашавање наставних планова и 
програма (f=5), као и необављање 
појединачних задатака у предвиђеном 
року (f=5). Даље, тешкоће у 
усаглашавању чланова тима при одабиру 
садржаја, наставних приступа, метода, 
облика рада и наставних средстава (f=10). 
 
Укупно (f= 73) 

Реализација 
наставе 
 

Одговори који указују да се тимском 
реализацијом добија на квалитету 
наставног процеса (f=11), да су часови 
занимљивији и креативнији (f=8), да се 
организује учење у различитим 
формацијама (f=10), да се примењују 
различити приступи (f=7), да је наставу 
лакше реализовати тимски него 
појединачно (f=6), да се користе 
разноврсни материјали (f=6) и наставне 
методе (f=6), да наставници деле 
одговорност за остварење циљева (f=5) 
и да су мотивисанији за рад (f=5). 
 
Укупно (f=64) 

Одговори који указују да приликом 
тимске реализације наставе може доћи до 
проблема у артикулацији наставног 
часа/ова (f=9), могу се јавити и просторна 
ограничења (f=7), тешкоће у усклађивању 
распореда часова наставника (f=6) и да 
присуство више наставника може бити 
непријатно за неке ученике (f=4). 
 
 
 
 
 
 
Укупно (f=26) 

Вредновање 
наставе 
 

Лакше (f=2) и објективније вредновање 
(f=2). 
 
Укупно (f=4) 

Одговори који сугеришу тешкоће у 
праћењу рада ученика (f=5). 
 
Укупно (f=5) 
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Назив 

категорије 

Садржај категорије Садржај категорије 

предности тешкоће 

Лични и 

професионалн

и развој 

Лични развој  

Одговори који упућују на развој 
индивидуалних капацитета (f=4), 
комуникацијских способности (f=3), 
организационих способности (f=3), 
толеранције (f=2). 
 

Укупно (f=12) 

Професионални развој 

Одговори који упућују да се учешћем у 
тимској настави стварају могућности да 
се учитељи упознају са радом других 
колега (f=8), са њиховим приступима 
(f=7), да преиспитују сопствену праксу 
(f=5), да уче једни од других (f=5), да 
тимска настава представља 
професионални изазов (f=4) и оквир за 
стручно усавршавање наставника (f=4). 
 
Укупно (f=33) 

 

Прва категорија је Сарадња. Сарадња представља основ рада у тиму и уопште 

темељ тимске наставе. Сарадњу су учитељи перципирали кроз односе у тиму и 

квалитет рада тима. Двадесет шест одговора учитеља указује да тимска настава 

доприноси унапређивању односа међу наставницима који учествују у тимској настави, 

док деветнаест указује на проблеме који се јављају у том погледу. Учитељи сагледавају 

тимску наставу као организациони облик који им пружа могућности за сарадњу кроз 

коју они унапређују међуљудске односе у колективу и помажу једни другима у раду, 

али, у оквиру истих сегмената може да дође до потешкоћа, конфликата, неразумевања, 

па чак и сукоба.  

Они су уочили да сарадња у тимској настави може допринети квалитетнијем 

раду тима (f=69), док на тешкоће на истом плану указује (f=45) одговора. Важно место 

у позитивној перцепцији сарадње имају подела улога (23,07%) и размена искустава 

(22,11%), а у негативној, неравноправност чланова тима (14,42%).  

Када се ова категорија посматра у целини, уочава се да су предности тимске 

наставе у погледу сарадње перципиране у деведесет пет одговора, а недостаци у 

педесет четири. Учитељи велики значај дају развијању сарадничких односа кроз 
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тимску наставу, али истичу и да није лако остарити ефективно партнерство у тиму због 

индивидуалних разлика и неразвијености социјалних вештина наставника. 

Добијени резултати су у сагласности са наводима М. Ђукић и С. Шпановић 

(Španović i Đukić, 2006,) које истичу да су за успешну сарадњу међу члановима тима 

потребни одговарајући услови: заједнички циљ, поверење и добри међуљудски односи, 

јасна подела улога, одговарајућа комуникација (отворена, двосмерна, базирана на 

активном слушању и јасном, разумљивом излагању), уважавање различитости, 

равнотежа између захтева и односа у тиму и друго. Тек тада можемо очекивати да не 

буде у приближном проценту заступљено мишљење и о предностима и о недостацима 

тимске наставе у погледу сарадње између учитеља (2006).  

У литератури се уочавају два приступа наставној пракси када је реч о тимском 

раду: тим оријентисан ка циљевима и садржајима учења и тим оријентисан ка ученику, 

процесу учења (Jenkins, Healey & Zetter, 2007). Та тенденција је присутна и у 

перцепцији наших учитеља, о чему сведоче категорије: усмереност на ученике, 

планирање и припремање наставе, реализација наставе, вредновање наставе.  

Категорија Усмереност на ученике је заступљена са деведесет четири позитивне 

оцене. То је сасвим оправдано, јер учитељи све поступке, методе и врсте наставе бирају 

и прилагођавају ученицима, њиховим потребама и могућностима, тежећи да подстичу и 

усмеравају њихов развој. Које предности, са становишта ученика, пружа тимска 

настава? Учитељи су издвојили: већу мотивисаност (18,26%), активност (15,38%) и 

интересовање за рад (9,61%), бољу организација рада ученика, сагледавање њихових 

потреба, диференцирани приступ, индивидуализацију, развој креативности, позитиван 

утицај на постигнућа ученика и прилике за вршњачко учење и социјализацију. Као 

важан моменат истичу и могућности да се ученици упознају са предметним 

наставницима уколико се настава изводи у сарадњи са њима.  

Међутим, двадесет четири одговора сугеришу недостатке на овом плану јер 

сматрају да може да дође до проблема са дисциплином и мотивацијом ученика, у раду 

са ученицима који имају тешкоће у учењу, али и до пасивног односа према раду 

појединих ученика. Сматрамо да ови наводи нису оправдани, јер баш присуство два 

наставника, треба да допринесе да се превазиђу изнети недостаци. Оваквим ставом не 

искључујемо могућност да се поменуте тешкоће јаве у тимској настави, јер могу бити 

условљене неадекватном сарадњом наставника током наставе, али и другим факторима. 
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Велики број учитеља указује да тимска настава пружа могућности да се створи 

повољнија средина за учење у односу на ону која је заступљена у уобичајеној настави, 

што је охрабрујући податак. С друге стране, најмањи број негативних перцепција је 

везан за ову категорију, ако изузмемо категорију Вредновање, која је уопште веома 

слабо заступљена. 

Трећа категорија – Планирање и припремање наставе, заузима веома значајно 

место, према мишљењу учитеља, у погледу могућности које пружа тимска настава. Чак 

седамдесет пет одговора учитеља указују да тимско планирање и припремање наставе 

пружа бројне предности: могућности за размену идеја, испробавање нових идеја, 

увођење иновација, али и ефикасније припремање и флексибилно распоређивање 

садржаја, успостављање корелације између наставних садржаја, стварање услова за 

интегративно планирање и припремање. Међутим, скоро исти број одговора (f=73) 

указује на недостатке: сматрају да време представља важан, ометајући фактор у овом 

сегменту тимске наставе, јер је потребно ускладити време за састанке, поједини 

чланови не завршавају задатке на време и да је за заједничко припремање потребно 

више времена него кад се наставници припремају индивидуално. Истичу да може да 

дође до несугласица у оквиру избора садржаја, наставних приступа, метода, облика 

рада и наставних средстава и да опремљеност школе може да утиче на опредељење за 

коришћење ове врсте наставе. Најпозитивнију оцену учитељи су дали за могућност 

јављања већег броја идеја него кад се настава индивидуално планира и припрема 

(23,07%), а најнегативнију за време које је потребно одвојити за тимско планирање и 

припремање (33,65%). Ова категорија заузима треће место (после Сарадње и 

Усмерености на ученика) у погледу позитивних страна тимске наставе, али је скоро 

идентичан број одговора који указују на недостатке у погледу планирања и 

припремања тимске наставе. Такође, када се упореди са другим категоријама, увиђа се 

да је највећи број тешкоћа изнет за ову категорију. После ње, у броју недостатака, јесте 

категорија Сарадња.  

Дакле, сагледавање могућности за сарадњу у тимској настави и стварање услова 

за ефикасно и ефективно планирање и припремање су предуслови за примену овог 

наставног система. 

Четврта категорија (Реализација наставе) обухвата мишљења учитеља усмерена 

на реализацију тимске наставе. И у овој категорији се могу уочити опречна мишљења, 
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али у много мањој мери него када је реч о категорији Планирање и припремање 

наставе. Позитивна мишљења (f=64) указују на то да је наставу лакше реализовати 

тимски него, појединачно, да су часови занимљивији, а наставници мотивисанији за 

рад, да је бољи квалитет рада, да се организује учење у различитим формацијама, да се 

примењују различити приступи, да се користе разноврсни материјали и наставне 

методе, да наставници деле одговорност за остварење циљева. С друге стране, неки 

одговори учитеља (f=26) указују да је присуство два учитеља сметња у раду и да може 

доћи до потешкоћа у артикулацији часа. Такође, наводе тешкоће у погледу 

организације наставе у оквиру разредно-часовног система и расположивог простора за 

реализацију тимске наставе. Овакав резултат је очекиван, с обзиром на то да на 

успешност тимске реализације наставе велики утицај имају квалитет функционисања 

тима и организационо-технички услови. У оквиру ове категорије, као и у оквиру 

категорије Усмереност на ученике (f=24) уочен је најмањи број негативних аспеката.  

Наши налази у оквиру категорија Усмереност на ученика, Планирање и 

припремање наставе и Реализација наставе су у сагласности са наводима Н. Лакете и 

Д. Василијевић о позитивним карактеристикама тимске наставе: демонстрација 

вишегодишњег искуства, флексибилност избора садржаја и коришћења времена у 

настави, диференцијација и индивидуализација наставног рада, бољи материјално-

технички услови рада, коришћење разноврсних извора знања, већа активност ученика 

(Laketa i Vasilijević, 2006). 

У вези са Вредновањем (пета категорија), као важним делом не само тимске 

наставе, него наставе уопште, немамо много података. Скоро идентичан, али мали број 

одговора учитеља сугерише предности (f=4) и недостатке (f=5). Предности у овом 

сегменту рада с аспекта тимске наставе, у односу на индивидуално вредновање, се 

перципирају у оквиру лакшег и објективнијег вредновања, а недостаци у погледу 

тешкоће у праћењу рада ученика. Овакве перцепције последица су односа према 

вредновању и самовредновању наставе уопште, а не само тимске наставе. Под 

вредновањем се обично подразумева вредновање резултата рада ученика. У тимској 

настави се јављају барем три аспекта вредновања која би требало уважити: вредновање 

процеса рада (тима и ученика), вредновање резултата рада ученика и вредновање рада 

самог тима. Добијена перцепција је у складу и са одговорима учитеља о учешћу у 

вредновању тимске наставе, у којем не учествује скоро 60% учитеља, а понекад 
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учествује нешто више од 40%, с тим што се из одговора не види у ком аспекту 

вредновања тимске наставе имају искуства.    

Као важна категорија, која нема негативне аспекте, издвојен је Лични и 

професионални развој. Учитељи сматрају да учествовање у тимској настави доприноси 

личном (f=12) (развој индивидуалних капацитета, комуникацијских способности, 

организационих способности, толеранције) и професионалном развоју (f=33) (тимска 

настава представља професионални изазов, стварају се могућности за стручно 

усавршавање наставника, да се учитељи упознају са радом других колега, са њиховим 

приступима, уче једни од других, преиспитују сопствену праксу). Овај налаз је у складу 

са резултатима Студије случаја о утицају тимске наставе на професионални развој 

наставника (Rytivaara & Kershner, 2012) која је указала да ко-настава представља 

контекст за учење наставника и изградњу заједничког знања, да је учење 

колаборативни процес, да је заједничка изградња знања кључна у процесу учења и да 

ко-настава може да подржи наставнике у испуњавању њихових професионалних 

обавеза.  

 Многобројне студије указују да су ефекти тимске сарадње наставника двојаки, с 

једне стране тимским радом се утиче на мотивацију ученика и њихов развој, а са друге, 

на унапређивање и развој наставника као индивидуе и интегралног члана школске 

заједнице (Parchmann et al., 2006). 

 Резултати анализе перцепције учитеља о тимској настави крећу се у оквиру 

истих аспеката. Уочено је да се слични аргументи у већини категорија налазе и на 

страни предности и на страни потешкоћа, с тим што је већа фреквенција позитивних у 

односу на негативне. Учитељи имају изразито позитивна мишљења о сарадњи у 

тимској настави, стварању повољне средине за учење ученика и тимском планирању и 

припремању наставе. Следи реализација наставе, лични и професионални развој који 

омогућава партиципација у тимској настави, и, на крају, вредновање. Најмањи број 

негативних аспеката је изнет за категорије Усмереност на ученика и Реализација 

наставе, а највећи за категорију Планирање и припремање наставе. Највећи број 

позитивних аспеката, уједначен, је изнет за категорије Сарадња и Усмереност на 

ученика. Најпозитивнији аспекти тимске наставе, према мишљењу учитеља, су: подела 

улога и задужења, размена искустава, могућност да се кроз тимско планирање јави већи 

број идеја, узајамна помоћ и подршка између колега, већа мотивација и активности 
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ученика. Најистакнутија тешкоћа је додатно време које је потребно утрошити у 

планирању и припремању тимске наставе.  

Подељене перцепције, према нашем мишљењу, потичу од природе овог 

наставног система, искуства учитеља у тимској настави и од личности учитеља. Тимска 

настава је веома комплексан наставни систем. У настави која се индивидуално 

припрема, реализује и вреднује, одговорност сноси једна особа, док је у тимској 

настави, потребно прилагођавање, усаглашавање, дељење (одговорности, ученика, 

простора...). Нису сви учитељи спремни на сарадњу, на дељење, не осећају се угодно, 

или пак јесу, али се нису повезали са колегама са којима могу да остваре сарадњу. 

Међутим, тимска настава је у нашим школама још увек ретка појава, тако да и 

перцепције учитеља треба узети с рeзервом. Сматрамо да би чешћа употреба тимске 

наставе могла да доведе до померања мишљења, а да ли би у том случају тимска 

настава била још прихватљивија учитељима, не можемо да тврдимо. Овим смо хтели 

само да истакнeмо да и искуство учитеља (позитивно или негативно) може да утиче на 

њихово мишљење о тимској настави.  

Све то указује на утицај индивидуалних разлика испитаника на перцепцију 

тимске наставе, али и на важност пажљивог формирања и доброг функционисања тима. 

 
*** 

 
Можемо да закључимо да су учитељи, на основу искуства повременог учешћа у 

тимској настави (једном или два пута у полугодишту) изнели, углавном, позитивно 

мишљење о могућностима примене тимске наставе у разредној настави и притом веома 

позитивно оцењују прилике које тимска настава пружа у погледу стварања подстицајне 

средине за учење ученика и развоја сарадње у колективу. 

Тиме смо делимично потврдили прву хипотезу која гласи: Учитељи имају 

позитивно мишљење о могућностима примене тимске наставе у млађим разредима 

основне школе. 
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7. Резултати експерименталних истраживања и њихова 

интерпретација  
 

Наше истраживање је усмерено на утврђивање ефеката два модела тимске 

наставе у четвртом разреду основне школе у настави природе и друштва на основу 

резултата два педагошка експеримента. Дејство, учинак, последица, резултат, јесу 

основна значења појма ефекат (од лат. речи effectus – извршавање) која се наводе и у 

Великом речнику страних речи и израза (Klajn i Šipka, 2008). Под ефектима тимске 

наставе подразумевамо контекстне резултате утврђених активности наставника и 

ученика, који су одређени наставним моделима и који се односе на област квалитета 

знања о историјским садржајима. Дакле, ефекти експерименталних програма, који су 

заснoвани на тимској организацији наставе природе и друштва у веб окружењу, 

проучавани су са аспекта унапређивања квалитета знања ученика.  

Квалитет знања испитујемо кроз резултате постигнуте на тестовима знања 

утврђивањем: 1) просечне успешности ученика на тесту знања; 2) степена успешности 

решавања задатака у свакој категорији посебно и 3) заступљености категорија знања у 

контролној (К1 и К2) и експерименталној (Е1 и Е2) групи. Ефекте експерименталних 

програма сагледавамо на основу поређења резултата група на иницијалном и финалном 

мерењу разматрањем промена у оквиру сваке категорије знања (знање препознавања, 

знање репродукције, оперативна и стваралачка знања) и у укупном знању. 

Пошто је циљ нашег истраживања испитивање утицаја експерименталних 

програма (два модела тимске наставе) на квалитет знања ученика о историјским 

садржајима у четвртом разреду основне школе, приказаћемо резултате оба 

експериментална истраживања и упоредити их, ради извођења закључака.  

 

7.1. Резултати првог експерименталног истраживања и њихова  

интерпретација  

7.1.1. Квалитет историјских знања на иницијалном мерењу 

 
 Пре него што смо приступили примени првог експерименталног програма 

уједначили смо групе по релевантним показатељима (Табела 33) и утврдили квалитет 

знања К1 и Е1 групе:  
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1) Просечна успешност ученика на иницијалном тесту знања 

 Просечна успешност ученика К1 и Е1 групе на иницијалном тесту знања 

приказана је Табелом 38. 

 
Табела 38. Поређење просечне успешности ученика К1 и Е1 на иницијалном 

тесту знања 
 

Иницијално 

мерење 

Контролна група 1 

 

Експериментална 

група 1 

 

t 

 

df 

 

p 

AS SD AS SD 

Укупан скор 10,8333 3,30173 11,0694 4,3389 -0,367 142 0.714 

Ознаке: AS – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; df – степени слободе; p – значајност (p 
<0.01). 
 

 Т-тестом су упоређени резултати К1 и Е1 групе на иницијалном мерењу. 

Разлика није значајна, t(142)=-0,367, p=0.714, а то потврђује и Графикон 5, којим су 

представљене разлике у успеху ученика К1 и Е1 групе мерене просечним знањем групе 

на целом тесту и изражене процентуално. Ученици Е1 групе су незнатно успешнији 

(46%) у односу на ученике К1 групе (45%). 

 
Графикон 5. Разлике ученика К1 и Е1 групе на иницијалном тесту мерене 

просечним нивоом знања групе 

К група

Е група

 
 К1 и Е1 група су имале приближно једнаку успешност на иницијалном тесту 

знања у домену укупног знања, односно, квалитет укупног знања је био уједначен. 

2) Успешност ученика у оквиру различитих категорија задатака 

 Квалитет знања ученика о историјским садржајима мерен је одговарајућим 

суптестовима у оквиру иницијалног теста. Иницијални тест је садржао задатке 

препознавања, репродукције, оперативне и стваралачке задатке. Дајемо преглед 

успешности решавања задатака К1 и Е1 групе у свакој категорији задатака посебно, 
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мерен просечним бодовним стањем (Табела 39). Максималан скор за сваку категорију 

задатака износио је 6 поена. 

 
Табела 39. Успех ученика К1 и Е1 групе мерен успешно решеним задацима сваке 

категорије знања на иницијалном тесту 
Успешност на иницијалном 

мерењу 

Задаци 

препознавања 

Задаци 

репродукције 

Оперативни 

задаци 

Стваралачки 

задаци 

К1 група  Просек 4,58 3,86 1,63 0,75 

Проценат 76,33 64,33 27,16 12,5 

Е1 група  Просек 4,56 3,84 1,55 1,09 

Проценат 76 64 25,83 18,16 

 

 Ученици обе групе су најуспешније решавали задатке теста знања који захтевају 

знање препознавања (К1 група – 76,33% успешности; Е1 – 76% успешности), затим 

знање репродукције (К1 група – 64,33% успешности; Е1 – 64% успешности), потом 

оперативно знање (К1 група – 27,16% успешности; Е1 – 25,83% успешности), док су 

најмање успешно решавали задатке стваралачког типа (К1 група – 12,5% успешности; 

Е1 – 18,6% успешности).  

 Статистичким путем је испитана значајност разлике просечне успешности две 

групе на иницијалном мерењу у оквиру суптестова знања (Табела 40). Установљено је 

да не постоји статистички значајна разлика ни на једном нивоу значајности између К1 

и Е1 групе у погледу успешности у оквиру сваке категорије задатака. 

 

Табела 40. Поређење просечне успешности ученика К1 и Е1 на суптестовима 

знања у иницијалном мерењу 
 

Ниво знања 

Контролна група 1 

 

Експериментална 

група 1 

 

t 

 

df 

 

p 

 AS SD AS SD 

Препознавање 4.5833 1.11013 4.5694 1.36171 0.067 142 0.947 

Репродукција 3.8611 1.1904 3.8472 1.45988 0.063 142 0.95 

Оперативна з. 1.6389 1.35632 1.5556 1.6435 0.332 142 0.741 

Стваралачка з. 0.75 1.09737 1.0972 1.3548 -1.69 142 0.093 

Ознаке: AS – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; df – степени слободе; p – значајност (p 
<0.01). 
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3) Дистрибуција нивоа знања код ученика 

 Занимала нас је и дистрибуција нивоа знања у свакој групи посебно, прецизније, 

желели смо да утврдимо колико ученика располаже сваком од категорија знања, тј. у 

којој мери су заступљене поткатегорије знања у свакој групи ученика (Табела 41). 

 

Табела 41. Заступљеност категорија знања у К1и Е1 групи на иницијалном мерењу 
Ниво знања на иницијалном 

мерењу 

Знања 

препознавања 

Знања 

репродукције 

Оперативна 

знања 

Стваралачка 

знања 

 

К1 група 

 Број 

ученика 

23 37 10 2 

Проценат 31,94 51,38 13,88 2,77 

 

Е1 група 

 Број 

ученика 

25 35 9 3 

Проценат 34,72 48,61 12,5 4,16 

 

 Ученике смо сврставали у одређени ниво на основу квантитативне и 

квалитативне анализе њихових резултата на сваком суптесту посебно. Тест је садржао 

шест задатака препознавања, шест задатака репродукције, три оперативна задатка и три 

стваралачка задатка. 

 У категорију препознавања су сврстани ученици који углавном нису могли да 

одговоре на питања вишег нивоа. Они решавају, евентуално, један до два задатка који 

захтевају репродукцију. Под знањем репродукције подразумева се да ученик решава 

све или већину задатака препознавања и репродукције и, евентуално, један задатак 

оперативног нивоа. Ученик који је решио све задатке препознавања, већину задатака 

репродукције, два или сва три оперативна задатка, а не искључује се ни могућност 

решавања једног задатка стваралачког нивоа, сврстан је у оперативни ниво. Ученик је 

сврстан у категорију стваралачких знања уколико је успешно решио све задатке 

препознавања и репродукције, већину оперативних задатака и бар два стваралачка 

задатка. 

 Анализом дистрибуције знања ученика (Табела 41) утврђено је да су знања 

трећине ученика на нивоу препознавања, половине на нивоу репродукције, а да се у 

више нивое знања сврстава знање око једне шестине ученика. Резултати су приближно 

исти за обе групе, доминирају знања репродукције и препознавања, у ниже нивое знања 

се сврстава знање преко 80% ученика. 
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*** 

  На основу поређења просечне успешности ученика К1 и Е1 на иницијалном 

тесту знања, утврђивања успеха ученика К1 и Е1 групе мереног успешно решеним 

задацима сваке категорије знања на иницијалном тесту и сагледавањем дистрибуције 

нивоа знања ученика К1 и Е1 групе, закључујемо о квалитету знања ученика о 

историјским садржајима, непосредно пре увођења експерименталног фактора у првом 

истраживању:  

• ученици К1 и Е1 групе су уједначени по просечним скоровима на целом тесту и 

суптестовима знања;  

•  у обе групе доминирају знања репродукције и препознавања; ученици успешно 

решавају задатке нижег нивоа (задаци препознавања и репродукције), а мање 

успешно задатке вишег нивоа (оперативне и стваралачке); 

• знање половине ученика је на нивоу репродукције, док трећина ученика 

поседује знање препознавања; удео оперативних и стваралачких знања је веома 

мали (око 16% ученика обе групе је сврстано на више нивое знања). 

 Овим смо потврдили другу хипотезу: Предзнања ученика четвртог разреда 

основне школе о историјским садржајима су на нивоима препознавања и репродукције. 

 Наш налаз је у сагласности са другим истраживањима која су се бавила 

квалитетом знања ученика на свим нивоима образовања (Pavlović-Babić, Baucal i 

Kuzmanović, 2009; Kocić, 1992; Milanović-Nahod i Janjetović, 2004; Miščević-Kadijević, 

2010; Vasilijević, 2007), као и у области квалитета знања о историјским садржајима 

(Blagdanić, 2014; Vasilijević i sar., 2013).  

 

 

 7.1.2. Квалитет историјских знања на финалном мерењу 

 
 Након примене експерименталног програма у Е1 групи, извршено је завршно 

тестирање квалитета знања ученика и у контролној и у експерименталној групи. 

Намера је била да се утврде ефекти првог модела тимске наставе. Сходно приказу 

квалитета знања ученика К1 и Е1 групе у иницијалном тестирању, дајемо еквивалентан 

приказ добијених резултата на финалном мерењу, према истим показатељима: 1) 

просечна успешности ученика на тесту знања; 2) степен успешности решавања 
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задатака у свакој категорији посебно и 3) заступљеност категорија знања у К1 и Е1 

групи. 

1) Просечна успешност ученика на финалном тесту знања 

 Анализом резултата финалног теста знања о историјским садржајима 

установили смо разлике у погледу успешности решавања теста знања у корист Е1 

групе, а на основу утврђене статистичке значајности разлике (t=-7,202; df =142; p˂0,01) 

у просечном броју бодова оствареном у свакој од група (Табела 42).  

Табела 42. Поређење просечне успешности ученика К1 и Е1 на финалном тесту 

знања 
 

Финално мерење 

Контролна група1 

 

Експериментална 

група1 

 

t 

 

df 

 

p 

AS SD AS SD 

Укупан скор 10.6806 3.73724 15.9028 4.88793 -7.202 142 0,000 

Ознаке: AS – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; df – степени слободе; p – значајност (p 
<0.01). 
 

 Графикон 6 илуструје разлике у успеху ученика К1 и Е1 групе мерене 

просечним успехом групе на целом тесту израженим процентуално. Ученици 

експерименталне групе су знатно успешнији (66%) у односу на контролну групу (44%). 

 
Графикон 6. Разлике ученика К1 и Е1 групе на финалном тесту мерене просечним 

успехом групе 

К група

Е група

 
2) Успешност ученика у оквиру различитих категорија задатака 

  Анализом добијених података утврђена је просечна успешност ученика у 

решавању задатака сваког суптеста, посебно за обе групе (Табела 43). 
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Табела 43. Успех ученика К1 и Е1 групе мерен успешно решеним задацима сваке 

категорије знања на финалном тесту 
Успешност на финалном 

мерењу 

Задаци 

препознавања 

Задаци 

репродукције 

Оперативни 

задаци 

Стваралачки 

задаци 

К1 група  Просек 3.44 4.18 2.09 0.95 

Проценат 57,33 69,66 34,83 15,83 

Е1 група  Просек 4.70 4.97 3.88 2.33 

Проценат 78,33 82,83 64,66 38,83 

 

 Ученици обе групе су најуспешније решавали задатке теста знања који захтевају 

знање репродукције (К1 група – 69,66% успешности; Е1 – 82,83% успешности), затим 

знање препознавања (К1 група – 57,33% успешности; Е1 – 78,33% успешности), потом 

оперативно знање (К1 група – 34,83% успешности; Е1 – 64,66% успешности), док су 

најмање успешно решавали задатке стваралачког типа (К1 група – 15,83% успешности; 

Е1 група – 38,83 успешности). У односу на иницијално тестирање у којем смо имали 

очекивану заступљеност успешности по нивоима знања (од препознавања, преко 

репродукције, до оперативних и стваралачких знања), у финалном је дошло до ротације 

између успешности у погледу решавања задатака препознавања и репродукције у 

корист репродуктивних знања. Одступање од очекиване расподеле знања ученика 

проистекло је из карактеристика садржаја обухваћеним суптестовима препознавања 

(иницијални и финални). На иницијалном суптесту, којим се мери знање препознавања, 

заступљени су задаци који су у складу са Наставним програмом, али су искуствено 

ближи ученицима (на пример: треба да препознају споменик из свог краја, да повежу 

временске одреднице са њиховим трајањем, да препознају ког датума се прославља 

школска слава Свети Сава), док су задаци у финалном тесту искључиво у вези са 

историјским садржајима (на основу историјског извора треба да препознају на ког 

владара се текст односи, на основу историјске карте треба да утврде тачност датих 

тврдњи, треба да повежу слику са именом историјске личности).  

 Испитали смо да ли постоји статистички значајна разлика између група у оквиру 

сваке категорије знања (Табела 44).  
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Табела 44. Поређење просечне успешности ученика К1 и Е1 на суптестовима 

знања у финалном мерењу 
 

Ниво знања 

Контролна група 1 

 

Експериментална 

група 1 

 

t 

 

df 

 

p 

 AS SD AS SD 

Препознавање 3.4444 1.51879 4.7083 1.3262 -5.319 142 0 

Репродукција 4.1806 1.21408 4.9722 1.02052 -4.235 142 0 

Оперативна з. 2.0972 1.57587 3.8889 1.93962 -6.083 142 0 

Стваралачка з. 0.9583 1.02693 2.3333 1.83088 -5.558 142 0 

Ознаке: AS – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; df – степени слободе; p – значајност (p 
<0.01). 
 

Резултати t-тестова за све нивое знања су статистички значајни, што нам указује 

да су ученици Е1 групе били успешнији од ученика К1 групе у решавању сва четири 

суптеста знања.  

3) Дистрибуција нивоа знања ученика 

 Квантитативном и квалитативном анализом резултата сваког ученика, утврдили 

смо на ком се нивоу налазе знања ученика К1 и Е1 групе на финалном мерењу (Табела 

45). 

 
Табела 45. Заступљеност категорија знања у К1и Е1 групи на финалном мерењу 

Ниво знања на иницијалном 

мерењу 

Знања 

препознавања 

Знања 

репродукције 

Оперативна 

знања 

Стваралачка 

знања 

 

К1 група 

 Број 

ученика 

31 32 7 2 

Проценат 43,05 44,44 9,72 2,77 

 

Е1 група 

 Број 

ученика 

7 22 25 18 

Проценат 9,72 30,55 34,72 25 

 

Запажа се да у К1 групи и на финалном тесту доминирају знања препознавања и 

репродукције. На поменутим нивоима се налази скоро 90% ученика, у подједнаком 

броју на оба нивоа. Око 12% ученика К1 групе располаже вишим нивоима знања 

(оперативним и стваралачким знањима), док се у исте категорије сврстава око 60% 

ученика Е1 групе, а нешто више од трећине ученика Е1 групе у категорије 

препознавања и репродукције. 
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Другачије речено, након обраде историјских садржаја ученици контролне групе 

највише располажу знањима препознавања и репродукције, а ученици експерименталне 

групе, захваљујући тимској настави уз подршку веб окружења, репродуктивним, 

оперативним и стваралачким знањима. 

Представљамо промену у дистрибуцији знања између два мерења у оквиру сваке 

групе и сваке категорије знања: 

1) Знање препознавања  

 Ученик чије знање има обележје препознавања уме на основу датих 

информација да се присети на шта се оне односе. Уме, на пример, да: заокружи слово 

поред слике на којој је приказан споменик из његовог краја; препозна на географској 

карти где се налази археолошко налазиште; препозна, на основу текста о историјској 

личности, о коме је реч; повеже временске одреднице са њиховим трајањем; повеже 

име историјске личности са одговарајућом сликом). 

 На иницијалном мерењу квалитета знања о историјским садржајима утврђен је 

прилично уједначен ниво знања препознавања у обе групе (К1: 31,94% и Е1: 34,72%). 

Финални тест знања нам је указао на пораст броја ученика чије је знање на нивоу 

препознавања у К1 групи (43,05%) и на велико смањење броја ученика чије знање 

припада овој категорији у Е1 групи (9,72%), што значи да се под дејством 

експерименталног фактора смањује број ученика који располажу знањем 

препознавања. 

2) Знање репродукције 

 „Ученик чији квалитет знања има обележје репродукције, иако садржаје 

репродукује сигурно и тачно, иако зна на шта се ти садржаји односе, зна их објаснити, 

није у могућности да репродуковани садржај примени у конкретној, свакодневној 

ситуацији“ (Vasilijević, 2007: 229). Примери задатака репродукције:  

 1) Шта су историјски извори? 

 2) Допуни реченицу. Ако је твоје право да користиш књиге из библиотеке, твоја 

обавеза је _________________________________________________________ .  

 3) Поред историјског догађаја напиши годину када се одиграо.  

 Косовска битка _______                         Почетак Другог српског устанка ______ 

 Завршетак Првог светског рата ______ 

 Почетак Другог светског рата у Краљевини Југославији ______ 
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 4) Поред догађаја напиши име владара у чије време су се десили. 

 Србија је постала царевина __________________________________  

  Великаши су распарчали Српско царство ______________________   

  Одиграла се Косовска битка _________________________________ 

  Србија је пала под турску власт ______________________________ 

Иницијалним испитивањем је установљено да приближно једна половина ученика 

и К1 (51,38%) и Е1 (48,61%) групе располажу знањем репродукције. Након примене 

експерименталног програма, овај ниво знања је опао у обе групе (К1: 44,44; Е1: 30,55). 

Утврђено је да је знање око половине ученика К1 групе на нивоу репродукције, док се 

на истом нивоу налази знање око једне трећине ученика Е1 групе. Важно је напоменути 

да је управо овај ниво знања претрпео највеће промене у оквиру Е1 групе, иако према 

фреквенцијама не изгледа тако, зато што је под утицајем експерименталног програма 

дошло до, с једне стране, повећања броја ученика чије је знање на овом нивоу (прелаз 

са нижег нивоа, нивоа препознавања), а с друге, до смањења броја ученика чије је 

знање на нивоу репродукције (прелаз на виши ниво, оперативни).  

3) Оперативна знања 

 „Ученик за кога кажемо да се налази на нивоу оперативних знања влада 

наставним садржајима, уме да их објасни, образложи, али и примени у конкретном 

случају са новим, њему до тада непознатим подацима“ (Vasilijević, 2007: 231). За 

решавање оперативних задатака ученици треба да имају одговарајући ниво квалитета 

знања као основу за развој мисаоних способности које се подстичу овим задацима. 

  Примери оперативних задатака: 

1) Избаци уљеза – заокружи слику која не припада датом низу.                                                         

    
Објасни зашто си заокружио/ла ту слику. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2) На временској ленти прикaжи хронолошки редослед догађаја уписујући у 

одговарајуће поље број који је написан испред догађаја.  

 

1 Отворена Велика школа у Београду 

2 Турци освајају Србију – пад Смедерева 

3  Донет Душанов законик 

4  Настала Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца 

5  Сеобе Срба под Арсенијем III Чарнојевићем 

6  Сарајевски атентат 

 

 С обзиром на то да оперативно знање спада у више нивое знања, донекле је 

разумљиво што је овај ниво знања присутан код релативно малог броја ученика. Прво 

мерење је показало да се свега 13,88% ученика К1 групе и 12,5% ученика Е1 групе 

налази на овом нивоу знања и да је у том смислу К1 група нешто успешнија. Резултати 

другог мерења, након примене експерименталног програма у одговарајућој групи, 

показују промену у обе групе. С тим што је број ученика који припадају овој категорији 

опао у К1 групи (9,72%), док се број ученика који успешно примењују научено у Е1 

групи скоро утростручио (34,72%). Значи да се под дејством експерименталног фактора 

повећава број ученика који располажу оперативним знањем. 

4) Стваралачка знања 

Стваралачко или креативно знање представља највиши ниво квалитета знања. 

Стваралачки ниво знања карактерише стварање нових материјалних и духовних добара 

на основу већ усвојених, стечених знања (Poljak, 1984). У компоненте стваралачког 

мишљења спадају: оригиналност, флексибилност, флуентност, редефиниција, 

осетљивост за проблеме и елаборација (Kvaščev, 1971).  

У раду нисмо испитивали стваралачко мишљење, већ стваралачко знање, као 

највиши квалитет знања ученика који неоспорно обухвата стваралачко мишљење, јер, 

како каже П. Шимлеша, да би се знало, треба мислити, а да би се мислило, треба знати 

(Šimleša, 1980). Определили смо се да задаци којима испитујемо стваралачко знање 

X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 
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захтевају од ученика да наведу што више различитих, смислених решења постављеног 

задатка (задатак флуентности), да реше постављени проблем (проблемски задатак) и да 

дају оригинална решења (задатак оригиналности). 

Примери задатака: 

– Задаци флуентности 

1. Замисли да желиш да се играш с другом или другарицом, а немате играчке. Шта 

бисте радили? Потруди се да даш што више предлога.  

2. Шта је рањени јунак рекао Косовки девојци? Напиши више могућих порука. 

– Проблемски задатак 

1. Милица и Милан су добили домаћи задатак да опишу данак у крви. Милица је 

одлучила да пронађе фотографије о том облику зулума, јер оне 

најверодостојније представљају догађаје, а Милан више воли да чита, па је 

одлучио да пронађе уметничке текстове, који о томе говоре.  

    Шта мислите, чији задатак ће нам пружити више информација о данку у крви? 

    Образложи свој одговор.  

– Задатак оригиналности 

1. Осмисли причу. 

 
 Ученици Е1 групе су на почетном тестирању били нешто успешнији у домену 

стваралачких знања (4,16%) од испитаника К1 групе (2,77%), друго мерење је показало 

да су ученици К1 групе остали на истом нивоу (2,77%), док се број ученика Е1 групе 

који се налазе на стваралачком нивоу повећао шест пута (25%). Дакле, под утицајем 

експерименталног фактора дошло је до повећања броја ученика чије знање се сврстава 

на ниво стваралачког знања. 

 Констатујемо да у групи која је учила у условима тимске наставе уз подршку 

веб окружења (Е1 група) опада присутност знања препознавања и репродукције, а расте 

број ученика који поседују оперативна и стваралачка знања. У групи која је радила на 

уобичајени начин (К1 група) расте број ученика чије је знање на нивоу препознавања, а 
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опада број ученика чије је знање на нивоу репродукције и на оперативном нивоу, док 

на стваралачком нивоу није дошло до промена. 

 Применом тимске наставе уз подршку веб окружења остварен је значајан успех 

у погледу померања квалитета знања ученика ка вишим нивоима (оперативно и 

стваралачко знање). С друге стране, код ученика који су радили на уобичајени начин 

дошло је до померања квалитета знања ка нижим нивоима (знање препознавања и 

репродукције). 

 

*** 

 На основу поређења просечне успешности ученика К1 и Е1 на финалном тесту 

знања, утврђивања успеха ученика К1 и Е1 групе мереног успешно решеним задацима 

сваке категорије знања на финалном тесту и сагледавањем дистрибуције нивоа знања 

ученика К1 и Е1 групе, закључујемо о квалитету знања ученика о историјским 

садржајима након деловања експерименталног фактора у Е1 групи у првом 

истраживању:  

• ученици Е1 групе су остварили боље резултате (утврђена је статистички 

значајна разлика, p<0.01) од ученика К1 групе на целокупном тесту знања, као и 

на свим суптестовима;  

• у К1 групи и даље доминирају знања репродукције и препознавања (успешно 

решавају задатке нижег нивоа), док ученици Е1 групе веома успешно решавају 

задатке препознавања, репродукције и оперативног нивоа;  

• у обе групе је дошло до промена у дистрибуцији нивоа знања ученика, у К1 

групи ка нижим нивоима, а у Е1 групи ка вишим, тако да је у К1 групи већина 

ученика на нивоу препознавања и репродукције, док је око две трећине ученика 

Е1 групе на вишим нивоима знања (оперативна и стваралачка); 

 Овим смо углавном потврдили трећу хипотезу: Након обраде историјских 

садржаја, знања ученика контролне групе су и даље на нивоима препознавања и 

репродукције, док су знања ученика експерименталне групе на нивоу оперативних 

знања. 
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7.1.3. Ефекти тимске наставе природе и друштва у погледу квалитета знања 

о историјским садржајима 

     
 Мултиваријационом анализом коваријансе са поновљеним мерењима 

(MANCOVA) истражене су разлике између експерименталне и контролне групе у 

квалитету знања о историјским садржајима (Прилог 8). При томе је припадност групи, 

K1 или E1, представљала фактор, независну варијаблу, док су пол, оцена из Природе и 

друштва и образовање мајке и оца уврштени као коваријати. Зависне варијабле су били 

укупан скор на тесту, као и скорови на суптестовима. 

 Истраживали смо утицај испитиваних фактора на промене у знању 

препознавања, знању репродукције, оперативном знању, стваралачком знању и 

укупном скору. Приказујемо промене скорова на зависно променљивим, када је као 

фактор постављена групна припадност (Табела 46). 

 
Табела 46. Утицај групне припадности на промене скорова зависних варијабли 

Фактор Зависна варијабла F p ε² 

Групна припадност Препознавање 24.887 0 0.153 

Репродукција 13.456 0 0.089 

Оперативна знања 45.795 0 0.249 

Стваралачка знања 18.068 0 0.116 

Укупан скор 91.918 0 0.400 

Ознаке: p – значајност F количника; ε² – величина ефекта фактора. 

 

Резултати показују на којим је све зависним варијаблама дошло до промене у 

скору и колика је та промена (ε² – величина ефекта фактора). Величина ефекта се у 

најширем смислу може дефинисати као било који статистички показатељ који 

квантификује степен у којем се резултат добијен на узорку разликује од очекивања 

спецификованих нултом хипотезом (Sun, Pan & Wang, 2010). Показатељ величине 

утицаја, парцијални ета квадрат, сразмеран је делу варијансе зависне променљиве који 

је објашњен независном променљивом (Pallant, 2011). Може имати вредности у опсегу 

од нуле до један. Смернице за тумачење ета квадрата (Cohen, 1988), када се оцењује 

истраживање које обухвата поређење група, дате су у Табели 47. 
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Табела 47. Коенова препорука за тумачење ета квадрата 
Величина утицаја Ета квадрат Објашњене варијансе 

Мали до 0.05 до 5% објашњене варијансе 

Средњи од 0.06 до 0.13 од 6% до 13% објашњене 

варијансе 

Велики преко 0.13 преко 13% објашњене варијансе 

 

Групна припадност је утицала на промене на свим нивоима зависно променљиве 

и у укупном скору. Највећа промена се догодила у укупном скору (F(1,138)= 91.918, 

p=0,000, ε²=0,400). Овај резултат нам говори да су добијене разлике између К1 и Е1 

групе у укупном знању статистички значајне. Према величини ефекта (ε²=0,400) 

закључујемо да се 40% варијабилитета у мерама зависно променљиве (укупан скор) 

може објаснити или предвидети на основу припадности групи, односно учешћем у 

експерименталном програму. Добијени ефекат је велики, према Коеновом тумачењу 

(Табела 47).  

 Добијене разлике између две групе испитаника су статистички значајне и у свим 

категоријама знања: препознавање (F(1,138)=24.887, p=0,000, ε²=0,153), репродукција 

(F(1,138)=13.456, p=0,000, ε²=0,089), оперативна знања (F(1,138)=45.795, p=0,000, 

ε²=0,249), стваралачка знања (F(1,138)=18.068, p=0,000, ε²=0,116). 

Према вредностима парцијалног ета квадрата, закључујемо да је велики ефекат 

експерименталног програма добијен у оперативним (припадност групи објашњава 

24,9% варијансе) и знањима препознавања (припадност групи објашњава 15,3% 

варијансе), док је експериментални програм имао средњи ефекат на категорије 

стваралачких знања (припадност групи објашњава 11,6% варијансе) и знања 

репродукције (припадност групи објашњава 8,9% варијансе). Овај резултат потврђује 

померање квалитета знања експерименталне групе ка вишим нивоима знања.  

Постоје статистички значајне разлике у погледу квалитета знања ученика који 

су историјске садржаје усвајали на уобичајени начин и ученика који су исте садржаје 

усвајали у тимској организацији наставе. Посебно треба нагласити ефекат модела 

(тимске наставе уз подршку веб окружења) на укупно знање и на оперативна знања, 

који је у односу на стваралачка знања дупло већи, а у односу на знања репродукције 

скоро тродупло.  
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*** 

  Можемо закључити да наш експериментални модел (тимска настава уз подршку 

веб окружења), у односу на уобичајени начин рада, доприноси унапређењу квалитета 

знања о историјским садржајима. Највећи ефекат је имао на укупан квалитет знања, 

затим на оперативна знања, потом на знања препознавања, па на стваралачка знања, а 

најмањи, на знања репродукције.  

 Овим смо потврдили нашу четврту хипотезу: Очекује се да ће доћи до значајне 

промене у квалитету укупног знања ученика који су радили по експерименталном 

програму у односу на ученике који су радили на уобичајени начин. 

Промене у квалитету знања ученика о историјским садржајима 

Пошто смо закључили да су промене у квалитету знања настале под утицајем 

експерименталног фактора и да су значајне и велике, интересовало нас је да сагледамо 

напредак сваке групе у односу на иницијално мерење и да упоредимо напредак између 

К1 и Е1 групе.  

 Након статистичког уклањања утицаја коваријата (оцена, пол, образовања мајке 

и оца) (Прилог 9), добили смо резултате које представљамо графиком, за сваку зависно 

променљиву. 

1) Знање препознавања 

 На иницијалном мерењу групе К1 и Е1 су биле уједначене по резултатима на 

суптесту знања препознавања. На финалном мерењу дошло је до малог напретка у Е1 

групи и до значајног пада у скору К1 групе. Уочава се разлика у успеху К1 и Е1 групе 

на финалном мерењу (око 1,3 бода). Разлика у скоровима К1 и Е1 групе је евидентна, 

али је изненађујући пад у квалитету знања К1 групе и мали напредак Е1 групе 

(Графикон 7). Међутим, овај налаз је у сагласности са налазом у вези са 

дистрибуцијама знања ученика на иницијалном и финалном мерењу (Табеле 41 и 45) и 

говори у прилог констатацији да су задаци на иницијалном тесту, којима се испитивало 

знање препознавања, били искуствено ближи, а тиме и лакши, од задатака из исте 

категорије који су се нашли на финалном тесту. Дакле, испитивали су исти ниво знања, 

препознавање, али садржаји задатака, који су усклађени са Наставним програмом у оба 

теста, имају за ученике различиту искуствену вредност. 

 Овим је потврђена наша пета хипотеза: Очекује се да ће доћи до статистички 

значајне промене у степену усвојености знања препознавања код ученика који су 
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радили по експерименталном програму у односу на ученике који су радили на уобичајен 

начин. 

Графикон 7. Промене у знању препознавања 

 
2) Знање репродукције 

На иницијалном мерењу групе К1 и Е1 су биле уједначене по скоровима на 

суптесту знања репродукције. Група К1 је остварила веома мали, док је Е1 група 

остварила већи напредак (више од једног бода) у оквиру овог нивоа знања. Група Е1 је 

била успешнија од К1 групе на финалном мерењу (разлика око 0,8 бодова) што можемо 

приписати деловању експерименталног фактора и закључити да се тимском наставом 

уз подршку веб окружења може утицати на унапређење знања репродукције о 

историјским садржајима (Графикон 8). 

Тиме смо потврдили шесту хипотезу: Очекује се да ће доћи до статистички 

значајне промене у степену усвојености знања репродукције код ученика који су радили 

по експерименталном програму у односу на ученике који су радили на уобичајен начин. 
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Графикон 8. Промене у знању репродукције 

 
3) Оперативна знања 

Графикон 9 указује на уједначеност група (К1 и Е1) на иницијалном мерењу у 

степену усвојености оперативних знања и на велике разлике у скоровима између К1 и 

Е1 групе на финалном мерењу (око два бода). Обе групе су напредовале у односу на 

иницијално мерење, с тим што је напредак К1 групе много мањи у односу на Е1 групу. 

Представљене разлике су настале под утицајем експерименталног фактора, па 

закључујемо да се тимском наставом уз подршку веб окружења може утицати на 

унапређивање оперативних знања о историјским садржајима. 

Овим смо потврдили нашу седму хипотезу: Очекује се да ће доћи до 

статистички значајне промене у степену усвојености оперативних знања код ученика 

који су радили по експерименталном програму у односу на ученике који су радили на 

уобичајен начин. 
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Графикон 9. Промене у оперативним знањима 

 
4) Стваралачка знања 

На иницијалном мерењу групе К1 и Е1 су биле уједначене по скоровима на 

суптесту стваралачких знања. Група К1 је остварила мали напредак на финалном 

мерењу, док је Е1 група напредовала око 1,2 бода (Графикон 10). Разлика на финалном 

мерењу између К1 и Е1 групе (око 1,4 бода) указује да се тимском наставом уз подршку 

веб окружења може утицати на унапређивање квалитета стваралачких знања о 

историјским садржајима. 

Овим смо потврдили нашу осму хипотезу: Очекује се да ће доћи до 

статистички значајне промене у степену усвојености стваралачких знања код 

ученика који су радили по експерименталном програму у односу на ученике који су 

радили на уобичајен начин. 
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Графикон 10. Промене у стваралачким знањима 

 
5) Укупно знање 

На иницијалном мерењу групе К1 и Е1 су биле уједначене по укупном скору на 

тесту знања о историјским садржајима. На финалном мерењу К1 група је остала на 

приближно истом нивоу (имала је нешто мањи укупан скор у односу на иницијално 

мерење), док је Е1 група остварила напредак од 4,8 бодова. Разлика у укупном скору је 

евидентна, Е1 група је остварила бољи скор за 5,4 бода у односу на скор К1 групе 

(Графикон 11). Можемо да закључимо да су укупна знања ученика Е1 групе 

квалитетнија и да тимска настава уз подршку веб окружења доприноси унапређењу 

квалитета знања ученика о историјским садржајима. 

Тиме смо још једном потврдили нашу четврту хипотезу: Очекује се да ће доћи 

до значајне промене у квалитету укупног знања ученика који су радили по 

експерименталном програму у односу на ученике који су радили на уобичајени начин. 
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Графикон 11. Промене у укупном знању 

     
*** 

 О променама у квалитету знања ученика четвртог разреда о историјским 

садржајима закључујемо: 

• код ученика који су усвајали историјске садржаје на уобичајени начин (К1 

група) дошло је до малог, уједначеног напретка у погледу степена усвојености 

знања репродукције, оперативних знања и стваралачких знања, а до великог 

пада у степену усвојености знања препознавања;  

• код ученика експерименталне групе (Е1) увиђа се највећи напредак, под 

утицајем експерименталног програма, у степену усвојености оперативних 

знања, затим подједнак у оквиру знања репродукције и стваралачких знања и 

мали на нивоу препознавања; 

• највеће разлике између две групе ученика (К1 и Е1), када се разматрају нивои 

знања, јесу у степену усвојености оперативних знања, затим, у подједнакој мери, 

у степену усвојености стваралачких знања и знања препознавања, а најмање 

разлике су уочене у степену усвојености знања репродукције; 

• у квалитету укупног знања К1 групе није дошло до значајнијих промена, док је 

квалитет знања Е1 групе значајно унапређен под утицајем експерименталног 

фактора (тимске наставе уз подршку веб окружења). 
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7.1.4. Оцена из Природе и друштва и квалитет знања о историјским 

садржајима 

 
Бавили смо се питањем утицаја оцене на квалитет знања. Питали смо се да ли на 

промену квалитета знања утиче оцена из Природе и друштва и да ли постоји 

корелација између оцене из Природе и друштва и квалитета знања? 

 

Табела 48. Утицај оцене на промене скорова зависних варијабли 
Фактор Зависна варијабла F p ε² 

Оцена из ПИД Препознавање 2.913 0.09 0.021 

Репродукција 1.05 0.307 0.008 

Оперативна знања 12.855 0 0.085 

Стваралачка знања 1.383 0.242 0.01 

Укупан скор 8.033 0.005 0.055 

Ознаке: p – значајност F количника; ε² – величина ефекта фактора. 

 

Приказани резултати говоре о утицају оцене из Природе и друштва на зависно 

променљиве (Табела 48). Добијене су статистички значајне разлике које указују да 

оцена из Природе и друштва утиче на промену укупног скора (F(1,138)= 8.03, p=0.005, 

ε²=0.055), и скора на суптесту оперативних знања (F(1,138)= 12.86, p=0.000, ε²=0.085). 

Вредности парцијалног ета квадрата (Табела 43) говоре да је утицај оцене на промене у 

укупном знању мали (5,5% варијабилитета у укупном скору се може објаснити или 

предвидети на основу оцене из Природе и друштва), а средњи у оквиру оперативних 

знања (8,55% варијабилитета у скору у оквиру оперативних знања се може објаснити 

или предвидети на основу оцене из Природе и друштва). То значи да је код ученика 

који су имали више оцене дошло до унапређења квалитета укупног знања и 

оперативних знања. За остале категорије знања нису добијене статистички значајне 

разлике, тако да можемо да закључимо да не постоји повезаност између оцене и 

промена у знањима препознавања (F(1,138)=2.91, p=0.09, ε²=0.021), репродукције 

(F(1,138)=1.05, p=0.307, ε²=0.008) и стваралачким знањима (F(1,138)=1.38, p=0.242, 

ε²=0.01).  

У сагласности са претходно изнетим су и резултати добијени испитивањем 

корелације оцене из Природе и друштва и успеха на иницијалном и финалном мерењу 

као и повезаности оцене и разлике између два мерења (Табела 49). 
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Табела 49. Корелација између оцене из Природе и друштва и успеха на иницијалном, 

финалном мерењу и разлици између мерења 
Мерење Препознавање Репродукција Оперативна 

знања 

Стваралачка 

знања 

Укупан 

скор 

Иницијално  0.354** 0.396** 0.265** 0.326** 0.471** 

Финално  0.453** 0.371** 0.526** 0.381** 0.602** 

Разлике 0.144 -0.087 0.292** 0.1 0.235** 

Ознаке: ** статистичка значајност – p<0.01. 

 

Оцена из Природе и друштва корелира са свим скоровима са првог и другог 

мерења. Према вредностима коефицијента корелације закључујемо да је повезаност 

позитивна (што је оцена из Природе и друштва виша то је боље постигнуће), али слаба 

(креће се од 0.265 до 0.471), или умерена (финално мерење-оперативна знања (r= 0.526; 

p <0.01) и укупан скору (r=0.602; p<0.01)).  

Да ли оцена корелира са напретком испитаника на другом мерењу? Разлика у 

скору између иницијалног и финалног мерења је рачуната тако што је од скора 

испитаника са другог мерења одузет скор са првог мерења. На тај начин добијена 

разлика говори о напретку испитаника на другом мерењу. Када су ове корелације 

вршене, варирање образовања оца, мајке, пол испитаника и групна припадност 

(експериментална или контролна група) држани су константним како не би утицали на 

резултате анализе. Утврђено је да оцена из Природе и друштва корелира позитивно 

само са напретком у оперативним знањима и напретком у укупном скору (што је оцена 

из Природе и друштва виша, ученици су више напредовали на овим тестовима). 

Међутим, према вредности коефицијента корелације за напредак у оперативним 

знањима (r=0.292; p <0.01) и у укупном скору (r=0. 235; p<0.01) увиђамо да је та 

повезаност позитивна, али слаба.  

*** 

 О утицају оцене из Природе и друштва на квалитет знања о историјским 

садржајима закључујемо: 

• оцена из Природе и друштва је позитивно, али слабо или умерено повезана са 

успехом на иницијалном и финалном тесту и суптестовима знања; 

• оцена из Природе и друштва је позитивно, али слабо повезана са напретком у 

оперативним знањима и напретком у укупном знању; није уочена повезаност са 
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напретком у осталим нивоима знања (знање препознавања, знање репродукције 

и стваралачка знања);  

• оцена из Природе и друштва утиче на промену квалитета оперативних знања и 

укупног квалитета знања о историјским садржајима, док утицај оцене на 

промене квалитета осталих нивоа знања о историјским садржајима није уочен. 

 Овим је делимично потврђена девета хипотеза: Претпостављамо да је оцена из 

Природе и друштва у корелацији са квалитетом знања ученика о историјским 

садржајима. 

 При оцењивању треба узети у обзир знање, радне навике, способности примене 

стеченог знања у пракси, залагање, интересовање за наставне предмете, субјективне 

могућности и објективне услове у којима ученик учи (Nikolić, 1998). Уколико би оцене 

биле засноване на валоризацији поменутих компоненти, сматрамо да би њихова 

корелација са постигнућем на нормативним тестовима знања у којима се тражи знање 

различитог квалитета била висока. Међутим, у пракси је другачије, о чему делимично 

сведоче и наши резултати. 

 П. Стојаковић је испитивао повезаност школског успеха са успехом на 

нормативним тестовима знања. Када се задаци разврстају на лакшу групу која ангажује 

репродуктивне способности и групу која захтева више мисаоне процесе, онда прва 

група корелира са школским успехом од 0.41 до 0.54, а друга од 0.12 до 0.28 

(Stojaković, 1983). То нам посредно говори о квалитету знања који се процењује и за 

који се добијају оцене.  

И у образовним системима у којима је развијена традиција коришћења 

стандардизованих тестова знања у процењивању ефеката образовања и индивидуалних 

образовних постигнућа постоје одређени проблеми, јер се у анализама доследно 

констатују, мада у мањој мери изражене него код нас, дискрепанције између 

уобичајених школских оцена и резултата на тестовима знања (Duckworth, Quinn & 

Tsukayama, 2012). Корелације међу њима се крећу од 0.62 до 0.66. Једно од објашњења 

за такве резултате је да објективни тестови образовних постигнућа мере компетенције 

које су потребне у академском контексту и шире, док је за високе оцене у школи 

довољно да се испуне захтеви наставника и програма (Šarčević i Vasić, 2014). 
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 7.1.5. Утицај образовања оца и мајке на квалитет знања о историјским 

садржајима 

 

 С обзиром на то да је породица један од најзначајнијих фактора развоја и 

васпитања ученика, а тиме и успеха ученика, сматра се да је истраживање утицаја 

породичних варијабли на успех вишеструко оправдано и корисно (Nikolić, 1998). 

Истраживачи су најчешће проучавали повезаност социекономског статуса породице са 

успехом. У ПИСА студији социекономски статус породице се мери као композитни 

индекс који укључује образовани статус родитеља, занимање родитеља и материјално 

поседовање (OECD, 2010, prema Baucal, 2012). Ученици чија породица има виши 

социекономски статус постижу у просеку виши ниво образовних постигнућа и такав 

налаз се понавља у сваком циклусу (OECD, 2001, 2004, 2007, 2010; према Baucal, 2012), 

а односи се на све три врсте писмености: читалачку, научну и математичку. Стручна 

спрема оца није битан фактор школског успеха, док стручна спрема мајке значајно 

утиче на успех деце у школи у нижим и у вишим разредима (Simić-Vukomanović, 

Đukić, Dejanović, Đonović i Borovčanin, 2012). 

 Образовање оца и мајке су компоненте социекономског статуса породице као 

сложене варијабле. Интересовало нас је да ли образовање оца и мајке утичу на промене 

у квалитету знања ученика о историјским садржајима.  

 
Табела 50. Утицај образовања оца и мајке на промене скорова зависних варијабли 

Фактор Зависна варијабла F p ε² 

Образовање оца Препознавање 1.737 0.19 0.012 

Репродукција 2.906 0.091 0.021 

Оперативна знања 1.1 0.296 0.008 

Стваралачка знања 0.403 0.527 0.003 

Укупан скор 0.553 0.458 0.004 

Образовање мајке Препознавање 0.1 0.753 0.001 

Репродукција 1.111 0.294 0.008 

Оперативна знања 0.587 0.445 0.004 

Стваралачка знања 5.372 0.022 0.037 

Укупан скор 1.314 0.254 0.009 

Ознаке: p – значајност F количника; ε² – величина ефекта фактора. 
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 Уочава се (Табела 50) да не постоје статистички значајне разлике између два 

мерења ни на једном нивоу квалитета знања, нити у укупном скору. Образовање оца и 

образовање мајке не утичу на промене на скоровима зависних варијабли. Иако многа 

истраживања указују на утицај различитих компоненти социоекономског статуса на 

успех ученика, овакав резултат је, према нашем мишљењу, очекиван с обзиром на 

чињеницу да је рад на историјским садржајима трајао три месеца, а то је кратак период 

да би се показао утицај овог фактора на промене у квалитету знања ученика. 

*** 

 Закључујемо да образовни статус родитеља не утиче на промене у квалитету 

знања ученика о историјским садржајима.  

 Овим смо потврдили десету хипотезу: Претпостављамо да степен стручне 

спреме родитеља не утиче на промену квалитета знања ученика о историјским 

садржајима. 

 

7.1.6. Утицај пола на квалитет знања о историјским садржајима 

 
 Разматрали смо утицај пола, као фактора који може да има утицаја на промену 

квалитета знања ученика. Ранија истраживања показују (Havelka, 1990; Kocić, 1992; 

Brković, 1994) да је пол детерминанта школског успеха, да не делује изоловано од 

осталих фактора и да се јављају разлике у усвојености садржаја код ученика различитог 

пола у зависности од наставног предмета. Новија истраживања указују да нема битних 

разлика у постизању школског успеха између дечака и девојчица, односно, између 

полова. И девојчице и дечаци су подједнако и успешни и неуспешни у школи што 

искључиво зависи од других фактора (Simić-Vukomanović i sar., 2012).  

 
Табела 51. Утицај пола на промене скорова зависних варијабли 

Фактор Зависна варијабла F p ε² 

Пол Препознавање 2.612 0.108 0.019 

Репродукција 0.067 0.796 0 

Оперативна знања 1.272 0.261 0.009 

Стваралачка знања 1.861 0.175 0.013 

Укупан скор 3.591 0.06 0.025 

Ознаке: p – значајност F количника; ε² – величина ефекта фактора. 
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 Уочава се (Табела 51) да не постоје статистички значајне разлике између два 

мерења ни на једном нивоу квалитета знања, нити у укупном скору. Пол ученика не 

утиче на промене на скоровима зависних варијабли.  

 
*** 

 Закључујемо да су промене у квалитету знања о историјским садржајима 

девојчица и дечака подједнаке и да на њих не утиче пол.  

 Овим смо потврдили једанаесту хипотезу: Претпостављамо да пол ученика не 

утиче на промену квалитета знања ученика о историјским садржајима. 

 

7.2. Резултати другог истраживања и њихова интерпретација  

7.2.1. Квалитет историјских знања на иницијалном мерењу 

 

Пре него што смо приступили примени другог експерименталног програма, 

уједначили смо групе по релевантним показатељима (Табела 34) и утврдили квалитет 

знања К2 и Е2 групе: 

1) Просечна успешност ученика на иницијалном тесту знања 

Просечна успешност ученика К2 и Е2 групе на иницијалном тесту знања 

приказана је у Табели 52. 

 
Табела 52. Поређење просечне успешности ученика К2 и Е2 на иницијалном 

тесту знања 
 

Иницијално 

мерење 

Контролна група2 

 

Експериментална 

група2 

 

t 

 

df 

 

p 

AS SD AS SD 

Укупан скор 11,1176 3,77148 10,6353 4,31456 0,776 168 0.439 

Ознаке: AS – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; df – степени слободе; p – значајност (p 

<0.01). 

Резултати К2 и Е2 групе на иницијалном мерењу су поређени t-тестом. Није 

пронађена статистички значајна разлика, t(168)=0,776, p=0.439, а то потврђује и 

Графикон 12, којим су представљене разлике у успеху ученика К2 и Е2 групе мерене 

просечним знањем групе на целом тесту и изражене процентуално. Ученици контролне 

групе су незнатно успешнији (46%) у односу на експерименталну групу (44%). 
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Графикон 12. Разлике ученика К2 и Е2 групе на иницијалном тесту мерене 

просечним нивоом знања групе 

К група

Е група

 
 Квалитет укупног знања К2 и Е2 на иницијалном мерењу је био уједначен. 

2) Успешност ученика у оквиру различитих категорија задатака 

Квалитет знања ученика о историјским садржајима мерили смо одговарајућим 

суптестовима у оквиру иницијалног теста. Иницијални тест је садржао задатке 

препознавања, репродукције, оперативне и стваралачке задатке. Дајемо преглед 

успешности решавања задатака К2 и Е2 групе у свакој категорији задатака посебно, 

мерен просечним бодовним стањем (Табела 53). Максималан скор за сваку категорију 

задатака износио је 6 поена. 

 

Табела 53. Успех ученика К2 и Е2 групе мерен успешно решеним задацима сваке 

категорије знања на иницијалном тесту 
Успешност на иницијалном 

мерењу 

Задаци 

препознавања 

Задаци 

репродукције 

Оперативни 

задаци 

Стваралачки 

задаци 

К1 група  Просек 4.51 4.15 1.49 0.95 

Проценат 75,17 69,17 24,83 15,83 

Е1 група  Просек 4,40 3.78 1.49 0,95 

Проценат 73,33 63 24,83 15,83 

 

Ученици обе групе су најуспешније решавали задатке препознавања (К2 група – 

75,17% успешности; Е2 – 73,33% успешности), затим задатке репродукције (К2 група – 

69,17% успешности; Е2 – 63% успешности), потом оперативне задатке (К2 група – 

24,83% успешности; Е2 – 24,83% успешности), док су најмање успешно решавали 

задатке стваралачког типа (К2 група – 15,83% успешности; Е2 – 15,83% успешности).  

 Статистичким путем је испитана значајност разлике просечне успешности две 

групе ученика на иницијалном мерењу у оквиру суптестова знања.  
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Табела 54. Поређење просечне успешности ученика К2 и Е2 на суптестовима 

знања у иницијалном мерењу 
 

Ниво знања 

Контролна група 2 

 

Експериментална 

група 2 

 

t 

 

df 

 

p 

 AS SD AS SD 

Препознавање 4.5176 1.20131 4.4 1.20712 0.637 168 0.525 

Репродукција 4.1529 1.22965 3.7882 1.41501 1.794 168 0.075 

Оперативна з. 1.4941 1.49303 1.4941 1.46079 0 168 1 

Стваралачка з. 0.9529 1.18428 0.9529 1.36195 0 168 1 

Ознаке: AS – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; df – степени слободе; p – значајност (p 

<0.01). 

 Не постоји статистички значајна разлика ни на једном нивоу значајности 

(Табела 54) између К2 и Е2 групе у погледу успешности на сваком суптесту знања. 

3) Дистрибуција нивоа знања ученика 

Настојали смо да утврдимо колико ученика располаже сваком од категорија 

знања, тј. у којој мери су заступљене поткатегорије знања у свакој групи ученика 

(Табела 55). 

 
Табела 55. Заступљеност категорија знања у К2 и Е2 групи на иницијалном мерењу 

Ниво знања на иницијалном 

мерењу 

Знања 

препознавања 

Знања 

репродукције 

Оперативна 

знања 

Стваралачка 

знања 

 

К2 група 

Број 

ученика 

28 40 15 2 

Проценат 32,94 47,05 17,65 2,35 

 

Е2 група 

Број 

ученика 

30 37 14 4 

Проценат 35,29 43,53 16,47 4,71 

 

Ученике смо сврставали у одређени ниво на основу квантитативне и 

квалитативне анализе њихових резултата на сваком тесту посебно. Тест је садржао 

шест задатака препознавања, шест задатака репродукције, три оперативна задатка и три 

стваралачка задатка. 

У категорију препознавања су сврстани ученици који углавном нису могли да 

одговоре на питања вишег нивоа. Они решавају, евентуално, један до два задатка који 

захтевају репродукцију. Под знањем репродукције подразумева се да ученик решава 
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све или већину задатака препознавања и репродукције и, евентуално, један задатак 

вишег нивоа. Ученик који је решио све задатке препознавања, већину задатака 

репродукције, два или сва три оперативна задатка, а не искључује се ни могућност да је 

решио и један задатак стваралачког нивоа, сврстан је у оперативни ниво. Ученик је 

сврстан у категорију стваралачких знања уколико је успешно решио све задатке 

препознавања и репродукције, већину оперативних задатака и бар два стваралачка 

задатка. 

Анализом дистрибуције знања ученика (Табела 55) утврђено је да су знања 

трећине ученика на нивоу препознавања, око половине на нивоу репродукције, а да се у 

више нивое знања сврстава знање једне петине ученика. Резултати су приближно исти 

за обе групе, доминирају знања репродукције и препознавања, у ниже нивое знања се 

сврстава знање око 80% ученика. 

*** 

 На основу поређења просечне успешности ученика К2 и Е2 на иницијалном 

тесту знања, утврђивања успеха ученика К2 и Е2 групе мереног успешно решеним 

задацима сваке категорије знања на иницијалном тесту и сагледавањем дистрибуције 

нивоа знања ученика К2 и Е2 групе, закључујемо о квалитету знања ученика о 

историјским садржајима, непосредно пре увођења експерименталног фактора, у другом 

истраживању:  

• ученици К2 и Е2 групе су уједначени по скоровима на целом тесту и 

суптестовима знања; 

•  у обе групе доминирају знања репродукције и препознавања; ученици успешно 

решавају задатке нижег нивоа (задаци препознавања и репродукције), а мање 

успешно задатке вишег нивоа (оперативне и стваралачке); 

• знање половине ученика је на нивоу репродукције, док трећина ученика 

поседује знање препознавања; удео оперативних и стваралачких знања је мали 

(око 20% ученика обе групе је сврстано на више нивое знања). 

Овим смо потврдили другу хипотезу: Предзнања ученика четвртог разреда 

основне школе о историјским садржајима су на нивоима препознавања и репродукције. 

Овај налаз је скоро у потпуности сагласан са налазом нашег првог истраживања. 

Квалитет предзнања ученика четвртог разреда основне школе о историјским 

садржајима карактеришу нижи нивои знања (препознавање и репродукција). 
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 7.2.2. Квалитет историјских знања на финалном мерењу 

 
Након примене експерименталног програма у Е2 групи, извршено је завршено 

тестирање квалитета знања ученика и у контролној и у експерименталној групи. 

Намера је била да се утврде ефекти другог модела тимске наставе (тимске наставе у веб 

окружењу) и сходно приказу квалитета знања ученика К2 и Е2 групе у иницијалном 

тестирању дајемо еквивалентан приказ добијених резултата на финалном мерењу 

према истим показатељима: 1) просечна успешности ученика на тесту знања, 2) степен 

успешности решавања задатака у свакој категорији посебно и 3) заступљеност 

категорија знања у К2 и Е2 групи. 

 

1) Просечна успешност ученика на финалном тесту знања 

На основу утврђене статистичке значајности разлике (t=-7.051; df=168; p=0,000) 

у просечном броју бодова оствареном у свакој од група (Табела 56) установили смо 

разлике у погледу успешности решавања теста знања у корист експерименталне групе. 

 

Табела 56. Поређење просечне успешности ученика К2 и Е2 на финалном тесту 

знања 
 

Финално мерење 

Контролна група 2 

 

Експериментална 

група 2 

 

t 

 

df 

 

p 

AS SD AS SD 

Укупан скор 10.6471 4.09328 15 3.95511 -7.051 168 0,000 

Ознаке: AS – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; df – степени слободе; p – значајност (p 

<0.01). 

 
Разлике у успеху ученика К2 и Е2 групе мерене просечним успехом групе на 

целом тесту израженим процентуално уочавају се на Графикону 13. Ученици 

експерименталне групе су знатно успешнији (62%) у односу на контролну групу (44%). 
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Графикон 13. Разлике ученика К2 и Е2 групе на финалном тесту мерене 

просечним успехом групе 

К група

Е група

 
2) Успешност ученика у оквиру различитих категорија задатака 

Утврђена је просечна успешност ученика у решавању задатака сваког суптеста 

посебно за обе групе (Табела 57). 

 
Табела 57. Успех ученика К2 и Е2 групе мерен успешно решеним задацима сваке 

категорије знања на финалном тесту 
Успешност на финалном 

мерењу 

Задаци 

препознавања 

Задаци 

репродукције 

Оперативни 

задаци 

Стваралачки 

задаци 

К2 група  Просек 3.41 4.00 2.17 1,05 

Проценат 56,83 66,66 36,16 17,5 

Е2 група  Просек 4.48 4.94 3.47 2.10 

Проценат 74,66 82,33 57,83 35 

 

Ученици обе групе су најуспешније решавали задатке теста знања који захтевају 

знање репродукције (К2 група – 66,66% успешности; Е2 – 82,33% успешности), затим 

задатке препознавања (К2 група – 56,83% успешности; Е2 – 74,66% успешности), 

потом оперативне задатке (К2 група – 36,16% успешности; Е2 – 57,83% успешности), 

док су најмање успешно решавали задатке стваралачког типа (К2 група – 17,5% 

успешности; Е2 група – 35% успешности). У односу на иницијално тестирање у којем 

смо имали очекивану заступљеност успешности по нивоима знања (од препознавања, 

преко репродукције до оперативних и стваралачких знања), у финалном је дошло до 

ротације између успешности у погледу решавања задатака препознавања и 

репродукције у корист репродуктивних знања. Овај налаз још једном потврђује нашу 

констатацију о недовољној усаглашености тестова препознавања са два мерења. 
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Евидентно је да оба мере знање препознавања, али у питању су садржаји који су 

различити по тежини. На иницијалном мерењу су у овом суптесту коришћени садржаји 

ученицима искуствено ближи, тиме и лакши, док су на финалном мерењу заступљени 

садржаји са којима се ученици први пут углавном сусрели током обраде историјских 

садржаја у четвртом разреду основне школе.  

Статистичким поступком је испитано да постоји разлика у просечној 

успешности на суптестовима знања између К2 и Е2 групе. 

 
Табела 58. Поређење просечне успешности ученика К2 и Е2 на суптестовима 

знања у финалном мерењу 
 

Ниво знања 

Контролна група 2 

 

Експериментална 

група 2 

 

t 

 

df 

 

p 

 AS SD AS SD 

Препознавање 3.4118 1.33892 4.4824 1.20131 -5.487 168 0 

Репродукција 4 1.44749 4.9412 1.03915 -4.87 168 0 

Оперативна з. 2.1765 1.64878 3.4706 1.52431 -5.314 168 0 

Стваралачка з. 1.0588 1.17871 2.1059 1.52771 -5.003 168 0 

Ознаке: AS – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; df – степени слободе; p – значајност (p 

<0.01). 

Резултати t-тестова за све нивое знања су статистички значајни (Табела 58), што 

нам указује да су ученици експерименталне групе били успешнији у решавању сва 

четири суптеста знања. 

3) Дистрибуција нивоа знања ученика 

Квантитативном и квалитативном анализом резултата сваког ученика утврдили 

смо на ком се нивоу налазе знања ученика К2 и Е2 групе на финалном мерењу (Табела 

59). 

Табела 59. Заступљеност категорија знања у К2 и Е2 групи на финалном мерењу 
Ниво знања на иницијалном 

мерењу 

Знања 

препознавања 

Знања 

репродукције 

Оперативна 

знања 

Стваралачка 

знања 

 

К1 група 

 Број 

ученика 

30 41 12 2 

Проценат 35,29 48,23 14,11 2,35 

 

Е1 група 

 Број 

ученика 

5 36 32 12 

Проценат 5,88 42,35 37,64 14,11 
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Уочено је да у К2 групи и на финалном тесту доминирају знања репродукције и 

препознавања (око 84% ученика), а код ученика Е2 групе репродуктивна и оперативна 

знања (око 80% ученика). Једна шестина ученика К2 групе располаже вишим нивоима 

знања (оперативним и стваралачким).  

Када се посматра квалитет знања у Е2 групи по нивоима, запажа се да се 50% 

ученика сврстава у категорије оперативних и стваралачких знања (виши нивои), а 50% 

у ниже нивое знања (препознавање и репродукција). 

Након обраде историјских садржаја ученици контролне групе највише 

располажу знањима препознавања и репродукције, а ученици експерименталне групе, 

захваљујући тимској настави у веб окружењу, репродуктивним и оперативним 

знањима. 

Представљамо промену у дистрибуцији знања између два мерења у оквиру сваке 

групе и сваке категорије знања: 

1) Знање препознавања  

На иницијалном мерењу квалитета знања о историјским садржајима у категорију 

најнижег нивоа знања, знања препознавања, сврстана је једна трећина ученика, како 

контролне, тако и експерименталне групе (К2: 32,94% и Е2: 35,29%). Финални тест 

знања нам је показао да је у К2 групи углавном исти број ученика и даље на нивоу 

препознавања (35,29%), док је у Е2 групи дошло до великог пада броја ученика који 

располажу знањем препознавања, односно до њиховог напретка ка вишим категоријама 

знања, пошто је у ову категорију сврстано само 5,88% ученика. Под дејством 

експерименталног фактора (тимске наставе у веб окружењу) смањује се број ученика 

који располажу знањем препознавања. 

2) Знање репродукције 

Иницијалним испитивањем је установљено да приближно једна половина 

ученика и К2 (47,05%) и Е2 (43,53%) групе располажу знањем репродукције. Након 

примене експерименталног програма, сагледали смо да је овај ниво знања остао скоро 

непромењен у обе групе (К2: 48,23; Е2: 42,35). Мишљења смо да у овој категорији није 

дошло до промене у броју ученика чије знање се у њу сврстава, већ у саставу ученика. 

Под утицајем експерименталног фактора смањен је број ученика који располажу 

знањем препознавања, дакле, они се у финалном мерењу сврставају у категорију 
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репродукције или, евентуално, оперативних знања. Пошто се види (Табеле 45 и 49) да 

је број ученика чије је знање на нивоу репродукције, углавном непромењен, а да је 

дошло до напретка у категоријама оперативних и стваралачких знања, констатујемо да 

су ученици који су били на нивоу репродукције на иницијалном мерењу напредовали 

ка вишим нивоима знања. 

3) Оперативна знања 

Прво мерење је показало да се знање 17,65% ученика К2 групе и 16,47% ученика 

Е2 групе налази на нивоу оперативних знања. Резултати другог мерења, након примене 

експерименталног програма у одговарајућој групи, показују промену броја ученика у 

обе групе. С тим што је број ученика чије се знање налази на овом нивоу опао у К2 

групи (14,11%), док се број ученика чије се знање сврстава у ову категорију у Е2 групи 

више него удвостручио (37,64%).  

4) Стваралачка знања 

Ученици Е2 групе су на почетном тестирању били нешто успешнији у домену 

стваралачких знања (4,71%) од испитаника К2 групе (2,35%), друго мерење је показало 

да су ученици К2 групе остали на истом нивоу (2,35%), док се број ученика Е2 групе 

(14,11%) који се налазе на стваралачком нивоу повећао три пута. 

У групи која је учила у условима тимске наставе у веб окружењу опада 

присутност знања препознавања, број ученика чије је знање на нивоу репродукције је 

приближан броју са иницијалног мерења, а расте број ученика који поседују 

оперативна и стваралачка знања. У групи која је радила на уобичајени начин нису 

уочена велика одступања у погледу разлике у дистрибуцији знања ученика на два 

мерења ни у једној категорији знања. 

Применом тимске наставе у веб окружењу остварен је успех у погледу 

померања квалитета знања ученика ка вишим нивоима (оперативна и стваралачка 

знања). С друге стране, квалитет знања ученика о историјским садржајима који су 

радили на уобичајени начин је остао, углавном, на истом нивоу као на иницијалном 

тестирању. 

*** 

На основу поређења просечне успешности ученика К2 и Е2 грипе на финалном 

тесту знања, утврђивања успеха ученика К2 и Е2 групе мереног успешно решеним 

задацима сваке категорије знања на финалном тесту и сагледавањем дистрибуције 
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нивоа знања ученика К2 и Е2 групе закључујемо о квалитету знања ученика о 

историјским садржајима, након деловања експерименталног фактора у Е2 групи у 

првом истраживању:  

• ученици Е2 групе су остварили боље резултате од ученика К2 групе на 

целокупном тесту знања, као и на свим суптестовима;  

• у К2 групи и даље доминирају знања репродукције и препознавања (успешно 

решавају задатке нижег нивоа), док ученици Е2 групе веома успешно решавају 

задатке препознавања, репродукције и оперативног нивоа;  

• у К2 групи није дошло до значајне промене у дистрибуцији нивоа знања, док је 

у Е2 групи дошло до промене ка вишим нивоима, тако да је у К2 групи знање 

већине ученика на нивоу препознавања и репродукције (преко 80%), док је 

знање већине ученика Е2 групе на нивоу репродукције и оперативном нивоу 

(око 80%); 

Овим смо делимично потврдили трећу хипотезу: Након обраде историјских 

садржаја, знања ученика контролне групе су и даље на нивоима препознавања и 

репродукције, док су знања ученика експерименталне групе на нивоу оперативних 

знања.  

Ученици експерименталних група (Е1 и Е2) у оба истраживања су остварили 

статистички значајно боље резултате на финалном тесту знања, у укупном знању и по 

нивоима знања од ученика контролних група (К1 и К2).  

Занимљиво је истаћи да са приближно истим процентом успешности ученици 

контролних група у два истраживања решавају задатке са финалног теста знања у 

оквиру сваке категорије:препознавање (К1: 57,33% успешности, К2: 56,83% 

успешности); репродукција (К1: 69,66% успешности, К2: 66,66% успешности); 

оперативни ниво (К1: 34,83% успешности, К2: 36,16% успешности); стваралачки ниво 

(К1: 15,83% успешности, К2: 17,5% успешности). Исто се може закључити и за ученике 

експерименталних група: препознавање (Е1: 78,33% успешности, Е2: 74,66% 

успешности); репродукција (Е1:82,83% успешности, Е2: 82,33% успешности); 

оперативни ниво (Е1: 64,66% успешности, Е2: 57,83% успешности); стваралачки ниво 

(Е1: 38,83% успешности, Е2: 35% успешности). Ученици контролних група успешно 

решавају задатке којима се испитује знање препознавања и знање репродукције, док 
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ученици експерименталних група, осим успешног решавања задатака поменутих нивоа, 

успешно решавају задатке виших нивоа, с нагласком на оперативним задацима.  

Налаз другог истраживања на финалном мерењу се поклапа са налазом првог 

истраживања на истом мерењу у погледу дистрибуције нивоа знања ученика 

контролних група (К1 и К2). Показало се да су у обе групе заступљене ниже категорије 

знања (препознавање и репродукције). Када је реч о експерименталним групама (Е1 и 

Е2), могу се истаћи извесне разлике. Експерименталне групе су сличне по 

заступљености оперативних знања, а разликују се у погледу заступљености знања 

репродукције и стваралачких знања и донекле знања препознавања. У Е1 групи је 

уједначенија расподела знања ученика на три нивоа: репродукције, оперативни ниво и 

стваралачки ниво, док се у Е2 групи знања ученика у највећој мери групишу око два 

нивоа: репродукције и оперативни ниво. 

 

7.2.3. Ефекти тимске наставе природе и друштва у погледу квалитета знања 

о историјским садржајима 

 
Мултиваријационом анализом коваријансе са поновљеним мерењима 

(MANCOVA) истражене су разлике између експерименталне (Е2) и контролне групе 

(К2) у квалитету знања о историјским садржајима (Прилог 10). При томе је припадност 

групи представљала фактор, независну варијаблу, док су пол, оцена из Природе и 

друштва и образовање мајке и оца уврштени као коваријати. Зависне варијабле су били 

укупан скор на тесту, као и скорови на суптестовима. 

Истраживали смо утицај испитиваних фактора на промене у знању 

препознавања, знању репродукције, оперативном знању, стваралачком знању и 

укупном скору. Приказујемо промене на зависно променљивим, када је као фактор 

постављена групна припадност (Табела 60). 

Табела 60. Утицај групне припадности на промене скорова зависних варијабли 
Фактор Зависна варијабла F p ε² 

Групна припадност Препознавање 29.755 0 0.154 

Репродукција 32.326 0 0.165 

Оперативна знања 29.66 0 0.153 

Стваралачка знања 22.101 0 0.119 

Укупан скор 101.477 0 0.382 

Ознаке: p – значајност F количника; ε² – величина ефекта фактора. 
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Приказани резултати нам говоре на којим је све зависним варијаблама дошло до 

промене и колика је та промена (ε² – величина ефекта фактора). Показатељ величине 

утицаја, парцијални ета квадрат, сразмеран је делу варијансе зависне променљиве који 

је објашњен независном променљивом (Pallant, 2011). Може имати вредности у опсегу 

од нула до један. Смернице за тумачење ета квадрата (Cohen, 1988), када се оцењује 

истраживање које обухвата поређење група, дате су у Табели 47. 

Групна припадност је утицала на промене на свим нивоима зависно променљиве 

и у укупном скору. Највећа промена се догодила у укупном скору (F(1,164)=101.477, 

p=0,000, ε²=0,382). Овај резултат говори да су добијене разлике између К2 и Е2 групе у 

укупном знању статистички значајне. Према величини ефекта (ε²=0,382) закључујемо 

да се 38,2% варијабилитета у мерама зависно променљиве (укупан скор) може 

објаснити или предвидети на основу припадности експерименталној групи. Добијени 

ефекат је велики, према Коеновом тумачењу (Табела 47).  

Разлике између две групе испитаника су статистички значајне у свим 

категоријама знања: препознавање (F(1,164)=29.755, p=0,000, ε²=0.154), репродукција 

(F(1,164)=32.326, p=0,000, ε²=0.165), оперативна знања (F(1,164)=29.66, p=0,000, 

ε²=0.153), стваралачка знања (F(1,164)= 22.101, p=0,000, ε²=0.119). 

 Према вредностима парцијалног ета квадрата, закључујемо да је ефекат 

експерименталног програма (тимске наставе у веб окружењу) велики (Табела 47) и 

уједначен на прва три нивоа знања: знање препознавања (ε²=0.154), репродукције 

(ε²=0.165) и оперативна знања (ε²=0.153), док је експериментални програм имао средњи 

ефекат (Табла 47) на категорију стваралачких знања (ε²=0.119). То значи да се 15,4% 

варијабилитета у скору знања препознавања, 16,5% варијабилитета у скору знања 

репродукције, 15,3% варијабилитета у скору оперативног знања и 11,9% 

варијабилитета у скору стваралачког знања може објаснити или предвидети на основу 

припадности експерименталној групи. 

Постоје статистички значајне разлике у погледу квалитета знања ученика који 

су историјске садржаје усвајали на уобичајени начин и ученика који су исте садржаје 

усвајали у тимској организацији наставе. Посебно треба нагласити ефекат модела 

(тимске наставе у веб окружењу) на промену квалитета укупног знања и уједначен 

ефекат модела на промене квалитета знања препознавања, знања репродукције и 

оперативног знања. 
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*** 

Можемо закључити да наш експериментални модел (тимска настава у веб 

окружењу) у односу на уобичајени начин рада, доприноси унапређењу квалитета 

укупног знања ученика као и уједначеном напретку у оквиру три категорије знања 

(препознавање, репродукција, оперативна знања) о историјским садржајима у четвртом 

разреду основне школе. 

Промене у квалитету знања ученика о историјским садржајима 

Пошто смо закључили да су промене настале под утицајем експерименталног 

фактора и да су значајне и велике, интересовало нас је да сагледамо напредак сваке 

групе у односу на иницијално мерење и да упоредимо напредак између К2 и Е2 групе.  

Након статистичког уклањања утицаја коваријата (оцена, пол, образовања мајке 

и оца) (Прилог 11) добили смо резултате које представљамо графиком за сваку зависно 

променљиву. 

1) Знање препознавања 

На иницијалном мерењу групе К2 и Е2 су биле уједначене по резултатима на 

суптесту знања препознавања. На финалном мерењу дошло је до малог напретка у Е2 

групи и до значајног пада у скору К2 групе (Графикон 14). Уочава се разлика у успеху 

К2 и Е2 групе на финалном мерењу (око једног бода). Разлика у скоровима К2 и Е2 

групе је присутна, али је изненађујући пад у квалитету знања К2 групе и мали напредак 

Е2 групе. Међутим, овај налаз је у сагласности са налазом у вези са дистрибуцијом 

знања ученика на финалном мерењу (Табела 59) и говори у прилог констатацији да су 

задаци на иницијалном тесту, којима се испитивало знање препознавања, били 

искуствено ближи, а тиме и лакши, од задатака из исте категорије који су се нашли на 

финалном тесту. Дакле, испитиван је ниво знања, препознавање, али садржаји задатака, 

који су усклађени са Наставним програмом у оба теста, имају за ученике различиту 

искуствену вредност. 

Веома сличне резултате смо добили у оквиру ове категорије знања и у првом 

истраживању (Графикон 7). Међутим, иако резултати нису у складу са очекиваним, 

треба приметити да су ученици Е1 и Е2 групе остварили мали напредак у односу на 

иницијално мерење, чему је допринело учешће у експерименталним програмима. С 

друге стране, они су остварили евидентан напредак у односу на ученике контролних 

група (К1 и К2) у оба истраживања. 
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Овим је потврђена наша пета хипотеза: Очекује се да ће доћи до статистички 

значајне промене у степену усвојености знања препознавања код ученика који су 

радили по експерименталном програму у односу на ученике који су радили на уобичајен 

начин. 

Графикон 14. Промене у знању препознавања 

 
2) Знање репродукције 

На иницијалном мерењу групе К2 и Е2 су биле уједначене по резултатима на 

суптесту знања репродукције (није пронађена статистички значајна разлика иако се на 

Графикону 15 уочава да је К2 група била успешнија). У скору К2 групе на финалном 

мерењу је дошло до малог пада, док је Е2 група остварила напредак (1,1 бод) у оквиру 

овог нивоа знања. Е2 група је била успешнија од К2 групе на финалном мерењу 

(разлика око 0,7 бодова) што можемо приписати деловању експерименталног фактора и 

закључити да се тимском наставом у веб окружења може утицати на унапређење знања 

репродукције о историјским садржајима. 

Тиме смо потврдили шесту хипотезу: Очекује се да ће доћи до статистички 

значајне промене у степену усвојености знања репродукције код ученика који су радили 

по експерименталном програму у односу на ученике који су радили на уобичајен начин. 
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Графикон 15. Промене у знању репродукције 

 
3) Оперативна знања 

Графикон 16 указује на уједначеност група (К2 и Е2) на иницијалном мерењу у 

степену усвојености оперативних знања и на разлике у скоровима К2 и Е2 групе на 

финалном мерењу (око 1,1 бод). Обе групе су напредовале у односу на иницијално 

мерење, с тим што је напредак К2 групе много мањи у односу на Е2 групу. 

Представљене разлике су настале под утицајем експерименталног фактора, па 

закључујемо да се тимском наставом у веб окружењу може утицати на унапређивање 

оперативних знања о историјским садржајима. 

Овим смо потврдили нашу седму хипотезу: Очекује се да ће доћи до 

статистички значајне промене у степену усвојености оперативних знања код ученика 

који су радили по експерименталном програму у односу на ученике који су радили на 

уобичајен начин. 
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Графикон 16. Промене у оперативним знањима 

 
4) Стваралачка знања 

На иницијалном мерењу групе К2 и Е2 су биле уједначене по резултатима на 

суптесту стваралачких знања. Група К2 је остварила мали напредак на финалном 

мерењу, док је Е2 група напредовала око 1,2 бода (Графикон 17). Разлика на финалном 

мерењу између К2 и Е2 групе (око 0,9 бодова) указује да се тимском наставом у веб 

окружењу може утицати на унапређивање квалитета стваралачких знања ученика о 

историјским садржајима. 

Овим смо потврдили нашу осму хипотезу: Очекује се да ће доћи до 

статистички значајне промене у степену усвојености стваралачких знања код 

ученика који су радили по експерименталном програму у односу на ученике који су 

радили на уобичајен начин. 
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Графикон 17. Промене у стваралачким знањима 

 
5) Укупно знање 

На иницијалном мерењу групе К2 и Е2 су биле уједначене по предзнањима о 

историјским садржајима. Укупан скор К2 групе на финалном мерењу је мањи него њен 

скор на иницијалном мерењу. Група Е2 је на финалном мерењу остварила напредак у 

укупном скору од 4,3 бода. Разлика у укупном скору на финалном мерењу између К2 и 

Е2 групе износи 3,6 бодова. Резултати показују разлику у квалитету знања између 

група у корист Е2 групе (Графикон 18). Можемо да закључимо да су укупна знања 

ученика Е2 групе квалитетнија и да тимска настава у веб окружењу доприноси 

унапређењу квалитета укупног знања ученика о историјским садржајима. 

Тиме смо још једном потврдили нашу четврту хипотезу: Очекује се да ће доћи 

до значајне промене у квалитету укупног знања ученика који су радили по 

експерименталном програму у односу на ученике који су радили на уобичајени начин. 
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Графикон 18. Промене у укупном знању 

 
О променама у квалитету знања ученика о историјским садржајима 

закључујемо: 

• код ученика који су усвајали историјске садржаје на уобичајени начин (К2 

група) дошло је до малог напретка у погледу степена усвојености оперативних и 

стваралачких знања, до малог пада у степену усвојености знања репродукције, а 

значајног у степену усвојености знања препознавања;  

• код ученика експерименталне групе (Е2) увиђа се највећи напредак, под 

утицајем експерименталног програма, у степену усвојености оперативних 

знања, затим подједнак у оквиру знања репродукције и стваралачких знања и 

мали на нивоу препознавања; 

• између две групе ученика (К2 и Е2) на финалном мерењу установљене су 

уједначене разлике у погледу степена усвојености знања препознавања, знања 

репродукције, оперативних знања и стваралачких знања; 

• код ученика К2 групе је дошло до малог пада у степену усвојености укупног 

знања, док је квалитет знања Е2 групе значајно унапређен под утицајем 

експерименталног фактора (тимске наставе у веб окружењу). 
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7.2.4. Оцена из Природе и друштва и квалитет знања о историјским 

садржајима 

 

Бавили смо се питањем утицаја оцене на квалитет знања. Питали смо се да ли на 

промену квалитета знања утиче оцена из Природе и друштва и да ли постоји 

корелација између оцене из Природе и друштва и квалитета знања? 

Табела 61. Утицај оцене на промене скорова зависних варијабли 
Фактор Зависна варијабла F p ε² 

Оцена из ПИД Препознавање 0.006 0.941 0 

Репродукција 2.907 0.09 0.017 

Оперативна знања 0.448 0.504 0.003 

Стваралачка знања 0.847 0.359 0.005 

Укупан скор 0.01 0.919 0 

Ознаке: p – значајност F количника; ε² – величина ефекта фактора. 

 
Приказани резултати говоре о утицају оцене из Природе и друштва на зависно 

променљиве (Табела 61). Нису добијене статистички значајне разлике које би указале 

да оцена из Природе и друштва утиче на промену укупног скора (F(1,164)=0.01, 

p=0.919, ε²=0), нити скора на било ком од суптестова знања: знање препознавања 

(F(1,164)= 0.006, p=0.941, ε²=0), знање репродукције (F(1,164)=2.907, p=0.09, ε²=0.017), 

оперативна знања (F(1,164)=0.448, p=0.504, ε²=0.003) и стваралачка знања 

(F(1,164)=0.847, p=0.359, ε²=0.005). Можемо да закључимо да оцена из Природе и 

друштва не утиче на промене у укупном скору, нити у знањима препознавања, 

репродукције, оперативним знањима и стваралачким знањима о историјским 

садржајима. 

У сагласности са претходно изнетим су и резултати добијени испитивањем 

корелације оцене из Природе и друштва и успеха на иницијалном и финалном мерењу 

као и повезаности оцене и разлике између мерења (Табела 62). 
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Табела 62. Корелација између оцене из Природе и друштва и успеха на иницијалном, 

финалном мерењу и разлици између мерења 
Мерење Препознавање Репродукција Оперативна 

знања 

Стваралачка 

знања 

Укупан 

скор 

Иницијално  0.446** 0.509** 0.397** 0.343** 0.564** 

Финално  0.404** 0.407** 0.422** 0.400** 0.576** 

Разлике -0.006 -0.132 0.052 0.072 -0.008 

Ознаке: ** статистичка значајност – p<0.01. 

 

Оцена из Природе и друштва корелира са свим скоровима са првог и другог 

мерења. Према вредностима коефицијента корелације закључујемо да је повезаност 

позитивна (што је оцена из Природе и друштва виша то је боље постигнуће), али слаба 

(креће се од 0.343 до 0.446), или умерена (иницијално мерење, репродукција (r=0.509; 

p<0.01)) и укупан скор оба мерења (иницијално мерење: r=0.564; p<0.01 и финално 

мерење: r=0.576; p<0.01).  

Разлика у скору између иницијалног и финалног мерења је рачуната тако што је 

од скора испитаника са другог мерења одузет скор са првог мерења. На тај начин 

добијена разлика говори о напретку испитаника на другом мерењу. Када су ове 

корелације вршене, варирање образовања оца, мајке, пол испитаника и групна 

припадност (експериментална или контролна група) држани су константним како не би 

утицали на резултате анализе. Утврђено је да оцена из Природе и друштва није 

повезана са променом у укупном скору, нити са променама у скоровима на 

суптестовима знања. 

*** 

О утицају оцене из Природе и друштва на квалитет знања о историјским 

садржајима закључујемо: 

• оцена из Природе и друштва је позитивно, али слабо или умерено повезана са 

успехом на иницијалном и финалном тесту и суптестовима знања; 

• оцена из Природе и друштва није повезана са напретком у укупном скору нити 

са напретком у скоровима на суптестовима знања; 

• оцена из Природе и друштва не утиче на промену квалитета знања о 

историјским садржајима. 
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Овим је делимично потврђена девета хипотеза: Претпостављамо да је оцена из 

Природе и друштва у корелацији са квалитетом знања ученика о историјским 

садржајима. 

 

7.2.5. Утицај образовања оца и мајке на квалитет знања о историјским 

садржајима 

 
Образовање оца и мајке су компоненте социоекономског статуса као сложене 

варијабле. Интересовало нас је да ли образовање оца и мајке утичу на промене у 

квалитету знања ученика о историјским садржајима? 

 
Табела 63. Утицај образовања оца и мајке на промене скорова зависних варијабли 

Фактор Зависна варијабла F p ε² 

Образовање оца Препознавање 0.013 0.908 0 

Репродукција 8.001 0.005 0.047 

Оперативна знања 1.488 0.224 0.009 

Стваралачка знања 1.174 0.28 0.007 

Укупан скор 5.625 0.019 0.033 

Образовање мајке Препознавање 0.484 0.488 0.003 

Репродукција 0.018 0.895 0 

Оперативна знања 0.264 0.608 0.002 

Стваралачка знања 0.057 0.811 0 

Укупан скор 0.393 0.532 0.002 

Ознаке: p – значајност F количника; ε² – величина ефекта фактора. 

 
Показало се (Табела 63) да образовање оца и образовање мајке не утичу на 

промене у скоровима зависних варијабли, осим у случају утицаја степена стручне 

спреме оца на промене у знању репродукције (F(1,164)= 8.001, p=0,005, ε²=0.047). Иако 

многа истраживања указују на утицај различитих компоненти социоекономског статуса 

на успех ученика, овакав резултат је, према нашем мишљењу, очекиван, с обзиром на 

чињеницу да је рад на историјским садржајима трајао три месеца, а то је кратак период 

да би се показао утицај овог фактора на промену квалитета знања о историјским 

садржајима.  
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*** 

Закључујемо да образовни статус родитеља не утиче на промене у квалитету 

знања ученика о историјским садржајима.  

Овим смо потврдили десету хипотезу: Претпостављамо да степен стручне 

спреме родитеља не утиче на промену квалитета знања ученика о историјским 

садржајима. 

7.2.6. Утицај пола на квалитет знања о историјским садржајима 

 
Разматрали смо утицај пола на промену квалитета знања ученика о историјским 

садржајима.  

 
Табела 64. Утицај пола на промене скорова зависних варијабли 

Фактор Зависна варијабла F p ε² 

Пол Препознавање 0.146 0.703 0.001 

Репродукција 1.609 0.206 0.01 

Оперативна знања 0.01 0.922 0 

Стваралачка знања 0 0.994 0 

Укупан скор 0.686 0.409 0.004 

Ознаке: p – значајност F количника; ε² – величина ефекта фактора. 

 

Уочава се (Табела 64) да не постоје статистички значајне разлике између два 

мерења ни на једном нивоу квалитета знања, нити у укупном скору. Пол ученика не 

утиче на промене на скоровима зависних варијабли. 

*** 

Закључујемо да су промене у квалитету знања о историјским садржајима 

девојчица и дечака подједнаке и да на њих не утиче пол.  

Овим смо потврдили једанаесту хипотезу: Претпостављамо да пол ученика не 

утиче на промену квалитета знања ученика о историјским садржајима. 

 

 

 

 

 

 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

248 

 

8. Закључак 
 

У теоријским разматрањима пошло се од проучавања специфичности наставног 

предмета Природа и друштво, његових циљева, начина развоја појмова о природи и 

друштву и од савремених приступа у поучавању и учењу историјских садржаја. 

Истакнуто је да је интегративност, специфичност наставног предмета Природа и 

друштво, најпожељније остваривати кроз партнерство, тимски рад наставника у којем 

они заједно проналазе тему, откривају и разматрају интердисциплинарне везе, 

планирају ток рада, сараднички реализују и вреднују наставу водећи рачуна о 

уређености наставног процеса кроз успостављање веза између циљева, исхода, 

компетенција и стандарда. Важно је обезбедити средину у којој ће ученици развијати 

научне појмове о природи и друштву и која ће им омогућити да их повезују у систем 

који је отворен и погодан за развијање. У фокусу истраживачког интересовања су били 

историјски појмови и садржаји. Пошто је констатовано да је процес овладавања 

историјским појмовима условљен узрастом ученика и одговарајућим методичким 

решењима, пажња истраживача је усмерена на проучавање савремених наставних 

приступа. Развој историјских појмова и поучавање историјских садржаја у четвртом 

разреду основне школе пожељно реализовати кроз кооперативне облике наставног рада 

и увођењем проблемско-истраживачког и креативног приступа.  

Наведени налази су подстакли тражење решења под окриљем тимске наставе. 

Теоријске основе тимске наставе потичу из филозофије образовања Џ. Дјујија, 

Левинове психологије групне динамике, из генетичко-епистемолошке теорије Ж. 

Пијажеа и социокултурне теорије Л. Виготског. Проучавањем различитих дефиниција 

тимске наставе, али и сличних концепата, издвојене су њене битне одреднице (два или 

више наставника; једно или више одељења; један или више предмета; разноврсност 

метода, социолошких формација, наставних средстава и простора у којима се настава 

одвија; диференцијација, дељење; сарадња; флексибилност) и за потребе рада тимска 

настава је дефинисана као наставни систем заснован на колаборативном раду два или 

више наставника, који комбинују своје компетенције у процесу планирања и/или 

реализације и/или вредновања наставног рада у оквиру једног или више наставних 

предмета како би максимализовали учење ученика једног или више одељења.  

 Тимска настава у правом смислу те речи обухвата три фазе: тимско планирање 

и припремање, тимску реализацију и тимско вредновање рада. Детаљно проучавање и 
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прецизирање корака у свакој фази тимског рада је од суштинског значаја за успех и 

жељене ефекте тимске наставе. Динамика фаза умногоме зависи од модела тимске 

наставе који се примењује и од састава и функционисања наставничког тима. 

Структура и рад тима су условљени постављеним циљевима и задацима, природом 

наставног садржаја, али и личним и професионалним карактеристикама наставника, 

њиховим ставовима и очекивањима. Битан фактор одрживости и ефективности тима је 

отворена, неагресивна комуникација, заснована на узајамном поверењу и сталном 

преиспитивању међусобних односа и наставне праксе.  

Од настанка тимске наставе, па до данас, у свету су реализована бројна 

истраживања. Проучавани су различити аспекти њене ефикасности као и ефекти који 

се постижу њеним практиковањем. Истраживачки налази се крећу од одушевљења до 

њеног негирања. Неки указују да су ефекти тимске наставе двојаки, с једне стране, 

односе се на учење и развој ученика, а са друге, на унапређивање компетенција и развој 

наставника. Тимска настава доприноси бољим постигнућима ученика, подстицању 

њихових интересовања и мотивације, омогућава индивидуализацију и поспешује развој 

социјалних односа, али подстиче и лични и професионални развој наставника. 

Упоришне тачке за обликовање тимске наставе су: наставни приступ, наставнички тим 

(обука, унутрашња мотивација, искуство у тимском раду, подела улога, утврђивање 

активности сваког наставника, развој), време, простор, материјално-техничка 

опремљеност, организација рада ученика, праћење и вредновање рада и ученика и 

тима.  

Тимска настава је веома комплексан наставни систем. Не постоји један, 

универзални модел организације рада тимова, нити универзални приступ који ће тим 

примењивати, а треба узети у обзир и то да свака школа има своје специфичности и 

конкретне околности. Као и сваки други наставни систем, тимска настава има своје 

предности и недостатке. Флексибилан модел тимске наставе има потенцијал да повеже 

велики број предности различитих наставних система, што би требало да допринесе да 

се смање њени недостаци, као и недостаци наставних система који су у њу укључени, и 

да се у настави природе и друштва постигну бољи ефекти у односу на уобичајени 

начин рада. Такође, тимском наставом можемо ефикасније искористити потенцијале 

веб окружења за учење и поучавање, у смислу оспособљавања ученика за проналажење 

и коришћење информација у функцији изградње знања. Значај тимске наставе у том 
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погледу се види у могућностима да наставници кроз сарадњу у веб окружењу и ван 

њега размењују искуства, развијају своје дигиталне компетенције и уче методе рада 

што треба да резултира структурираном, сарадничком, истраживачки оријентисаном 

наставом заснованом на изазовним задацима који се реализују коришћењем 

разноврсних дигиталних алата. Веб окружење је важан ресурс за иновирање тимске 

наставе и са организационог, и са дидактичко-методичког становишта.  

Кључна синтагма овог рада је тимска настава природе и друштва у веб  

окружењу. Веб окружење се користи као извор информација, али и за комуникацију, 

сарадњу и вредновање. Обликована су два модела: 1) флексибилан модел тимске 

наставе уз подршку веб окружења заснован на заједничком припремању, а претежно 

индивидуалној реализацији и вредновању и 2) тимска настава у веб окружењу 

заснована на заједничкој припреми, реализацији и вредновању наставе. 

У емпиријском делу рада су сагледана мишљења учитеља о тимској настави, 

њеним предностима и недостацима и испитано је да ли предложени модели тимске 

наставе у веб окружењу имају потенцијал да унапреде квалитет знања ученика четвртог 

разреда о историјским садржајима. Истраживања и даље показују да је образовање код 

нас превасходно оријентисано на развијање знања која се налазе на нивоу репродукције. 

Ако се у настави од ученика не траже озбиљнија интелектуална ангажовања, ако не 

стварамо услове да се развију интелектуални капацитети којима ученици располажу, не 

можемо очекивати ништа више од репродукције знања. Квалитет наставног процеса је 

основно средство за унапређивање квалитета знања ученика. 

На основу резултата квалитативног истраживања перцепција учитеља о тимској 

настави изведени су следећи закључци: 

• тимска настава се повремено користи у млађим разредима основне школе. 

Нагласак је на тимском припремању, следи реализација, док је вредновање 

тимске наставе најмање заступљено; 

• учитељи сагледавају тимску наставу кроз шест аспеката: сарадња, усмереност на 

ученике, планирање и припремање наставе, реализација наставе, вредновање 

наставе и лични и професионални развој. Имају изразито позитивна мишљења о 

сарадњи у тимској настави, стварању повољне средине за учење ученика и 

тимском планирању и припремању наставе. Следе: реализација наставе, лични и 

професионални развој и, на крају, вредновање; 
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• учитељи перципирају тимску наставу као организациони облик који им пружа 

могућности да деле улоге и задужења, размењују искуства, успостављају 

приснији однос са колегама, да подстичу већу активност ученика и успешније их 

мотивишу на рад, да лакше практикују различите методе, облике рада и наставна 

средства, да генеришу већи број идеја у току планирања и припремања, 

ефикасније припремају и квалитетније реализују наставу. Тимска настава утиче 

на развој комуникацијских способности и пружа учитељима прилике да уче 

једни од других и да се стручно усавршавају; 

• тешкоће у припремању, реализацији и вредновању тимске наставе сагледавају 

кроз: могућности настајања проблема у комуникацији, неравноправност чланова 

тима, пасивност неких чланова, неспремност на заједнички рад, потребу за 

додатним временом за планирање и припремање и за састанке тима, проблеме 

који могу настати у погледу усклађивања распореда часова, наставних планова и 

програма, артикулације часа и праћења и вредновања рада ученика.  

• најпозитивнији аспекти тимске наставе, према мишљењу учитеља, јесу: подела 

улога и задужења, размена искустава, могућност да се кроз тимско планирање 

јави више идеја, узајамна помоћ и подршка између колега, већа мотивација и 

активности ученика. Најистакнутија тешкоћа је додатно време које је потребно 

утрошити у планирању и припремању тимске наставе; 

• на основу повременог учешћа у тимској настави учитељи су изнели претежно 

позитивно мишљење о могућностима њене примене у разредној настави и 

притом веома позитивно оценили могућности које тимска настава пружа у 

погледу стварања подстицајне средине за учење ученика и развоја сарадње у 

колективу; 

На основу резултата првог експерименталног истраживања закључујемо: 

• ученици К1 и Е1 групе су уједначени по квалитету предзнања о историјским 

садржајима; 

• предзнања ученика К1 и Е1 групе о историјским садржајима су на нивоу 

препознавања и репродукције; 

• ученици Е1 групе су били успешнији (утврђена је статистички значајна разлика) 

на финалном тесту знања од ученика К1 групе у укупном скору, као и на сва 

четири суптеста;  
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• у К1 групи на финалном мерењу и даље доминирају знања репродукције и 

препознавања (ученици успешно решавају задатке нижег нивоа) док ученици Е1 

групе веома успешно решавају, поред задатака препознавања и репродукције и 

задатке оперативног нивоа;  

• на финалном мерењу је у обе групе дошло до промена у дистрибуцији нивоа 

знања ученика, у К1 групи ка нижим нивоима, а у Е1 групи ка вишим, тако да је 

у К1 групи већина ученика на нивоу препознавања и репродукције, док је око 

две трећине ученика Е1 групе на вишим нивоима знања (оперативна и 

стваралачка); 

• експериментални модел (тимска настава уз подршку веб окружења), у односу на 

уобичајени начин рада, доприноси унапређењу квалитета укупног знања 

ученика, као и великом напретку у оквиру оперативних знања о историјским 

садржајима;  

• код ученика који су усвајали историјске садржаје на уобичајени начин (К1 

група) дошло је до малог, уједначеног, напретка у погледу степена усвојености 

знања репродукције, оперативних знања и стваралачких знања, а до великог 

пада у степену усвојености знања препознавања;  

• код ученика експерименталне групе (Е1) увиђа се највећи напредак, под 

утицајем експерименталног модела, у степену усвојености оперативних знања, 

затим подједнак у оквиру знања репродукције и стваралачких знања и мали на 

нивоу препознавања; 

• највеће разлике између две групе ученика, када се разматрају нивои знања, јесу 

у степену усвојености оперативних знања, затим, у подједнакој мери, у степену 

усвојености стваралачких знања и знања препознавања, а најмање разлике су 

уочене у степену усвојености знања репродукције; 

• у квалитету укупног знања код К1 групе није дошло до значајнијих промена, док 

је квалитет знања Е1 групе значајно унапређен под утицајем експерименталног 

фактора; 

• оцена из Природе и друштва је позитивно, али слабо или умерено повезана са 

успехом на иницијалном и финалном тесту и суптестовима знања; 

• оцена из Природе и друштва је позитивно, али слабо повезана са напретком у 

оперативним знањима и у укупном знању; није уочена повезаност са напретком 
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у осталим нивоима знања (знање препознавања, знање репродукције и 

стваралачка знања);  

• оцена из Природе и друштва утиче на промену квалитета оперативних знања и 

укупног квалитета знања о историјским садржајима, док утицај оцене на 

промене квалитета осталих нивоа знања о историјским садржајима није уочен; 

• степен стручне спреме оца не утиче на промену степена усвојености знања о 

историјским садржајима, у целини, ни по нивоима; 

• степен стручне спреме мајке не утиче на промену степена усвојености знања о 

историјским садржајима, у целини, ни по нивоима; 

• пол ученика не утиче на промену степена усвојености знања о историјским 

садржајима, у целини, ни по нивоима. 

Изнетим тврдњама је потврђена наша главна хипотеза: Претпостављамо да ће 

тимска настава природе и друштва у веб окружењу (флексибилан модела тимске 

наставе уз подршку веб окружења) утицати на унапређивање квалитета знања ученика 

четвртог разреда основне школе о историјским садржајима. 

На основу резултата другог експерименталног истраживања закључујемо: 

• ученици К2 и Е2 групе су уједначени по предзнањима о историјским 

садржајима; 

• у обе групе на иницијалном мерењу доминирају знања репродукције и 

препознавања; ученици успешно решавају задатке нижег нивоа (задаци 

препознавања и репродукције), а мање успешно задатке вишег нивоа 

(оперативне и стваралачке); 

• знање половине ученика је на нивоу репродукције, док трећина ученика 

поседује знање препознавања; удео оперативних и стваралачких знања је мали 

(око 20% ученика обе групе је сврстано на више нивое знања); 

• ученици Е2 групе су остварили боље резултате од ученика К2 групе на 

целокупном тесту знања, као и на свим суптестовима;  

• у К2 групи и даље доминирају знања репродукције и препознавања (успешно 

решавају задатке нижег нивоа), док ученици Е2 групе веома веома успешно 

решавају задатке препознавања, репродукције и оперативног нивоа;  

• у К2 групи није дошло до значајне промене у дистрибуцији нивоа знања, док је 

У Е2 групи дошло до промене ка вишим нивоима, тако да је у К2 групи знање 
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већине ученика на нивоу препознавања и репродукције, док је знање већине 

ученика Е2 групе на нивоу репродукције и оперативном нивоу; 

•   експериментални модел (тимска настава у веб окружењу), у односу на 

уобичајени начин рада, доприноси унапређењу квалитета укупног знања 

ученика као и уједначеном напретку у оквиру три категорије знања 

(препознавање, репродукција, оперативна знања) о историјским садржајима; 

• код ученика који су усвајали историјске садржаје на уобичајени начин (К2 

група) дошло је до малог напретка у погледу степена усвојености оперативних 

знања и стваралачких знања, а до малог пада у степену усвојености знања 

репродукције, а значајног у степену усвојености знања препознавања;  

• код ученика експерименталне групе (Е2) увиђа се највећи напредак, под 

утицајем експерименталног програма, у степену усвојености оперативних знања, 

затим подједнак у оквиру знања репродукције и стваралачких знања и мали на 

нивоу препознавања; 

•    између две групе ученика (К2 и Е2) на финалном мерењу установљене су 

статистички значајне разлике у погледу степена усвојености знања 

препознавања, знања репродукције, оперативних знања и стваралачких знања; 

• код ученика К2 групе је дошло до малог пада у степену усвојености укупног 

знања, док је квалитет знања Е2 групе значајно унапређен под утицајем 

експерименталног фактора; 

• оцена из Природе и друштва је позитивно, али слабо или умерено повезана са 

успехом на иницијалном и финалном тесту и суптестовима знања; 

• оцена из Природе и друштва није повезана са напретком у укупном скору, нити 

са напретком у скоровима на суптестовима знања; 

• оцена из Природе и друштва не утиче на промену квалитета знања о 

историјским садржајима; 

• степен стручне спреме оца не утиче на промену степена усвојености знања о 

историјским садржајима, у целини, ни по нивоима, изузетак је знање 

репродукције за које је пронађена статистички значајна разлика која указује на 

утицај образовања оца на промену степена усвојености тих знања; 

• степен стручне спреме мајке не утиче на промену степена усвојености знања о 

историјским садржајима, у целини, ни по нивоима; 
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• пол ученика не утиче на промену степена усвојености знања о историјским 

садржајима, у целини, ни по нивоима. 

Изнетим тврдњама је потврђена наша главна хипотеза: Претпостављамо да ће 

тимска настава природе и друштва у веб окружењу (примена тимске наставе у веб 

окружењу) утицати на унапређивање квалитета знања ученика четвртог разреда 

основне школе о историјским садржајима.     

 Основна идеја овог рада је била да се истраже могућности унапређивања 

квалитета знања ученика о историјским садржајима припремањем, реализацијом и 

вредновањем тимске наставе природе и друштва у веб окружењу. Први 

експериментални модел (тимска настава уз подршку веб окружења) у односу на 

уобичајени начин рада, доприноси унапређењу квалитета знања о историјским 

садржајима. Највећи ефекат је имао на квалитет укупног знања, затим на оперативна 

знања, потом на знања препознавања и стваралачка знања, а најмањи, на знања 

репродукције. Други експериментални модел (тимска настава у веб окружењу) у 

односу на уобичајени начин рада, доприноси унапређењу квалитета укупног знања 

ученика о историјским садржајима у четвртом разреду основне школе као и 

уједначеном напретку у оквиру три категорије знања (препознавање, репродукција, 

оперативна знања), док је код стваралачких знања уочен нешто мањи ефекат. Значај 

првог модела се огледа у великом ефекту на унапређивање оперативног знања, а другог 

модела у доприносу уједначеном унапређивању знања препознавања, репродукције и 

оперативних знања. Оба модела су утицала на померање квалитета знања ученика 

експерименталних група ка вишим нивоима (оперативна и стваралачка знања) и 

подједнак ефекат су имала на промену квалитета укупног знања. На промену квалитета 

знања о историјским садржајима нема утицај пол ученика, образовни статус родитеља, 

нити оцена из Природе и друштва. 
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8.1. Дидактичко-методичке импликације 

 
Овај рад је покушај да се реафирмише и осавремени тимска настава и испитају 

њени ефекти у погледу квалитета знања ученика. Свесни комплексности ове намере и 

са теоријског и методолошког аспекта, чињенице да у нашој литератури има неколико 

радова који се баве овом проблематиком, као и опречних резултата страних 

истраживања у погледу експерименталног истраживања ефеката тимске наставе, 

упустили смо се у проучавање унапред рачунајући на тешкоће у раду и на ограничења 

која ће наши резултати имати.  

Оба истраживања имају примесе акционог истраживања. Учитељи нису добили 

унапред припремљене моделе од истраживача, већ су заједно са истраживачем, такође 

учитељицом, која је и у једном и у другом истраживању била члан тима, учествовали у 

свим активностима од припреме, преко реализације, до вредновања тимске наставе 

природе и друштва у веб окружењу.  

Добра страна, у погледу функционисања тима, јесте то што су чланови оба тима 

имали дугогодишње искуство заједничког рада у разредном већу, али може се рећи да 

им је учешће у тимском раду донекле наметнуто јер је идеја потекла од аутора 

истраживања.  

У фокусу нашег интересовања је било унапређивање квалитета знања ученика у 

настави природе и друштва, тако да су сва настојања рада тима била усмерена на 

креирање и проверавање модела који треба да подрже и оснаже учење на часовима 

природе и друштва.  

Важно је било направити паралелне верзије тестова, иницијални и финални, тако 

да се у обзир узму и садржаји (кључне историјске области) и нивои знања (знање 

препознавања, знање репродукције, оперативна и стваралачка знања) који се њима 

испитују. На овом плану видимо могућност даљег рада.  

Уз уважавање поменутих тешкоћа и ограничења, а на основу добијених 

резултата и изведених закључака, указујемо на дидактичко-методичке импликације 

наших истраживања: 

1) Да би нешто на ваљан начин користили, наставници треба да познају, да имају у 

искуству. Истичемо значај практиковања тимске наставе у иницијалном 

образовању наставника и њиховог даљег усавршавања кроз професионални 

развој, као и неопходност познавања потенцијала веб окружења и начина 
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његовог коришћења за планирање, реализацију и вредновање наставе усмерене 

на ученика.  

2) Тимска настава може да буде добар оквир за акциона истраживања наставника, 

који на тај начин добијају могућност да боље разумеју сопствену праксу, да је 

континуирано унапређују и да развијају иновативне облике рада. 

3) Сагледавање могућности за сарадњу наставника у тимској настави и стварање 

услова за ефикасно и ефективно планирање и припремање су предуслови за 

примену овог наставног система. 

4) Учитељи треба да користе прилике за тимско планирање, реализацију и 

вредновање наставе у оквиру једног и више наставних предмета, треба да буду 

отворени за сарадњу са предметним наставницима, али и са родитељима и 

појединцима и институцијама локалне заједнице. То заједништво и дељење 

може да створи повољне и разнолике прилике за учење и доприноси 

интегративном проучавању природних и друштвених феномена.  

5) Квалитет наставничког тима је у директној вези са квалитетом тимске наставе. 

Потребно је радити на обучавању наставника за тимски рад; тимски рад треба да 

буде базиран на потребама самих наставника, а не наметнут споља; неопходна је 

одговарајућа подршка стручних органа и руководства школе; тим треба да се 

развија; треба обезбедити довољно времена за све тимске активности; рад тима 

треба прилагодити условима разредно-часовног система. 

6) Наставни приступи на којима се заснива тимска настава, а које је наставнички 

тим одабрао и развио, играју важну улогу у остваривању постављених циљева и 

достизању исхода и шире, постизању жељених ефеката тимске наставе. 

7) Перспектива тимске наставе природе и друштва у веб окружењу је у њеној 

флексибилности и економичности са организационог и дидактичко-методичког 

становишта. Има потенцијал да умањи негативне аспекте који се најчешће 

јављају када се говори о тимској настави, функционисање тима и време, кроз 

различите видове синхроне и асинхроне комуникације и унапреди учење и 

поучавање структуираним вођењем ученика кроз веб окружење 

(мултимедијални садржаји) и помоћу њега (дигитални алати). 

Наредне кораке истраживања у овој области видимо у лонгитудиналном 

праћењу ефеката тимске наставе природе и друштва у веб окружењу. Ефекте треба 
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пратити и проверавати и са аспекта појединаца, наставника и ученика, и са аспекта 

функционисања тима, коришћењем и квантитативне и квалитативне методологије.  

Надамо се да ће овај рад допринети бољем разумевању тимске наставе, уопште, 

као и тимске наставе у веб окружењу, да ће подстаћи њену ширу примену и даља 

истраживања њених ефеката у настави природе и друштва. Бројна истраживања су 

потврдила да иновативни модели рада доприносе унапређивању квалитета знања и 

уопште постигнућа у односу на уобичајен начин рада. Пажњу би требало усмерити на 

мотивисање наставника да у свом раду користе те иновативне моделе или, још боље, да 

на основу постојећих развијају нове кроз тимски рад, истраживањем своје праксе. 

Наставници имају задатак да креирају и иновирају, да налазе нова решења за старе и 

нове проблеме, да стварају нове вредности, али и да користе налазе савремених 

истраживања, јер се суштински напредак у образовању остварује у школама и 

учионицама, у контакту између наставника и ученика.  
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10. Прилози 
Прилог 1 

Табела 5. Структура првог модела тимске наставе 
Назив и 

редни број 

наставне 

јединице 

Наставни 

систем 

Социолошки 

облик 

наставног рада 

Наставна средства/ 

 

Гостујући предавачи 

Вредновање 

1. Трагови  

прошлости 

(обрада) 

Тимска настава 

– један поучава 

/ један 

асистира 

Фронтални рад – 

велика група 

Рад пару 

Фронтални рад у 

одељењу 

Презентација рађена у 

програму Прези – 

Историјски извори5 

Гостујући предавач –

наставница историје 

Мрежа појмова од 

фотографија 

историјских 

извора 

2. Лента  

времена 

(утврђивање) 

Хеуристичка 

настава 

Фронтални рад –

велика група 

Рад у пару 

Фронтални рад у 

одељењу 

Одељењска лента, слике 

знаменитих људи и 

важних проналазака 

Текстови 

Наставни листић –

лента времена и 

истраживачки 

задаци6 

3. Србија у  

прошлости. 

Српске земље 

на Балкану 

(обрада) 

Хеуристичка 

настава 

Рад у пару 

Фронтални рад 

Приче о Старим 

Словенима – аудио-

снимци 

 

Радни лист7 

 

 

Наставни листић – 

рад на 

историјском 

извору (текст) о 

Старим 

Словенима, 

истраживачки 

задаци8 

4. Стефан 

 Немања. 

Оснивање 

државе. 

Стефан 

Првовенчани. 

Свети Сава  

(обрада) 

Проблемска 

настава 

 

Рад у пару 

Фронтални рад у 

одељењу 

Припремљени текстови 

 Радни лист9 

 

 

Рад на одељењској 

ленти 

                                                             
5 Прилог 12 
6 Прилог 13 
7 Прилог 14 
8 Прилог 15 
9 Прилог 16 
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Назив и 

редни број 

наставне 

јединице 

Наставни 

систем 

Социолошки 

облик 

наставног рада 

Наставна средства/ 

 

Гостујући предавачи 

Вредновање 

5. Династија 

Немањића 

(обрада) 

 

Егземпларна 

настава 

 

Интегративна 

настава 

Фронтални рад – 

велика група 

 

Групни рад у 

одељењу 

 

Фронтални рад у 

одељењу 

Гости предавачи – 

ученици шестог разреда, 

који уче о Немањићима, 

изводе кратку представу и 

представљају своје 

картице владара династије 

Немањића; 

 

Текстови и слике за 

групни рад  

Картице владара 

династије 

Немањића10 

6. Живот  

сељака и 

властеле у 

држави 

Немањића 

(утврђивање) 

 

Проблемска 

настава 

 

Интегративна 

настава 

Рад у пару 

Индивидуални рад 

Решавање проблема на 

основу датих текстова 

Радни лист – 

дефинисање проблема, 

тражење информација, 

преглед информација, 

обрада информација, 

организација и 

презентација информација  

Радови ученика на 

теме: „Био сам 

гост на двору 

Немањића“11 или  

„Био сам гост у 

кући серба“ 

7. Династија 

Немањића  

(прoвера) 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Индивидуални рад 

Фронтални рад 

 

Електронски тест знања – Мудл 

8. Распад 

српске 

државе. 

Маричка и 

Косовска 

битка 

(обрада) 

Проблемска 

настава 

Фронтални рад 

 

Групни рад 

Извори са интернета о 

Маричкој и Косовској 

бици 

Радни лист12 

Ученици креирају 

мреже појмова13 

 

                                                             
10 Прилог17 
11 Прилог18 
12 Прилог19 
13 Прилог20 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

286 

 

Назив и 

редни број 

наставне 

јединице 

Наставни 

систем 

Социолошки 

облик 

наставног рада 

Наставна средства/ 

 

Гостујући предавачи 

Вредновање 

9. Пад 

Србије. 

Деспоти 

Стефан 

Лазаревић и 

Ђурађ 

Бранковић 

(обрада) 

Тимска 

настава–  

један поучава 

/ један 

асистира; 

паралелно 

поучавање 

Фронтални рад 

Рад у пару 

 

Презентација – гостујући 

предавач, родитељ 

ученика 

Текстови  

Ученици креирају 

мреже појмова14 

10. Живот 

под 

Турцима. 

Сеоба Срба 

(обрада) 

Егземпларна 

настава 

Групни рад, 

Фронтални рад 

Ученици креирају лекције 

на основу датог модела и 

припремљених текстова, 

фотографија и радног 

листа који усмерава њихов 

рад 

Радови ученика – 

креиране лекције 

11. Први  

 српски 

устанак 

(обрада) 

Програмирана 

настава 

Рад у пару 

Фронтални рад 

Припремљен материјал15 Рад на одељењској 

ленти 

12. Други 

српски 

устанак 

(обрада) 

Програмирана  

настава 

Рад у пару 

Фронтални рад 

Припремљен материјал Рад на одељењској 

ленти16 

13. Живот у  

Србији за 

време кнеза 

Милоша 

Обреновића 

(обрада) 

Интегративна 

настава 

Рад у пару 

Индивидуални рад 

Фронтални рад 

Припремљени текстови 

на основу којих ученици 

креирају стрип  

 

Резиме лекције  

 

 

 

                                                             
14 Прилог 21 
15 Прилог 22 
16 Прилог 23 
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Назив и 

редни број 

наставне 

јединице 

Наставни 

систем 

Социолошки 

облик 

наставног рада 

Наставна средства/ 

 

Гостујући предавачи 

Вредновање 

14. Кнез  

Михаило 

Обреновић и 

краљ Милан 

Обреновић 

(обрада) 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Групни рад – 

пазл-метод, 

Индивидуални рад 

Припремљени текстови 

 

Радни листови 

Радови ученика – 

извештавање 

група 

15. Србија од  

XIV до краја 

XIX века 

(провера) 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Индивидуални 

рад,  

Фронтални рад 

  

Електронски тест знања – Мудл  

16. Први  

светски рат 

(обрада) 

Програмирана 

настава 

Рад у пару 

Фронтални рад 

Мултимедијални 

програмирани материјал17 

Рад на одељењској 

ленти 

17. Први  

светски рат. 

Стварање 

Краљевине 

Југославије 

(обрада) 

Егземпларна 

настава 

 

Рад у пару 

Фронтални рад 

Историјски извори –

чланци из новина 

Радни лист 

Радови ученика – 

писање новинског 

чланка о Првом 

светском рату 

18. Други  

светски рат. 

Стварање 

нове 

Југославије  

(обрада) 

Проблемска 

настава 

Рад у пару 

Фронтални рад 

Извори са интернета 

Радни лист 

Ученици креирају 

мреже појмова 

19. Први и  

Други 

светски рат 

(утврђивање) 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Групни рад 

Фронтални рад 

Текстови, фотографије, 

аудио и видео снимци 

Израда 

одељењског  

паноа18 

20. Србија је  

део света (с) 

Тимска настава Фронтални рад – 

велика група 

Презентација одељењских радова на тему 

„Српска држава кроз време“ 

  

                                                             
17 Прилог 24 
18 Прилог 25 
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Прилог 2  

Табела 6. Структура другог модела тимске наставе 
Назив и 

редни број 

наставне 

јединице 

Наставни 

систем 

Социолошки 

облик 

наставног рада 

Наставна средства 

 

 

Вредновање 

1. Трагови  

прошлости 

(обрада) 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање  

Фронтални рад  

Индивидуални рад 

Презентација рађена у 

програму Прези – 

Историјски извори – 

(подела, примери) 

Артефакти из школског 

музеја посвећеног М. П. 

Аласу 

Прича о Михаилу 

Петровићу Аласу 

2. Лента  

времена 

(утврђивање) 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Фронтални рад –

велика група 

Рад у пару 

Фронтални рад у 

одељењу 

Одељењска лента, слике 

знаменитих људи и 

важних проналазака 

Текстови 

Наставни листић – 

лента времена и 

истраживачки 

задаци 

3. Србија у  

прошлости. 

Српске земље 

на Балкану 

(обрада) 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Рад у пару 

Фронтални рад 

Приче о Старим 

Словенима – аудио-

снимци 

 

Наставни листић 

 

 

Наставни листић – 

рад на 

историјском 

извору (текст) о 

Старим 

Словенима –

истраживачки 

задаци 

4. Стефан 

 Немања. 

Оснивање 

српске 

државе. 

Стефан 

Првовенчани. 

Свети Сава 

(обрада) 

Програмирана 

настава, 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Рад у пару 

Фронтални рад у 

одељењу 

Електронски 

програмирани материјал –

Мудл19 

 

Одељењска лента 

 

 

 

 

Рад на одељењској 

ленти 

 

 
                                                             
19 Прилог 26 
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Назив и 

редни број 

наставне 

јединице 

Наставни 

систем 

Социолошки 

облик 

наставног рада 

Наставна средства 

 

 

Вредновање 

5. Династија 

Немањића 

(обрада) 

 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Фронтални рад , 

Рад у пару 

 

Извор са интернета – 

Успон српске државе у 

XIII и почетком XIV века 

 

Радни лист – Мудл 20 

Домаћи задатак –
Цар Душан21 

6. Живот  

сељака и 

властеле у 

држави 

Немањића 

(утврђивање) 

 

Проблемска 

настава 

 

Интегративна 

настава 

 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Рад у пару 

Индивидуални рад 

Решавање проблема у веб-

окружењу на основу 

препоручених сајтова – 

Радни лист – вођење 

ученика кроз  

дефинисање проблема, 

тражење информација, 

преглед информација, 

обрада информација, 

организација и 

презентација 

информација22  

Радови ученика на 

теме: „Био сам 

гост на двору 

Немањића“ или  

„Био сам гост у 

кући серба“ 

7. Династија 

Немањића  

(провера) 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Индивидуални рад 

Фронтални рад 

 

Електронски тест знања – Мудл23 

8. Распад 

српске 

државе. 

Маричка и 

Косовска 

битка 

(обрада)24 

Тимска настава 

– поучавање по 

станицама и 

тимско 

поучавање 

Фронтални рад 

Рад у пару 

Групни рад 

Извори са интернета о 

Маричкој и Косовској 

бици 

Радни лист за рад на 

изворима са интернета 

Ученици решавају 

укрштенице и 

допуњују дате 

текстове – Мудл25 

 

                                                             
20 Прилог 27 
21 Прилог 28 
22 Стр. 150. 
23 Прилог 29 
24 Прилог 30 
25 Прилог 31 
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Назив и 

редни број 

наставне 

јединице 

Наставни 

систем 

Социолошки 

облик 

наставног рада 

Наставна средства 

 

 

Вредновање 

9. Пад 

Србије. 

Деспоти 

Стефан 

Лазаревић и 

Ђурађ 

Бранковић 

(обрада)26 

Тимска 

настава-  

паралелно 

поучавање, 

тимско 

поучавање 

Фронтални рад 

Рад у пару 

Групни рад 

 

Аудио-запис 

Текстови 

Вики алат – Мудл 

платформа  

Радови ученика  

10. Живот 

под 

 Турцима. 

Сеоба Срба 

(обрада)27 

Тимска настава 

– паралелно 

поучавање, 

тимско 

поучавање 

Групни рад 

Рад у пару 

Фронтални рад 

Текстови 

Креирање речника – Мудл 

платформа 

Веб 2 алат – Hot Potatoes 

Речник, коментари 

уз објашњене 

речи, 

укрштеница 

 

11. Први и 

Други 

српски 

устанак 

(обрада)28 

Тимска настава 

– паралелно 

поучавање 

Рад у пару 

Групни рад 

Фронтални рад 

Аудио-извор – прича о 

Првом српском устанку 

Радни лист – вођење 

ученика у креирању 

лекције на основу 

препоручених веб локација 

Вики алат – Мудл 

платформа  

Креиране лекције 

(текст, кључне 

речи,слике, 

питања) 

 

12. Први и 

Други српски 

устанак 

(обрада)29 

Тимска настава 

– паралелно 

поучавање 

Рад у пару 

Групни рад 

Фронтални рад 

Аудио-извор – прича о 

Другом српском устанку; 

Радни лист – вођење 

ученика у креирању 

лекције на основу 

препоручених сајтова;  

Вики алат – Мудл 

платформа  

Креиране лекције 

(текст, кључне 

речи,слике, 

питања) 

 
                                                             
26 Стр. 146-148. 
27 Стр. 149-152. 
28 Прилог 32 
29 Прилог 32 
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Назив и 

редни број 

наставне 

јединице 

Наставни 

систем 

Социолошки 

облик 

наставног рада 

Наставна средства 

 

 

Вредновање 

13. Живот у  

Србији за 

време кнеза 

Милоша 

Обреновића 

(обрада) 

Интегративна 

настава 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Рад у пару 

Индивидуални рад 

Фронтални рад 

Припремљени текстови 

на основу којих ученици 

креирају стрип  

 

Резиме лекције  

14. Кнез  

Михаило 

Обреновић. 

Србија 

постаје 

независна 

држава. Краљ 

Милан 

Обреновић 

(обрада) 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Групни рад – 

пазл-метод, 

Индивидуални рад 

Припремљени текстови 

 

Радни листови за групни 

рад 

Радови ученика – 

извештавање 

група 

15. Србија од  

XIV до краја 

XIX века 

(провера) 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Индивидуални рад 

Фронтални рад 

  

Електронски тест знања – Мудл30 

16. Први  

светски рат 

(обрада) 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање, 

паралелно 

поучавање 

Рад у пару 

Фронтални рад 

Мултимедијални 

програмирани материјал 

Рад на одељењској 

ленти 

17. Први  

светски рат. 

Стварање 

Краљевине 

Југославије 

(обрада) 

Егземпларна 

настава 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Рад у пару, 

Фронтални рад 

Историјски извори –

чланци из новина у 

електронској форми, 

Радни лист 

Радови ученика, 

писање новинског 

чланка о Првом 

светском рату 

 
                                                             
30 Прилог 33 
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Назив и 

редни број 

наставне 

јединице 

Наставни 

систем 

Социолошки 

облик 

наставног рада 

Наставна средства 

 

 

Вредновање 

18. Други  

светски рат. 

Стварање 

нове 

Југославије 

(обрада) 

Проблемска 

настава 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Рад у пару 

Фронтални рад 

Извори са интернета 

Радни лист 

Ученици креирају 

мреже појмова 

19. Први и  

Други 

светски рат 

(утврђивање) 

Тимска настава 

– тимско 

поучавање 

Рад у пару, 

Фронтални рад 

 

Креирање прича о Првом и Другом светском 

рату на основу датих фотографија и Радног 

листа 

 

20. Србија је  

део света 

(систематиз.) 

Тимска настава  Фронтални рад – 

велика група 

Презентација одељењских 

радова на тему „Српска 

држава кроз време“ 

Лента времена 
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Прилог 3 

ПОШТОВАНИ, 

 Молимо Вас да учествујете у истраживању којим се испитују мишљења учитеља 

о тимској настави. Ваше учешће је добровољно и анонимно. Добијени подаци 

послужиће искључиво у научне сврхе.                  

Анкетни листић за испитивање мишљења учитеља о тимској настави 

Школа:_______________________________ Град: __________________________  

Пол:  а) мушки   б) женски  

Стручна спрема: а) виша    б) висока   в) мастер     г) магистар              

Дужина радног стажа: _____ година      

Уписујући знак X у одговарајуће колоне означите да ли сте и у којој мери учествовали 

у тимској настави. 

 
Тимска настава 

Учествовање 
никад понекад 

(1–2 пута у току 
полугодишта) 

често 
(2 и више 

пута месечно) 
припремање    
реализација           
вредновање                 
 

 Молимо Вас да изнесете мишљење о предностима и ограничењима примене 

тимске наставе у разредној настави. 

ПРЕДНОСТИ ОГРАНИЧЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

294 

 

Прилог 4 

Иницијални тест знања 

1. Шта су историјски извори?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Где се чувају писани историјски извори?  

________________________________________________________________________ 

3. Заокружи слику културно-историјског споменика твога краја.  

                                                
 

4. Прочитај дати текст и одреди којој врсти историјских извора припада.   

 

Једном десeтогодишњаку је овако причао деда о свом детињству: „Тада је био рат. У 

основну школу сам пошао 1943. године. Школа је имала две учионице, просте дрвене 

клупе, сто за учитеља, пећ на чврсто гориво и таблу. Имао сам шарену, вунену ђачку 

торбу, коју ми је исткала моја мама. У торби сам носио таблицу, писаљку и буквар. 

Играли смо се зуце, клиса, труле кобиле, школице. После школе сам чувао стоку.“ 

    

Заокружи слово испред тачног одговора. 

   

 а) писани извор   б) материјални извор в) усмени извор 
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5. Избаци уљеза – заокружи слику која не припада датом низу.                                                                 

    

Објасни зашто си заокружио/ла ту слику. 

______________________________________________________________________ 

6. Осмисли причу.          

 
________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. Повежи временску одредницу са њеним трајањем. 

 
 •век      •деценија        • година         •минут              •сат          •дан  

• 10 година    •24 часа    •60 минута   •100 година   • 365 дана или 366 дана  •60 секунди  

 

8.  Поређај временска раздобља, од најкраћег до најдужег, као што је започето.  

____ осам година 

____ девет недеља 

____ девет деценија 

____ један век 

____ десет месеци 

  1   31 дан   

                 

9. Који празник се прославља сваке године 27. јануара? Заокружи слово испред тачног 

одговора.  

   а) Божић   б) Дан државности    в) Школска слава – Свети Сава 

 

10. Допуни реченицу.  

Вук Стефановић Караџић је рођен 1787. године, што значи да је рођен у _____ веку. 

11. Пажљиво погледај ленту времена и уради задатке:   

а) означи оловком у боји дуж која представља деценију у току које си пошао у 

школу;   

б) доцртај ленту и обележи годину у току које ћеш завршити основну школу. 

 

 2000                                                                 2010 
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12. Замисли да желиш да се играш с другом или другарицом, а немате играчке. Шта 

бисте радили? Потруди се да даш што више предлога. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

13. Пажљиво прочитај текст и на линији упиши како се назива група о којој текст 

говори.  

 Одмах по рођењу човек постаје члан ове групе. Одрасли чланови групе старају се о 

млађима, све док се они не оспособе за самосталан живот.  

      Ова група назива се: ______________________ . 

 

14. На линијама испред тврдњи упиши број који означава да ли се дата тврдња односи 

на право или обавезу ученика.  

 

 1 – право   ___ Користим простор и намештај у школи. 

 2 – обавеза   ___ Тражим реч када желим нешто да кажем. 

     ___ Позајмљујем књиге из школске библиотеке.                

     ___ Не касним на часове. 

 

15. Један неуспешни узгајивач оваца са Старе планине решио је да започне уноснији 

посао. На месту где су били пашњаци посејаће пшеницу. Остао је без новца, па не 

може да купи семе. Помози му! Добар савет злата вреди. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

16. Допуни реченицу. У насељу се сналазимо помоћу ____________________________ 

   и _____________________________________ . 
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Име и презиме ученика: ____________________________ Разред и одељење: _____ 

 

 
17. Погледај карту, 
пронађи археолошко 
налазиште и напиши 
његово име. 

_________________ 
 
18. Мара и Марко су 
кренули у посету 
свом другу Воји. На 
основу описа 
њиховог путовања 
откриј у ком граду 
живи Воја. Линијом 
прикажи њихово 
кретање.  

 
„Кренули смо из 
Новог Сада према 
југу до манастира на 
оближњој планини. 
Наставили смо пут 
до града који се 
налази на десној 
притоци Дунава, у 
северозападном делу 
централне Србије. 
Даље смо путовали 
бродом према 
истоку до нашег 
највећег града, а 
затим возом ка 
југозападу. Стигли 
смо до града на 
десној притоци 
Саве, северно од 
Маљена, у коме 
живи Воја.“ 
 
Воја живи у 
_________________. 
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Прилог 5 

Финални тест знања 

1. Наведи два историјска извора (сведока прошлости) које би могао/ла да пронађеш у 

музеју. 

            ________________________________________________ 

            ________________________________________________ . 

2. Поред историјског догађаја напиши име владара у чије време су се догодили. 

 

Србија је постала царевина ____________________________       

Великаши су распарчали Српско царство _________________________   

Одиграла се Косовска битка _____________________________ 

Србија је пала под турску власт. ____________________________ 

          

3. Пажљиво погледај ленту времена и уради задатке.  

а) означи оловком у боји дуж која представља деценију у току које је Стефан 

Првовенчани крунисан за краља;   

б) означи оловком у боји дуж која представља век током којег је српска држава 

постала царевина. 

 

 1200.                          1300.    

                      

                      

 

4. Прочитај дати историјски извор и заокружи слово испред имена владара на ког се 

односи. 

Константин Филозоф је овако писао о њему: „...Било (да је реч) о ратовањима, 

борби и уметности, која многима није лака, у свему овоме био је први и друге 

упућиваше. У свему беше савршен.“ 

У Повељи града Београда, овај владар, између осталог, каже: „Нађох најкрасније 

место од давнине, превелики град Београд, разрушен и запустео, саздах њега и 

посветих га Пресветој Богородици.“ 
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Овај текст говори о:  

 а) краљу Драгутину   

 б) деспоту Стефану Лазаревићу 

 в) краљу Милутину 

 д) деспоту Ђурађу Бранковићу 

 

5. Шта је рањени јунак рекао Косовки девојци? Напиши више могућих порука. 

 

 
 

6. Попуни табелу тачним подацима који недостају.  

Устанак Година Узроци Повод Вођа Последице 

 

 

почетак 

   1804. 

 

 

 

Сеча 

кнезова 

  

 

 слом   

устанка 

7. Милица и Милан су добили домаћи задатак да опишу данак у крви. Милица је 

одлучила да пронађе фотографије о том облику зулума, јер оне најверодостојније 

представљају догађаје, а Милан више воли да чита, па је одлучио да пронађе 

уметничке текстове који о томе говоре.  

Шта мислите, чији задатак ће нам пружити више информација о данку у крви? 

_______________________________________________________________________ 

Образложи свој одговор. __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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8. Бројевима означи да ли се понуђени описи односе на живот у Турском царству или 

на живот у Србији у време кнеза Милоша.  

1 живот у Турском царству    ____ развој трговине и заната 

2 живот у Србији у време кнеза Милоша  ____ отварање школа и библиотека 

                                                  ____ подизање буна и устанака 

                                                  ____ плаћање многих пореза 

 

9. Прочитај одломак из народне песме и на линији напиши о ком историјском догађају 

пева.  

 

     „Браћо моја, Српске војводе!              

     Барјактари, млади капетани! 

     Побацајте куке и мотике, 

     па удрите по селима Турке, 

     ви кнезови и селски кметови! 

     Припашите свијетло оружје, 

     из потаје коње изведите, 

     па ви мене на Љубић одите;“    

 Ова песма пева о ___________________________________ . 

 

10. Који јубилеј се ове године (2015.) прославља? Заокружи слово испред тачног 

одговора. 

    а) Два века од слома Првог српског устанка. 

    б) Двеста година од почетка Другог српског устанка. 

    в) Две деценије од почетка Другог српског устанка. 

    г) Два века од почетка Првог српског устанка. 
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11. Пажљиво погледај слике.  

 
О ком историјском догађају сведоче дате слике? _________________________________ 

 

12. Осмисли причу о историјском догађају из претходног задатка.  

________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ . 

 

13.  Допуни реченице. 

 

Током Другог светског рата окупатору су пружила отпор два ослободилачка покрета. 

Јосип Броз Тито је био на челу _______________________________покрета, а на челу 

Југословенске војске у отаџбини (четничког покрета) био је 

_____________________________________________________ . 
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14. Бројевима од 1 до 6 означи редослед којим су се наведене личности појављивале у 

српској историји. Бројем 1 означи првог владара.  

 ______ кнез Лазар 

 ______ кнез Милош 

 ______ Стефан Немања 

 ______ краљ Петар I Карађорђевић 

 ______ Јосип Броз Тито 

 ______ деспот Стефан Лазаревић 

 

15. Поред историјског догађаја напиши годину када се одиграо.  

 Косовска битка _______ 

 Завршетак Првог светског рата ______ 

 Почетак Другог српског устанка ______ 

 Почетак Другог светског рата у Краљевини Југославији ______ 

 

16. На временској ленти прикaжи хронолошки редослед догађаја уписујући у 

одговарајуће поље број који је написан испред догађаја.  

1 Отворена Велика школа у Београду 

2 Турци освајају Србију – пад Смедерева 

3  Донет Душанов законик 

4  Настала Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца 

5  Сеобе Срба под Арсенијем III Чарнојевићем 

6  Сарајевски атентат 

 

 

 

X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 



Ефекти тимске наставе природе и друштва у веб окружењу 
 

 

304 

 

17. Пажљиво погледај историјску карту Србије из 1878. године и на основу ње процени 

тачност тврдњи. Заокружи ДА ако је тврдња тачна, а НЕ ако је тврдња нетачна.  

  
 

 

18. Повежи линијама имена историјских личности са сликама на којима су приказане.  

         
  

Цар Душан    Доситеј Обрадовић  Живојин Мишић    Краљ Петар I       Карађорђе 

  

 

Име и презиме ученика: ____________________________ Разред и одељење: _____ 

 

 

 

Приштина није била у саставу 

Србије.                  

ДА   НЕ 

Србија се граничила са Црном 

Гором.  

ДА   НЕ 

Србија је била у саставу 

Османског царства. 

ДА   НЕ 

Србија се са запада граничила са 

Бугарском. 

ДА   НЕ 
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Прилог 6 

Прво истраживање – графици дистрибуција скорова 
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Прилог 7 

Друго истраживање – графици дистрибуција скорова 
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Прилог 8  
Прво истраживање  – Мултиваријациона анализа коваријансе 

 

 

 

 

Tests of Within-Subjects Contrastsa 

Source Measure factor1 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

factor1 P Linear 3,950 1 3,950 3,480 ,064 ,025 
R Linear 3,362 1 3,362 3,671 ,057 ,026 
O Linear 6,161 1 6,161 4,520 ,035 ,032 
S Linear ,813 1 ,813 ,843 ,360 ,006 
U Linear 12,516 1 12,516 2,633 ,107 ,019 

factor1 * 
OTACss 

P Linear 1,972 1 1,972 1,737 ,190 ,012 
R Linear 2,661 1 2,661 2,906 ,091 ,021 
O Linear 1,500 1 1,500 1,100 ,296 ,008 
S Linear ,389 1 ,389 ,403 ,527 ,003 
U Linear 2,629 1 2,629 ,553 ,458 ,004 

factor1 * 
MAJKAss 

P Linear ,113 1 ,113 ,100 ,753 ,001 
R Linear 1,017 1 1,017 1,111 ,294 ,008 
O Linear ,801 1 ,801 ,587 ,445 ,004 
S Linear 5,183 1 5,183 5,372 ,022 ,037 
U Linear 6,246 1 6,246 1,314 ,254 ,009 

factor1 * 
ocena 

P Linear 3,307 1 3,307 2,913 ,090 ,021 
R Linear ,961 1 ,961 1,050 ,307 ,008 
O Linear 17,523 1 17,523 12,855 ,000 ,085 
S Linear 1,334 1 1,334 1,383 ,242 ,010 
U Linear 38,181 1 38,181 8,033 ,005 ,055 

factor1 * pol P Linear 2,965 1 2,965 2,612 ,108 ,019 
R Linear ,061 1 ,061 ,067 ,796 ,000 
O Linear 1,734 1 1,734 1,272 ,261 ,009 
S Linear 1,796 1 1,796 1,861 ,175 ,013 
U Linear 17,068 1 17,068 3,591 ,060 ,025 

factor1 * 
indikator1 

P Linear 28,254 1 28,254 24,887 ,000 ,153 
R Linear 12,320 1 12,320 13,456 ,000 ,089 
O Linear 62,427 1 62,427 45,795 ,000 ,249 
S Linear 17,434 1 17,434 18,068 ,000 ,116 
U Linear 436,891 1 436,891 91,918 ,000 ,400 

Error(factor1) P Linear 156,668 138 1,135    
R Linear 126,358 138 ,916    
O Linear 188,118 138 1,363    
S Linear 133,155 138 ,965    
U Linear 655,924 138 4,753    
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Прилог 9  
Прво истраживање – Кориговане средње вредности 

4. indikator1 * factor1b 

Measure indikator1 factor1 Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

P Контролна група 1 4,559a ,134 4,294 4,823 

2 3,429a ,151 3,131 3,727 

Експериментална група 1 4,594a ,134 4,329 4,859 

2 4,724a ,151 4,426 5,022 

R Контролна група 1 3,849a ,145 3,562 4,135 

2 4,155a ,121 3,915 4,395 

Експериментална група 1 3,860a ,145 3,573 4,146 

2 4,998a ,121 4,758 5,238 

O Контролна група 1 1,609a ,166 1,281 1,937 

2 2,069a ,170 1,733 2,404 

Експериментална група 1 1,585a ,166 1,257 1,913 

2 3,917a ,170 3,582 4,253 

S Контролна група 1 ,722a ,134 ,457 ,987 

2 ,949a ,152 ,649 1,250 

Експериментална група 1 1,125a ,134 ,860 1,390 

2 2,342a ,152 2,042 2,643 

U Контролна група 1 10,738a ,384 9,978 11,499 

2 10,602a ,388 9,834 11,370 

Експериментална група 1 11,164a ,384 10,404 11,925 

2 15,982a ,388 15,214 16,749 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: OTACss = 1,83, MAJKAss = 2,14, 

ocena = 4,45, pol = ,53. 

b. indikator2 = prvo istrazivanje 
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Прилог 10  

 Друго истраживање – Мултиваријациона анализа коваријансе 

Tests of Within-Subjects Contrastsa 

Source Measure factor1 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

factor1 P Linear ,066 1 ,066 ,065 ,799 ,000 
R Linear 2,868 1 2,868 2,830 ,094 ,017 
O Linear ,814 1 ,814 ,757 ,386 ,005 
S Linear ,127 1 ,127 ,138 ,711 ,001 
U Linear 3,929 1 3,929 ,872 ,352 ,005 

factor1 * 
OTACss 

P Linear ,014 1 ,014 ,013 ,908 ,000 
R Linear 8,110 1 8,110 8,001 ,005 ,047 
O Linear 1,601 1 1,601 1,488 ,224 ,009 
S Linear 1,078 1 1,078 1,174 ,280 ,007 
U Linear 25,341 1 25,341 5,625 ,019 ,033 

factor1 * 
MAJKAss 

P Linear ,493 1 ,493 ,484 ,488 ,003 
R Linear ,018 1 ,018 ,018 ,895 ,000 
O Linear ,284 1 ,284 ,264 ,608 ,002 
S Linear ,053 1 ,053 ,057 ,811 ,000 
U Linear 1,771 1 1,771 ,393 ,532 ,002 

factor1 * 
ocena 

P Linear ,006 1 ,006 ,006 ,941 ,000 
R Linear 2,946 1 2,946 2,907 ,090 ,017 
O Linear ,482 1 ,482 ,448 ,504 ,003 
S Linear ,777 1 ,777 ,847 ,359 ,005 
U Linear ,047 1 ,047 ,010 ,919 ,000 

factor1 * pol P Linear ,149 1 ,149 ,146 ,703 ,001 
R Linear 1,631 1 1,631 1,609 ,206 ,010 
O Linear ,010 1 ,010 ,010 ,922 ,000 
S Linear 4,857E-5 1 4,857E-5 ,000 ,994 ,000 
U Linear 3,091 1 3,091 ,686 ,409 ,004 

factor1 * 
indikator1 

P Linear 30,307 1 30,307 29,755 ,000 ,154 
R Linear 32,764 1 32,764 32,326 ,000 ,165 
O Linear 31,899 1 31,899 29,660 ,000 ,153 
S Linear 20,290 1 20,290 22,101 ,000 ,119 
U Linear 457,169 1 457,169 101,477 ,000 ,382 

Error(factor1) P Linear 167,043 164 1,019    
R Linear 166,218 164 1,014    
O Linear 176,383 164 1,076    
S Linear 150,563 164 ,918    
U Linear 738,847 164 4,505    
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Прилог 11  
Друго истраживање – Кориговане средње вредности 

 

4. indikator1 * factor1b 

Measure indikator1 factor1 Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

P Контролна група 1 4,595a ,113 4,372 4,819 

2 3,479a ,126 3,231 3,727 

Експериментална група 1 4,322a ,113 4,099 4,546 

2 4,415a ,126 4,167 4,663 

R Контролна група 1 4,233a ,122 3,992 4,474 

2 4,105a ,115 3,877 4,333 

Експериментална група 1 3,708a ,122 3,467 3,949 

2 4,836a ,115 4,609 5,064 

O Контролна група 1 1,568a ,146 1,281 1,856 

2 2,278a ,153 1,976 2,580 

Експериментална група 1 1,420a ,146 1,132 1,707 

2 3,369a ,153 3,067 3,671 

S Контролна група 1 1,000a ,126 ,752 1,249 

2 1,135a ,130 ,879 1,391 

Експериментална група 1 ,905a ,126 ,657 1,154 

2 2,029a ,130 1,773 2,285 

U Контролна група 1 11,398a ,347 10,712 12,084 

2 10,997a ,333 10,340 11,655 

Експериментална група 1 10,355a ,347 9,669 11,041 

2 14,650a ,333 13,992 15,308 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: OTACss = 1,99, MAJKAss = 2,17, 

ocena = 4,50, pol = ,45. 

b. indikator2 = drugo istrazivanje 
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Прилог 12  

  Историјски извори – Презентација 
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Прилог 13      

Радни лист  – Линија времена 

 

     1900.   1910.   1920.  1930.   1940.   1950.   1960.  1970.  1980.  1990.    2000.    2010. 

           2005.  

                

                     Маја 

1. Пажљиво прочитајте текст. 
 

    Маја је добила задатак да истражи године рођења чланова своје породице и да их 

распореди на ленти времена. 

    Дошла је до следећих података: њена мама је рођена 1976., а тата 1970. Бака је рођена 

1945., а дека 1939. Мајин брат је рођен 2010.  

     Прабака је рођена 1925., а прадека 1910.  

 

Започела је уношење година на ленту времена годином свог рођења, а ви јој помозите 

да унесе и остале године. 

 

2. Користећи ленту времена  одреди: 
- у ком веку је рођена Мајина прабака  ___________ 
- ко је рођен у 21. веку  __________________________ 
- колико је година протекло од рођења прадеке до рођења Мајиног брата _________ 
- колико је деценија бака млађа од прабаке ___________ 
- колико је година мама старија од Маје _____________ 

 
 

3. Оловком у боји означи дужи које представљају: 
црвеном - ХХ век;  плавом - пету деценију ХХ века; зеленом - прву деценију ХХI; 
црном  – деценију током које је рођена Мајина мама. 
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Прилог 14      

Радни лист – Стари Словени, Јужни Словени, Срби 

Живот Старих Словена у прапостојбини – између планине Карпати и река Одре и 

Дњепра 

1. Карактеристике простора које су насељавали 
 

 

2. Занимања којима су се бавили 
 

 

3. Друштвене групе којима су припадали 
• породица  
• племе 
 

4. Веровања 
 

5. Узроци сеоба Старих Словена 

- 

- 

- 

6. Подела Старих Словена према правцу сеоба 

___________________________     ___________________________     

___________________________ 

Живот Срба  на Балканском полуострву – тадашњој територији Византијског 

царства 

7 . Живот Јужних Словена на новим просторима и настанак првих градова 

 

8.  Примање хришћанства, покрштавање Јужних Словена и ширење писмености 

 

9.  Формирање прве српске државе 

• простор који је заузимала 
• први кнез 
• значај  
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     Прилог 15  

     Историјски извор – Наши преци 

1.„Станују у бедним колибама, јако раштркани једни од других, и сваки од њих по 

више пута промени место живљења. При ступању у борбу као пешадија наступају на 

непријатеља групно, носећи у рукама мале штитове и копља, а оклоп никад не облаче. 

А неки немају ни кошуље ни огртача него, навукавши само бечве (прим. прир. врста 

чакшира од грубог сукна) до испод препона. Сви су високи и необично јаки, а у 

погледу боје тела и косе нису ни одвише бели, односно плави, нити сасвим прелазе у 

црно, него су сви риђи. Живе у беди и крајњој запуштености..., а сасвим ретко се 

дешава да су рђави или злотвори.  

2. Словени немају организовану државу, реч демократија се односи на једнакост и 

заједничко одлучивање племенско-родовског друштва и стога се код њих на 

заједничком скупу завршавају како повољни тако и неповољни јавни послови.  

3. Верују да је један од богова, творац муње, једини господар света, и жртвују му 

говеда и све остале жртвене животиње. Чим им се смрт сасвим приближи, или их 

болест савлада, или се нађу у рату, одмах се заветују да ће, ако то избегну, истог 

тренутка принети богу жртву за свој живот, ако су добро прошли, приносе жртву коју 

су обећали и верују да су том жртвом искупили свој спас. Сем тога, обожавају и реке и 

нимфе (виле) и нека друга нижа божанства и свима њима приносе жртве и по тим 

жртвама врачају.  

4. Пријатни су према онима који им долазе као странци, и пријатељски их проводе од 

места до места, кудгод затраже, тако да, ако се небрижљивошћу домаћина догоди да 

странац настрада, против њега (домаћина) покреће рат онај који му га је поверио, јер 

освету странца сматра светом. Своје заробљенике не задржавају у ропству 

неограничено време као остали народи, него им, после тачно одређеног рока, остављају 

на вољу да се, уз извесну откупнину, поврате у своју земљу, или остају тамо као 

слободни људи и пријатељи. 

5. Оружају се малим копљима, сваки човек са по два, а неки од њих и добрим, али 

тешко носивим штитовима. Служе се и дрвеним луковима и малим стрелицама које су 
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намазане отровном течношћу. Та течност врло јако делује ако онај, који је њом рањен, 

није заштићен лековитим напитком, или другим средствима која познају вешти лекари, 

или ако се рана одмах не обреже да се отров не рашири по целом телу.” 

 

6. У прелажењу река вештији су од свих људи, и одлично издржавају у води, те се неки 

од њих, ако су у својим кућама изненађени каквом опасношћу, често зарањају у дубоку 

воду држећи у устима дугачке, за то израђене и скроз пробушене трске које допиру до 

површине воде и, лежећи наузнак у дубини, кроз њих дишу, и по више часова 

издржавају, тако да нема ни најмање сумње о њима. А ако се и деси да се трске споља 

виде, невешти мисле да су израсле из воде. Због тога они који су томе вешти, 

распознавајући трску по резу и положају, ове трске или њима забадају у уста или, 

истргнувши их, њих извлаче из воде, пошто не могу даље да остану у води. 

    

 

Византијски извори за историју народа Југославије I, Београд 1955. 

Преузето са сајта Учионица историје https://ucionicaistorije.wordpress.com и 

прилагођено потребама наставе Природе и друштва 
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Радни лист – Наши преци 

1. а) Испод слике напишите редни број пасуса на који се односи и објасните  шта је 
сликом представљено. 

 

               
________________________________________      ______________________________________ 

________________________________________      ______________________________________ 

                
 ___________________________               _______________________________________________ 

___________________________                _______________________________________________       

      б)   У свесци илуструјте остале пасусе.  

2. У сваком пасусу подвуците три кључне речи. 
3. Напишите по једно питање за сваки пасус. 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________________ 
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Прилог 16  

Радни лист –Стефан Немања, Стефан Првовенчани и Растко Немањић 

                               
         Свети Сава  и  Стефан Немања             Стефан Првовенчани 

1. Допуните реченице. Крајем  XII века српске земље су обухватале територије:  
      _________________,_________________,________________, _________________ .  
       На челу државе је био велики жупан __________________________________ . 
2. Осмислите текст писма које је Растко Немањић послао родитељима са Свете Горе. 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. По чему је значајна 1217. година? 
_______________________________________________________________________ 

4. Допуните реченице. Свети Сава је издејствовао самосталност српске цркве 
_______ године са седиштем у манастиру ______________________ . 

5. Напишите по једно кључно питање које се односи на сваку од поменутих 
личности: 
Стефан  Немања:_________________________________________________________ 

      Свети Сава:______________________________________________________________ 
      Стефан Немањић: ________________________________________________________ 
6. Наведите две битне сличности и две битне разлике између Стефана Немање и 

Светог Саве. 
       Сличности:_____________________________________________________________ 
       _______________________________________________________________________ 
       Разлике:________________________________________________________________ 
       _______________________________________________________________________ 
7. Испод слике манастира напишите чија је задужбина. 

                                      
        ________________                  _________________            ___________________ 
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Прилог 17  

Картице владара династије Немањића 

а) Радови ученица шестог разреда 

         
б) Радови ученика четвртог разреда 
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Прилог 18  

Рад ученика на тему „Био сам гост на двору Немањића“ 
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Прилог 19  

Интернет извори и Радни лист – Маричка и Косовска битка 

https://issuu.com/os2oktobar/docs/bitka__na_marici_-_prva_grupa 

 https://issuu.com/os2oktobar/docs/legenda_o_kraljevicu_marku-2 

 https://issuu.com/os2oktobar/docs/kosovski_boj-drugagrupa 

 https://issuu.com/os2oktobar/docs/kosovska_legenda-drugicas 

Радни лист 

1. По чему се разликују Душан Силни и Урош Нејаки? 
2. Због чега се распало Српско царство? 
3. Када се одиграла битка на Марици? 
4. Ко се сукобио у бици на Марици? 
5. Шта је био циљ српских ратника у бици на Марици? 
6. Шта је била последица Маричке битке? 
7. Како се звала област којом је управљао кнез Лазар? 
8. Због чега је кнез Лазар постао водећа личност у Србији крајем 14. века? 
9. Када се одиграла Косовска битка? 
10. Ко се сукобио у бици на Косову? 
11. Које су последице Косовске битке? 
12. Зашто је настала Косовска легенда? 
13. Како је у историји представљен Вук Бранковић, а како у епским песмама? 
14. Кога симболизују Југ Богдан и девет Југовића? 
15. Прочитај стихове песме „Косовка девојка“, погледај слику Уроша Предића и 

осмисли дијалог између Косовке девојке и рањеног јунака. 
 

 

https://issuu.com/os2oktobar/docs/bitka__na_marici_-_prva_grupa
https://issuu.com/os2oktobar/docs/legenda_o_kraljevicu_marku-
https://issuu.com/os2oktobar/docs/kosovski_boj-drugagrupa
https://issuu.com/os2oktobar/docs/kosovska_legenda-drugicas
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Прилог 20  

Мрежа појмова и Мапа ума 

   
Прилог 21  

Мрежа појмова 

а) 
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б) 
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Прилог 22  

Програмирани материјал – Први српски устанак 

1. СТАЊЕ У БЕОГРАДСКОМ ПАШАЛУКУ. СЕЧА КНЕЗОВА 

Почетком XIX века у Београдском пашалуку на челу турске војске (јаничара) биле су 
четири дахије. Нови порези, насиља и злочини су притисли српски народ. Виђенији 
Срби, кнезови и свештеници договарају се о дизању устанка. Дахије су преко једног 
писма откриле да се припрема буна. На превару су похватале и одсекле главе 
седамдесеторици српских кнезова и угледних људи. 
Дахије су говориле:     
„Исећ’ ћемо све српске кнезове 
и попове, српске учитеље,  
само луду децу оставити, 
луду децу од седам година, 
па ће оно права раја бити.“ 
 

1. Зашто је Србима за време дахија живот био тежак? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
2. На основу стихова закључи, па образложи, шта су дахије хтеле да постигну сечом 
кнезова. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Одговори: 1. Србима је живот за време дахија био тежак зато што су дахије 
злостављале, мучиле и убијале људе, увеле су нове порезе и обавезе. 
2. Дахије су желеле да заплаше народ и оставе их без људи који ће их повести у борбу. 
 

2. ПОЧЕТАК УСТАНКА (1804.) 

Сеча кнезова допринела је да Срби убрзају припреме за устанак. У Шумадији, у селу 
Орашац, 15. фебруара 1804. на Сретење, састали су се кнезови, хајдуци и други 
виђенији људи. За вођу устанка изабрали су Ђорђа Петровића – Карађорђа из Тополе. 
Одмах је почело паљење турских ханова, одморишта. 
 
Народна песма о томе говори:                                                              
„Кад је Ђорђе Србље узбунио, 
и с Турцима веће завадио,  
онда Ђорђе прође кроз нахије 
па попали турске карауле 
и удари на турске паланке.“  
 
1. Зашто је сеча кнезова убрзала припреме за устанак? 
____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. На основу слике напиши које оружје је народ користио током устанка. 
___________________________________________________________________________ 
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Одговори: 1. Сеча кнезова је убрзала припреме за устанак зато што је народ био 
огорчен, трпео је ужасан терор и желео је да се коначно ослободи турског зулума.  2. 
Срби су користили сабље и кубуре на барут. 
 
 

3. БИТКА НА ИВАНКОВЦУ (1805.) 
 

Турски султан је позвао Србе да се умире и 
врате кућама јер више нема зулума дахија 
(побегле су из Београда, али су их устаници 
на челу са  Миленком Стојковићем ухватили 
и погубили). Срби су решили да наставе 
борбу до потпуног ослобођења. Турски цар 
послао је на Србе велику војску од Ниша. 
Мислили су да ће Србе лако победити. На 
брду Иванковцу код Параћина Срби су 
потукли Турке. Нишки паша, њихов вођа, 
умро је од задобијених рана. 
1. Обележи на карти место где се одиграла 

битка која се помиње у тексту. 
Карта ослобођене Србије  

 

4. БОЈ НА МИШАРУ (1806.) 

Кад је сазнао за пораз на Иванковцу, султан је на Србе послао турску војску из Босне 
под командом Сулејман паше Скопљака. Карађорђе је са пешадијом и топовима био у 
ископаном шанцу (утврђење у земљи чија намена јесте да пружи заклон пешадији која 
користи пушчану паљбу или артиљерији) на брду Мишару код Шапца, а Лука 
Лазаревић са 2000 коњаника био је скривен у шуми. Изванредном тактиком и вешто 
изабраним местом за бој, Карађорђе је успео да се одбрани, иако је турска војска била 
неколико пута бројнија у односу на устаничку. Уласком лаке српске коњице, која је 
напала Турке с леђа, битка на Мишару је добијена.  
 
1. Како су устаници успели да победе на Мишару, иако су били малобројнији? 
___________________________________________________________________________ 
 Одговор: 1. Карађорђе је применио добру тактику и вешто изабрао место за бој.  
 

5. ОСЛОБОЂЕЊЕ БЕОГРАДА (1807.) 
 
Крајем 1806. године Срби су опколили Београд. После неколико дана жестоких борби, 
почетком 1807. продрли су у град и ослободили га.  
На позив Карађорђа, у ослобођени Београд долази  
Доситеј Обрадовић који се бринуо о отварању школа и 
просвећивању народа. Био је први министар просвете. 
Отворена је Велика школа, прва високошколска 
институција у Србији. Ђак Велике школе је био Вук С. 
Караџић, а професор, Доситеј Обрадовић.  
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1. У чему се огледа значај Доситеја Обрадовића за српски народ и културу?  
___________________________________________________________________________ 
Одговор: 1. Доситеј Обрадовић је био први министар просвете, просвећивао је народ, 
радио на отварању школа.   
 

6. БОЈ НА ЧЕГРУ (1809.) 
 

Српска војска је кренула да ослободи Ниш. Међу 
старешинама било је неслоге. Главни део наше војске се 
повукао. Стеван Синђелић, ресавски војвода, са својим  
друговима није напустио шанац на брду Чегар (крај 
Ниша). Турака је било много више. Кад су у великом 
броју ускочили у српске шанчеве, Синђелић је опалио у 
бурад с барутом. Све је одлетело у ваздух. Синђелић је 
погинуо са својим друговима и усмртио велики број 
Турака.  Да би застрашио Србе, турски паша је у знак 
освете и опомене наредио да се од лобања палих српских 
устаника сагради Ћеле-кула на улазу у Ниш.  
 
1. Зашто је Синђелић одлучио да опали судбоносни хитац у бурад са барутом? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Одговор: 1. Синђелић је тако одлучио зато што је на тај начин усмртио велики број 
турских војника и није хтео да се он и његови другови предају Турцима и буду мучени 
до смрти. 

 
6. СЛОМ УСТАНКА (1813.) 

 
У ослобођеној Србији поједине старешине су се богатиле. Увеле су старешински кулук, 
бесплатан рад на њиховим имањима.  Дошло је до сукоба Карађорђа и војвода. Од 
1812. године руске трупе више нису помагале устаницима, због Наполеоновог похода 
на Русију. 
Овакво стање искористили су Турци. Напали су Србију са три стране 1813. године. 
Светили су се народу. Карађорђе је са војводама прешао у Аустрију, а Турци су поново 
завладали целом Србијом. 
 
1. Зашто је пропао први српски устанак? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Одговор: 1. Први српски устанак је пропао због изостајања помоћи руских трупа, 
неслоге међу старешинама и због њиховог сукоба са Карађорђем. 
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Прилог 23  

Рад на одељењској ленти 
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Прилог 24      

Мултимедијални програмирани материјал – Први светски рат 

 а) Чланак – Колубарска битка 

 
 б) За радознале 

 
 в) Провера знања 
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Прилог 25 

Израда паноа – Други светски рат 
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Прилог 26  

Електронски програмирани материјал – Стефан Немања, Стефан Првовенчани и 

Растко Немањић 

 
 

 

 Питање број 5 
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Повратна информација – тачан одговор 

 
 

 

Повратна информација – нетачан одговор 

 
 

Питање број 6 
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Питање број 7 

 
Питање број 8 
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Прилог 27 

Радни лист – Краљ Урош, краљ Драгутин, краљ Милутин и краљ Стефан Дечански 

 
 

Прилог 28  

Домаћи задатак – Цар Душан 
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Прилог 29   

Тест знања – Немањићи  
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Прилог 30     

Почетна страна лекција – Маричка и Косовска битка 

 
 

Прилог 31  

Попуњавање празнина – Маричка битка 
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Укрштеница – Косовска битка 
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Прилог 32  

Лекције – Први и Други српски устанак 

Почетна страна лекција 

 
 

Аудио прича – Први српски устанак 
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Задаци за групни рад – Први српски устанак 

 
 

 

Задаци за групни рад – Други српски устанак 
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Лекција – Други српски устанак, рад групе ученика 
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Прилог 33 

Електронски тест знања – Србија од XIV до краја XIX века 
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