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Предговор

ПРЕДГОВОР
Крај 20. и почетак 21. века обележен је увођењем нових ефикаснијих метода,
облика рада и модела учења, у наставу биологије и других природних и друштвених
наука. Развојем науке, технике и технологије, настоје се отклонити и недостаци у настави
појединих предмета. Један од ефикасних модела рада који доприноси унапређивању
наставе је програмирано учење (настава) уз помоћ компјутера. Програмирано учење уз
помоћ компјутера је интерактивно учење које ученика ставља у позицију да активно и
самостално, уз сталну и непосредну повратну информацију (контролу) истражује појаве
и процесе. Оно такође у потпуности задовољава услове и захтеве рационализације и
индивидуализације процеса наставе. Применом програмиране наставе уз помоћ
компјутера и модерне информационо-комуникационе технологије могу се у доброј мери
отклонити слабости и неефикасност и у настави биологије. Ова докторска дисертација
представља синтезу вишегодишњег ауторовог истраживања у овом подручју и покушај
да се у наставу биологије и у нашој земљи уведе нови модел учења, који је у школама
развијених земаља постао пракса пре више од двадесет година.
У дисертацији је опширно и аргументовано приказан: значај примене компјутера
у образовно-васпитном раду, теоријска основа програмираног учења уз помоћ
компјутера, начела и стратегије овог модела учења, положај и улога ученика и
наставника у програмираном учењу уз помоћ компјутера, као и дидактичке вредности и
недостаци овог модела учења у настави биологије. Да би се провериле вредности
програмираног учења уз помоћ компјутера у настави биологије, спроведено је
експериментално истраживање, са циљем испитивања ефикасности овог иновативног
модела рада у односу на традиционалну наставу. Добијени резултати показују да
програмирано учење уз помоћ компјутера доприноси повећању укупне ефективности
ученика у настави биологије у односу на традиционално учење.
Ова докторска дисертација ће омогућити студентима природно-математичких
факултета наставних смерова, као и наставницима биологије и других природних наука у
основним и средњим школама да упознају дидактичко-методичке вредности
програмиране наставе уз помоћ компјутера. Она треба да их подстакне на већу примену
компјутера у нашим школама која боље мотивише ученике за учење, а тиме и њихово
веће постигнуће у настави.
Жеља аутора је да се овом докторском дисертацијом актуелна проблематика
дидактичко-методичке примене компјутера у настави боље осветли и систематичније
обради, и да се програмирано учење уз помоћ компјутера у настави биологије сагледа у
његовом пуном значењу и реалној вредности.
Аутор
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Увод

1. УВОД
Разредно-часовни систем образовања, с доминтном улогом наставника у
преношењу знања на ученике су основне карактеристике традиционалне наставе. Овај
систем наставе ушао је у школе у Европи у 17. веку и код нас се са извесним изменама
одржао све до данас. Доминантан положај овог система наставе омогућила је његова
економичност и систематско испуњавање образовно-васпитних задатака. Међутим,
управо у његовим позитивним карактеристикама налазе се и његове велике слабости. У
том систему целокупна настава је прилагођена просечном ученику и на тај начин су
занемарене индивидуалне способности ученика. Слаба интеракција ученика у наставном
процесу, њихова недовољна индивидуална активност, формализована, вербализована и
недовољно очигледна настава, изостајање повратне информације, доводе до веома
слабих педагошких ефеката који се огледају у ниском постигнућу ученика, мање трајном
знању и слабом повезивању теорије и реалног живота. Оваква школа, настава и
васпитање сувише су удаљени од реалног живота и не одговарају потребама данашњег
информационог доба.
Промене у науци и техници, а посебно у области информационих и
комуникационих технологија створиле су услове за унапређивање и модернизацију
наставног процеса. Они подразумевају примену активних модела наставе уз коришћење
најсавременијих наставних помагала и средстава (компјутера, мултимедијалних
презентација, образовних софтвера), обезбеђивање сталне повратне информације у
образовно-васпитном процесу, као и прилагођавање наставе индивидуалним
интересовањима, потребама и могућностима сваког ученика. Према теоријским и
емпиријским истраживањима бројних аутора широм света, један од ефикаснијих модела
наставе који уважава све претходно наведене критеријуме је програмирана настава
(учење) уз помоћ компјутера (ПУПК) или Computer Assisted Programmed Learning
(CAPL).
Програмирана настава уз помоћ компјутера представља посебну врсту наставе
која се изводи уз помоћ посебно израђених компјутерских образовних софтвера
конструисаних по моделу програмиране наставе. Ова врста наставе омогућава ,,примену
различитих наставних метода и стратегија, чије комбиновање чини ту наставу
динамичнијом и ученику пружа могућност да учи претежно на индивидуалној основи,
путем откривања и истраживања, тј. стиче знања својим начином и темпом и у време кад
њему највише одговара“ (Pejić, 2006). Овај вид наставе ученику пружа могућност сталног
информисања о властитом раду, а наставнику да има потпуни и континуирани увид у
напредовање сваког ученика у процесу учења. ,,Значајно је то што програмирана настава
уз помоћ компјутера не негира богатство дидактичких модалитета који егзистирају у
традиционалној настави, него их даље обогаћује“ (Mužić i Rodek, 1986).
Улоге наставника и ученика у оваквом моделу наставе су знатно измењене у
односу на оне које су имали у уобичајеној (традиционалној) настави. ,,Наставник и даље
задржава своју руководећу улогу која је сада мање информативна, а више инструктивна,
саветодавна, управљачка, регулациона, контролишућа и васпитна. Ученик постаје главни
активни субјекат у настави, има услове за брже напредовање, добија стимулансе за рад,
што га мотивише да се још више активира и осамостаљује, а то је солидна основа за
свестрани развој његове личности“ (Pejić, 2006). Дакле, може се рећи да ова врста
наставе садржи нове квалитете наставног рада, повећава активност ученика у процесу
наставе и стицања знања, утиче на њихову већу мотивисаност, радозналост,
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иницијативност и креативност, што су основни циљеви савремене наставе природних
наука, тако и биологије.
Према важећем Наставном плану у Републици Србији за основну школу,
биологија је као посебан наставни предмет заступљена од 5. до 8. разреда. Према
важећем програму биологије у 5. разреду проучавају се највећим делом садржаји из
ботанике, у 6. разреду садржаји из зоологије, у 7. разреду садржаји из антропологије и у
8. разреду садржаји из екологије и заштите животне средине (Службени гласник РС –
Просветни гласник, 5, 2008). Садржаји из биологије у основној школи имају важну улогу
за опште образовање ученика и њихову културу. Поред тога, они имају примену у
свакодневном животу. Зато је важно да их ученици што боље разумеју и што
квалитетније усвоје и да усвојено знање из биологије постане саставни део њихове
личности.
У 6. разреду основне школе у оквиру наставне теме Царство животиња проучава
се наставна подтема Хордати, а за њену реализацију је предвиђено 19 часова. Уоквиру
ове подтеме ученици треба да упознају основне одлике, грађу, разноврсност и значај
хордата. У реализацији ових али и других биолошких садржаја у наставној пракси у
већини основних школа у Србији на жалост још увек преовлађују традиционалне
(вербално-текстуалне и демонстративно-илустративне) наставне методе и фронтални
облик рада. Наставник са ученицима ,,прелази градиво“, лекцију по лекцију и понавља
га, при чему изостаје ученичка самостална активност у настави док правовремену
повратну информацију о оствареним резултатима у настави ученик добија тек приликом
ретких одговарања за оцену. Таквим приступом квалитет њиховог знања из ове наставне
теме је такав да ученици брзо забораве оно што науче. Због тога је њихово предзнање за
изучавањe саджаја из науке о човеку у 7. разреду основне школе слабо. Укупан резултат
такве организације образовно-васпитног рада је ниска ефикасност наставе биологије.
Због значаја правилног разумевања наставне подтеме Хордати у оквиру које
ученици треба да усвоје основна знања о грађи животињског тела, пореклу и значају
класификације животињских врста, сличностима и разликама у грађи између појединих
група животиња, неопходно је изналажење ефикаснијег модела њене реализације, који ће
омогућити да ови садржаји ученицима буду јаснији за разумевање, као и да их они лакше
усвоје. У овој докторској дисертацији, приказани су резултати педагошког експеримента
са паралелним групама, у коме је сагледана ефикасност реализације наставне подтеме
Хордати применом два различита модела наставе – програмиране наставе уз помоћ
компјутера у експерименталној групи и традиционалне наставе у контролној групи
ученика. Поређењем резултата ученика Е и К групе на финалном тесту и ретесту, и
анализом резултата анкета за ученике Е групе и за наставнике биологије сагледане су
вредности примене програмираног учења уз помоћ компјутера и препоручена је његова
већа заступљеност у савременој настави биологије и других природних наука.
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2. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАНЕ НАСТАВЕ
2.1. Појам наставе и њена подела
Настава је планско организовање образовно-васпитног рада, односно ,,темељни
део школског рада у којем се плански и организовано проводи васпитање и образовање
ученика према прописаном Наставном плану и наставном програму“ (Поткоњак и
Шимлеша, 1989).
Резултати учења у настави уопште, па и у настави биологије директно зависе од
степена активности ученика у том процесу. Висок ниво интелектуалне активности,
самосталност у раду и емоционални доживљај ученика због оствареног успеха и
напредовања битно доприносе успешном учењу биологије. Ученици тако лакше
савлађују програмске захтеве, а остварени успех изазива код њих задовољство.
Наставник биологије отуда има задатак да организује наставни процес на начин који
ученицима највише одговара.
У организацији образовно-васпитног процеса биологије разликујемо основне
врсте наставе (редовна, допунска, додатна и изборна настава) и посебне врсте наставе
(тимска, програмирана, проблемска, учење путем открића, настава путем телевизије,
настава помоћу компјутера, наставне екскурзије...). Екпериментално је потврђено да се
посебним врстама наставе, укључујући и програмирану наставу остварују већа образовна
постигнућа у настави природних и друштвених наука у односу на традиционалну
наставу.

2.2. Појам програмиране наставе и њене битне одлике
Појам програмиране наставе су различити аутори различито дефинисали и дали
му различита значења. Те разлике су понекад мање, а понекад знатне, што произилaзи из
различитог приступа овом проблему.
Према Pejić-у (2006), Lysaught and Williams у књизи Увод у програмирану наставу
наводе да је програмирање процес припремања или претварања наставне грађе у низ
малих чланака који ученику треба да омогуће да самоподучавањем и аутоинструкцијом
од познатог дође до непознатог, до нових и сложенијих појмова и закона. У сваком
чланку ученик решава неки задатак; ако је његово решење тачно, може прећи на читање
следећег чланка и на решавање новог задатка.
Мандић (1972) у својој књизи Иновације у настави истиче да ученик током
програмиране наставе и учења учи оно што га занима, према својим индивидуалним
могућностима и интересовањима, својим темпом и уз стално поткрепљивање и сталну
двосмерну повратну везу од ученика према наставнику и обрнуто, што му омогућава
контролу и регулисање наставног процеса те осигурава успех у учењу и настави. Исти
аутор дефинише програмирано учење као ,,наставни материјал сврстан у брижљиво
планираним чланцима и секвенцама из којих произилази задатак који ученик решава,
одмах после тога добија инфромацију о томе да ли је успешно решио задатак или је
направио грешку, односно добија поткрепљење или инструкције за даљи рад, зависно од
тога да ли је исправно или погрешно решио задатак, односно да ли је исправан или
погрешан његов одговор на постављено питање. Сврха програмиране наставе је
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несумњиво да се брже превазиђу ригидности старог система образовања, модернизују
средства, облици и методе рада; садржаји образовања конкретизују и прилагоде
интересовањима и могућностима ученика; успешније решавају актуелни проблеми које је
собом донела ,,експлозија“ знања, модерна технологија, електроника и кибернетика,
превазиђу хијерархијски односи између наставника и ученика“ (Мандић, 1972).
Mužić (1974) наводи следеће предности програмиране наставе:
− Задатак програма је веома прецизно одређен у оперативним изразима. Даје се тачан
опис активности коју је ученик спреман да изврши кад заврши рад с програмом;
− Градиво које се у ту сврху намерава изложити ученику веома је систематично
разрађено при чему је посебна пажња усмерена на издвајање битних момената;
− Само излагање тог градива врши се у елементарним, малим ,,дозама“ како би се
омогућило његово усвајање и код оних ученика који спорије и теже уче;
− Да би се обезбедила максимална активност ученика, уз сваки нови елемент градива
поставља се задатак који ученик решава експлицитно, било писмено било усмено;
− Да би ученик сваког часа знао како напредује и да ли је на исправном путу, остварује
се стална повратна информација;
− Да се не би појавиле празнине у усвајању градива, које обично веома штетно делују на
даље усвајање, у програмираној настави је уграђен поступак према којем учениково
напредовање зависи од усвојености претходног градива тог програма;
− Због великих разлика између ученика, програмирана настава омогућава, у већој или
мањој мери, различите облике индивидуализације (брзина рада, начин усвајања
градива).
Баковљев (1972) под појмом програмиране наставе подразумева ,,наставу у којој
су унапред одређени и детаљно разрађени садржаји и начини учења“. Он такође истиче
следеће карактеристике програмиране наставе:
− Разлагање наставне грађе на низ елементарних међусобно логички повезаних
наставних пододељака (доза) тако да сваки пододељак има ослонац на претходним
пододељцима;
− Учење,,корак по корак“ систематично и поступно решавањем проблема и
одговарајући на питања;
− Перманентно и прегледно контролисање и непосредно обавештавање ученика о
постигнутим резултатима у решавању задатака и проблема;
− Осамостаљивање и активизација ученика на свакој етапи процеса учења;
− Индивидуализација темпа учења тако да сваки ученик потпуно самостално напредује
својим властитим ритмом и темпом према својим властитим интересима и
могућностима.
Исти аутор, говорећи о могућностима прилагођавања програмиране наставе
могућностима и способностима ученика, истиче да је ефекат те наставе (учења) за сваког
појединог ученика еквивалентан ефекту који се постиже при индивидуалном учењу од
стране приватног инструктора и да је комуникација између аутора програмираног
материјала и ученика слична комуникацији између ученика и његовог приватног
инструктора (Баковљев, 1972).
Slatina (1998) у својој књизи Наставни метод: прилог педагошкој моћи суђења
даје детаљан опис структуре програмираног учења и наставе. Slatina истиче: ,,У
програмираном учењу наставни садржаји се на посебан начин логички структуирају и
претварају у одговарајуће ,,кораке“, ,,дозе“, ,,порције“ или како се стручно каже чланке,
чији садржаји поступно и самостално ученици савлађују идући сопственим ритмом и
добијајући сталну повратну информацију о својим резултатима рада. Чланак је у ствари
најмања логичка целина програмираног материјала која се састоји из следећих делова:
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а) информације (део садржаја које ученик треба да савлада и усвоји),
б) задатака који произилазе из дате информације, које ученик може решити на
основу понуђене информације, а које ученик самостално решава,
в) простора за решавање постављеног задатка и
г) повратне информације путем које ученик сазнаје да ли је, или није, тачно решио
постављени задатак.
,,Информација у чланку представља стимуланс, решење задатка реакцију, а
повратна информација има функцију поткрепљења. Исто тако, видљиво је да чланак
одговара структури наставног процеса: припремање, обрађивање, понављање-вежбање и
проверавање-оцењивање“ (Slatina, 1998).
Slatina даље истиче: ,,Када се више чланака доведе у одговарајући логички след и
њима буде обухваћена логичка целина наставног садржаја, онда је направљена једна
секвенца. Више секвенци чине програм“ (Slatina, 1998).
По Brkić-у (1999) градиво које се излаже ученику разрађено је веома прегледно,
при чему се води рачуна о битним елементима:
− Излагање градива се врши у ,,малим дозама“ што омогућује ученику да градиво усваја
властитим темпом.
− Код програмиране наставе се уз сваки елемент градива поставља задатак који ученик
решава, а то истовремено осигурава одрeђену делатност (активност).
− Напредовање ученика у програмираној настави зависи од усвојености претходног
градива. Ова карактеристика обезбеђује одређени континуитет знања.
− Програмирана настава омогућава максимално остваривање начела осамостаљивања
ученика.
С друге стране, програмирана настава у западним земљама се углавном базира на
темељима бихејвиоризма, који се своде на формулу ,,С-Р“ (стимуланс – реакција) којом
се изражавају сви видови активности, па и учење.
Иако међу дефиницијама програмиране наставе постоје одређене разлике, оне
нису суштинске природе, јер свака од њих у први план ставља чињеницу да
програмирање представља претварање наставног садржаја у низ малих чланака
(секвенци) које ученик сам усваја. Дакле већина аутора наводи следећа обележја
програмиране наставе:
− Учење је организовано у психолошки кохерентним програмима;
− Наставна материја се разлаже на низ елементарних логички повезаних чланака. Сваки
тај чланак се састоји из информација и задатака који следе из информације;
− Учење је систематично и одвија се ,,корак по корак“;
− Системска контрола и непосредно обавештавање ученика о постигнутим резултатима
су обезбеђени сталном повратном информацијом, што делује веома мотивационо, јер
се ученик тиме подстиче на даљи рад;
− Постоји условљеност преласка на следећи корак (задатак) тачним решавањем
претходног (од ученика се захтева да одговори на свако постављено питање);
− Испољава се самосталност и активност ученика, односно индивидуализација брзине и
начина (пута) учења и напредовања;
− Стечена знања се верификују путем решавања одговарајућих задатака;
− Учење путем програмираног материјала смањује грешке код ученика;
− Програмирано учење омогућава скраћивање времена учења, односно повећавање
његове брзине;
− Програмирани уџбеник је прикладнији за самостално учење него класични;
− Програмирано учење се може успешно употребити у скоро свим наставним областима
и на свим ступњевима образовања.
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Сва својства програмиране наставе нису сасвим нова јер су мање више заступљена
и у облицима уобичајене наставе. Међутим, у програмираној настави, ова својства долазе
јасније до изражаја и постепено се остварују, што неминовно даје позитивније резултате.

2.3. Основни појмови у програмираној настави
Када се разматра било које подручје стручне и научне проблематике неизбежан је
сусрет са њеном терминологијом. Ако се оно не реши, долази до неспоразума, до
привидних разлика у ставовима, јер се иста ствар именује другим називом. Наравно, то
доводи и до привидних слагања кад год се истим називом именују различите ствари. Због
тога се намеће потреба да се терминологија неког подручја уједначи или барем
координира. Основни појмови у програмираној настави су: програмирани материјал,
тема, секвенца, чланак (корак), алгоритам и програмер.
Програмирани материјал представља неки програмирани образовно-васпитни
садржај који се ученицима даје у виду наставних листића или путем мултимедијалних
презентација (образовног софтвера), а може бити израђен за цело градиво једног
предмета, поједине теме или само за поједине наставне јединице. Материјал је разложен
на међусобно логично повезане и за усвајање лаке мале делове који се савлађују један за
другим. Делови су поређани по сложености и савладаност претходног дела је услов за
прелажење на нови (Вилотијевић, 1998).
Тема је једна садржајна логички структуирана целина из наставног програма
(Вилотијевић, 1998), нпр. наставна тема Царство животиња.
Секвенца је логички сруктуиран део теме, садржајне целине (Вилотијевић, 1998),
нпр. наставна подтема Хордати.
Чланак (корак, порција, доза) је најмања јединица у програмираној настави, а чини
је основна садржајно-логичка целина коју ученик треба да савлада у процесу решавања
неког задатка. Савладавање те најмање целине је незаобилазан корак да се савлада нови
чланак и тако редом до коначног и успешног решења задатка. Чланак чине:
а) Информација којом се ученик обавештава о новом градиву и даје му се
оријентациона основа за предстојећи задатак;
б) Задатак (проблем) који треба решити;
в) Операција − простор за решавање задатка,
г) Повратна информација тј. ученику се даје обавештење да ли је добро урадио
задатак и ако јесте одмах прелази на следећи корак, а у случају да је решење нетачно
програм га враћа на уводну информацију како би у потпуности савладао садржај датог
корака и тачно решио задатак.
Величине чланака су различите, у почетку чланак одговара једној операцији, док
је касније већи (Вилотијевић, 1998). Постоје различите врсте чланака с обзиром на
дидактичку сврху :
а) уводни (у њима је наставни садржај од раније познат ученицима);
б) чланци усвајања (омогућавају обраду и усвајање нових наставних садржаја) и
в) критеријумски – завршни чланци (на крају реализованог програмираног
материјала ради провере ефикасности програма) (Ждерић и Миљановић, 2001).
Алгоритам је прецизно упутство (образац) са утврђеним редоследом операција
које треба обавити да би се задатак (проблем) решио. Захтеви које један алгоритам мора
да испуни су:
а) одређеност (текућа фаза процеса одређује наредну);
б) масовност (могућност примене алгоритма у решавању свих задатака истог
типа);
_____________________________________________________________________________
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в) резултативност (извршавање задатака предвиђених алгоритмом мора да води
тачном решењу задатка).
Примена алгоритма омогућује да се поједностави образовни процес, а ученицима
олакша решавање задатака истог типа јер имају унапред одређен пут (Вилотијевић,
1998).
Програмери (аутори или конструктори програма) су особе (стручна лица,
наставник или друго посебно обучено лице) које израђују програмирани материјал.
Сигурно је да постоји још доста терминолошких неусклађености неких појмова у
програмираној настави, али су оне везане за неке њене специфичне појединости.

2.4. Историјски развој програмиране наставе
Програмирано учење (настава) се у великој мери уклапа у токове педагошке и
дидактичке традиције, али и у њихове савремене токове, што значи да оно има своје
ближе и даље претходнике, односно има своју ближу и даљу прошлост. Идеје и елементи
програмираног учења могу се наћи још код Сократа у дијалозима, које је он водио са
својим ученицима и његовим подпитањима којима их је наводио да сами изнађу тачне
одговоре на постављена питања. Сократ је био један од првих програмера из области
математике и како је забележио Платон у свом делу Менон, ,,Сократ је направио
неколико програма за учење геометрије“ (Stevanović, 1998).
Аутори Lysaught and Williams, 1966 многе елементе програмираног учења налазе у
тзв. ,,Туторској методи“ (Tuthorial method) која се давно примењивала у енглеским
школама, затим у дидактичким материјалима Марије Монтесори (1870-1952.), Јана
Амоса Коменског (1692-1770.) који је инсистирао на малим корацима у учењу као и у
идејама Едварда Торндајка (1874-1949.) о самообразовању ученика.
Торндајк је 1912. године у својој књизи Education предложио да се уџбеници
састављају тако да садрже питања и одговоре, и да ученик може прећи на следећу
страницу само након добро урађених задатака (вежби) са претходне странице. Својим
,,законом ефекта“ Торндајк је имао велики утицај на тумачење процеса учења, а исто
тако на развој бихејвиоризма, иако сам није био бихејвиорист. Суштина његовог,,закона
ефекта“ је садржана у тврдњи да при учењу јачају оне везе које су праћене задовољством,
а да слабе оне које су праћене незадовољством. Његови појмови ,,награђивање“ и ,,казна“
слични су појмовима ,,позитивно поткрепљење“ и ,,негативно поткрепљење“ код
програмираног учења (Pejić, 2006).
Појава програмираног учења (наставе) се обично везује за 1920. годину и
америчког психолога S. L. Pressy – a, који је поменуте године конструисао уређај за
учење (поучавање, испитивање и оцењивање). Применом тог уређаја Pressy је први
истакао значење непосредне повратне спреге у учењу и предложио модел учења који
омогућава да сваки ученик учи својим властитим темпом.
Године 1954., дакле тридесет година након Pressy-a, амерички психолог B. F.
Skinner се са својим сарадницима почео бавити израдом машина за учење и линеарних
програма за учење помоћу машина, и применом тих програма развио посебан модел
програмираног учења. Линеарни програм, који се убацује у машину подељен је на велики
број малих чланака, од којих сваки садржи малу дозу информација (новог знања), затим
задатак, на који ученик мора да одговори и решење, са којим ученик може да упореди
своје властито решење задатка. Ако је ученик одговорио тачно добија позитивно
поткрепљење непосредним потврђивањем исправности његовог одговора, што код њега
изазива појачану вољу, интересовање и мотивацију за учење.
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Skinner-а многи сматрају оцем програмираног учења, јер је први, 1954. године, дао
предлог ,,о уношењу аутоинструкције у наставни рад, што је била основа програмиране
наставе и програмираног учења“ (Поткоњак и Шимлеша, 1989) и израдио концепцију
учења на основу психолошких теорија учења, у првом реду на теорији поткрепљења,
чији је он творац. Skinner само учење објашњава условљавањем, односно, по његовом
мишљењу, оно се јавља кад се понашање потврди (поткрепи). Skinner, наиме, истиче да је
поткрепљење од примарног значаја у процесу формирања понашања људи (учења),
односно сматра да учења нема, ако се активно не одговара на постављена питања и ако се
одговори ученика не поткрепљују (појачавају).
Темељ Skinner – овог програмираног учења чини линеарни (једносмерни) програм
по којем сви ученици уче на исти начин, идући једном наставном путањом (стазом), која
је састављена од много малих корака (чланака) (Схема 1). До циља учења ученик долази
својим властитим темпом који му највише одговара, али обрађујући исте садржаје и
решавајући исте задатке као и сви остали ученици. Дакле, позитивна страна овог вида
програмирања је индивидуализација темпа рада ученика.

1

2

3

4

Схема 1. Линеарни тип програма
Његове мане су: градиво је сувише уситњено; обавезно се решавају сви кораци,
без могућности прескакања за напредније ученике; за слабије ученике нема могућности
додатних информација ради успешног решавања задатака. Линеарно програмирање не
уважава разлике у способностима ученика (Николајевић, 1996).
Амерички психолог N. Krawder је 1959. године увео разгранате програме који
омогућавају индивидуализацију и начина, а не само темпа учења. У разгранатом
програму, ученик бира један тачан одговор од низа понуђених. Одговор се бира
притиском на дугме, а машина потврђује или пориче исправност тог одговора. Уколико
ученик дâ нетачан одговор, не може прећи на следећи чланак, него у том случају добија
допунске (додатне) информације које му помажу да исправи грешке, тј. да одабере тачан
одговор од низа понуђених. Дакле, код овог програма учеников рад (успех) одређује пут
којим ће он усвајати градиво (Схема 2).
У чланку 1 ученику се даје мања доза (количина) информација (Схема 2). Након
информације следи задатак са више понуђених одговора, од којих ученик бира један. Ако
је одговор нетачан, ученик се упућује на чланак 2 или 3 зависно од одговора, где ће
добити додатне информације, и затим се враћа на поновно бирање одговора. Ако је
одговор тачан, ученик може прећи на следећи чланак. Дакле, ученици који више знају,
крећу се праволинијски, а они чија су знања и способности мања иду ,,цик-цак“ линијом
(Вилотијевић и Вилотијевић, 2008).
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Схема 2. Разгранати тип програма
Предност разгранатих програма у односу на линеарне је у могућности
индивидуализације наставног садржаја, тако што се ученик упућује на чланке са
допунским информацијама, зависно од његових одговора на питања. Дакле, у самом
процесу учења се разјашњавају ученикове грешке, тј. ученик је у могућности да решава
поступно проблем по проблем, властитим темпом и самостално, а то му омогућава
стални контакт са извором знања и захтева од њега сталну активност. Међутим, ови
програми имају и својих недостатака. Слабе стране ових програма су, између осталог, у
томе што се одговор на постављени задатак бира између више понуђених одговора, тј.
зато што се учење одвија путем поступака модела покушај – грешка, затим што учење по
оваквим програмима није рационално и што је израда програма тешка и захтева доста
знања и умења.
Педесетих и шездесетих година XX века у Русији Landa је програмирану наставу
поистовећивао са алгоритмизацијом наставе. Аутор је програмa алгоритамског типа под
којим је подразумевао ,,систем правила по ком се, извршавањем стриктно одређених
операција по строго фиксираном редоследу, може решити сваки задатак дате класе“
(Баковљев, 1972). Суштина је у томе да се наставно градиво разлаже на елементе
(,,кораке“), који се дају у строго логичној поступности, чије се усвајање контролише
одговорима ученика који се тако стимулишу на самосталан рад и самостално мишљење
(Милијевић, 1999).
Поред три основна типа програма (линеарног, разгранатог и алгоритамског),
постоје и комбиновани програми.
Комбиновани програми представљају комбинацију линеарног и разгранатог
програма, с циљем да споје њихове предности и избегну њихове слабости. У линеарни
програм се уносе елементи разгранатог да би се садржаји и поступци учења донекле
диференцирали.
Постоји више врста комбинованих програма:
1. Модификовани линеарни програм у коме се техником прескакања (skiping)
омогућује бољим ученицима да прескоче чланке чији су им садржаји познати (Схема 3).
Прескачу се оне секвенце у којима се не дају нова знања већ се утврђује оно што је већ
сазнато. Овај начин нуди бољим ученицима да се не задржавају, а слабијима да што
темељније утврђују оно градиво које су несигурно усвојили (Баковљев, 1972).
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Схема 3. Модификован линеарни програм са техником “прескакањаˮ
2. Линеарни програм са подправцима садржи додатне садржаје и задатке за
амбициозније ученике са жељом да сазнају више него што је обавезно (Схема 4). Његове
варијанте су:
− линеарни програм са помоћним линијама, који има додатне информације за
амбициозније ученике;
− линеарни програм са тест чланцима, који има додатне секвенце у циљу проверавања
да ли ученик поседује одређено предзнање да би могао прескочити извесне
информације (Живковић и сар., 2010).

1

2

3

4

Схема 4. Линеарни програм са подправцима
3. Конзервационо-ланчани програм – одговори на постављена питања дају се у оквиру
наредних информација (Схема 5) (Баковљев, 1972).

1

2

3

4

Схема 5. Конверзационо-ланчани програм
Који тип програма ће наставник изабрати зависи од: природе наставног градива,
узраста ученика, њихове оспособљености за самосталан рад, искуства ученика у раду на
програмираним материјалима, креативности и стваралаштва ученика, опредељења
наставника и програмера. Линеарни програм је погоднији за млађе ученике и оне
слабијих способности; примењује се најчешће за памћење чињеничног материјала.
Разгранати тип програма је углавном за материјал који не садржи много одредница или
појмова, али садржи бројне информације. Комбиновани програм се примењује када се
уче разни наставни садржаји (Трнавац и Ђорђевић, 1998).
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Без обзира на избор програма, сваки од њих треба да испуни три основна захтева:
– разумљивост – се постиже јасним излагањем свих битних чињеница и појмова, потом
рашчлањивањем наставног градива на логично повезане и лаке чланке који се
савлађују поступно;
– одређеност – се остварује алгоритамском структуром која омогућује да се
обављањем предвиђених операција, по утврђеном реду, оствари утврђени циљ учења,
да се постепено савлађују све сложеније мисаоне радње;
– резултативност – се постиже тачном проценом сазнајних могућности сваког
ученика и организацијом наставног процеса прилагођеног сваком ученику. Сви
ученици морају да постигну пун успех (Вилотијевић и Вилотијевић, 2008).
Програмирана настава се може реализовати уз помоћ наставних листића и помоћу
компјутера.
Програмирану наставу уз помоћ наставних листића коју је 1924. године осмислио
Pressy примењује се и данас. Систем рада у оваквој врсти наставе је сведен на постепено
давање чланака са информацијама и задацима на наставним листићима, а тачно решење
задатака се налази најчешће на њиховој другој страни. У оваквом моделу програмиране
наставе, ученик решава задатаке на наставном листићу а исправност својих одговора
проверава откривањем (читањем) тачног решења на полеђини наставног листића. То
значи да ученик без обзира на исправност свог одговора аутоматски добија тачно решење
и прелази на следећи задатaк или информације а да претходни део градива
(информацију) можда није ни разумео. У оваквом моделу програмиране наставе ученици
се не активирају, мисаоно не ангажују, а садржаје усвајају на нивоу репродукције. Знање
стечено на такав начин је краткотрајно и неприменљиво. Како истичу Вилотијевић и
Вилотијевић, 2008, ,,програмирана настава уз помоћ наставних листића није довела до
преокрета који се од ње очекивао“, а вероватни разлог за то је њена неадекватна примена
у нашим школама. Тачније, велики број ученика у одељењима повлачио је за собом
штампање огромног материјала (наставних листића); смањена могућност примене
диференциране наставе; затим немогућност контролисања рада свих ученика од стране
једног наставника, све су то могући разлози због чега је овај модел наставе минимално
заступљен у нашем наставном процесу.
Појавом првих персоналних компјутера 1980. године и појединих компјутерских
програма (LightWave 1988. године, Microsoft Power Point 1990. године, Adobe Flash 1996.
године, Synfig 2005. године и др.) отварају се нове могућности примене програмиране
наставе али уз помоћ најсавременијег наставног средства – компјутера. Програмирана
настава уз помоћ компјутера се реализује коришћењем образовног софтвера у коме је
наставни садржај конструисан по моделу програмиране наставе. За разлику од
програмиране наставе уз помоћ наставних листића, у програмираној настави уз помоћ
компјутера (образовног софтвера) ученику се на погрешно одговорено питање не даје
аутоматски тачан одговор већ се он у зависности од датог одговора упућује на читање
додатног објашњења и поновно читање исте информације што ће му помоћи да схвати
начињену грешку и да логичким размишљањем дође до тачног одговора. Дакле, у ПУПК
ученику се не даје знање у готовом облику, већ га он сам истраживачким радом,
мисаоном активношћу и сопственим темпом савладава и усваја део по део. За разлику од
програмиране наставе уз помоћ наставних листића, ПУПК коришћењем образовног
софтвера максимално активира ученике стваљајући их у позицију да постављањем
питања различитих типова од стране образовног софтвера самостално долазе до њихових
решења; индивидуализује наставу јер ученик савладава градиво властитим темпом,
задовољава нека његова посебна интересовања и склоности; контролише успех ученика у
раду; омогућава двосмерну комуникацију... Према Pejiću, 2006 највећи утицај
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програмиране наставе и учења на програмирану наставу и учење уз помоћ компјутера
био је у погледу организације процеса учења и наставе, тј. мисаоног вођења ученика у
том процесу стратегијом малих (кратких) корака, односно стратегијом stap by stap,
наставниковог и учениковог непосредног информисања о напредовању и његовог
прилагођавања сваком ученику, тако да сада сваки ученик учи самостално,
индивидуализовано својим властитим путем и властитим темпом. У ПУПК се од
наставника захтева интензивнији, креативнији рад и много веће ангажовање у изради
саме припреме која укључује конструкцију квалитетног софтвера за реализацију
одређене наставне јединице или чак наставне теме, али је зато њена примена на часу
много једноставнија у односу на програмирану наставу уз помоћ наставних листића.
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3. ПРОГРАМИРАНО УЧЕЊЕ УЗ ПОМОЋ КОМПЈУТЕРА У
ПРОЦЕСУ УНАПРЕЂЕЊА НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ
3.1. Појам програмираног учења (наставе) уз помоћ компјутера
Програмиранo учење (настава) уз помоћ компјутера – ПУПК (Computer Assisted
Programed Learning – CAPL) спада у најновије дидактичке појмове, а настала је као
последица трагања и тежње за максимално индивидуализираним обликом (моделом)
наставе. ПУПК представља модификацију програмираног учења уз помоћ машина за
учење које су користили Pressy, Skinner и Krawder средином 20. века, која је сада
прилагођена новим могућностима, могућностима компјутера као високо адаптибилних
машина. ,,Компјутер има широке могућности за разгранато и диференцирано
програмирање и за потпуно индивидуализовани рад ученика и стално двосмерно
комуницирање уз непосредне повратне информације, за стимулирање, поткрепљење, као
и непрестану контролу и регулацију процеса учења. Програмирано учење уз помоћ
компјутера обогаћује наставу, чини је учинковитијом и демократичнијом те ученицима
прихватљивијом“ (Pejić, 2006).
Програмирано учење уз помоћ компјутера је учење у којем се користи компјутер
као средство и помагало, а обавља се у кратким (малим) корацима уз аутоматску
(непосредну) повратну информацију о успешности и уз контролу усвајања знања
(градива).
Програмирано учење уз помоћ компјутера је учење у којем је поред садржаја
учења програмиран и унапред планиран и сам процес обраде (усвајања) тих садржаја, а
које се реализује уз помоћ компјутера као дидактичког медија.

3.2. Основна начела програмираног учења уз помоћ компјутера
Pejić (2006) и Rodek (1986) дају следећу класификацију начела програмираног
учења уз помоћ компјутера:
− начело остваривања процеса учења кратким корацима;
− начело активности ученика у процесу учења;
− начело индивидуалног темпа учења и
− начело непосредне верификације, управљања и регулисања процесима учења.
3.2.1. Начело остваривања процеса учења кратким корацима
Ово је примарно начело сваког програмираног учења и наставе а посебно је
изражено код програмираног учења уз помоћ компјутера. Оно захтева од програмера
(састављача програма) да садржаје учења рашчлани на низ елементарних малих “дозаˮ
информација које ученик може усвајати самосталним учењем без потешкоћа и да те
елементарне информације поређа по логичком следу. Наиме, треба имати на уму да
ученик лакше и боље учи ако градиво усваја кратким корацима, логички поређаним у
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једну целину. Истовремено, треба нагласити да ти кораци не смеју бити премали, јер
такви смањују заинтересованост, иницијативу и активности ученика зато што их ученици
усвајају без икаквог мисаоног напора, а ни превелики, јер би тиме они изазвали блокаду
код ученика при усвајању наставних садржаја. Дакле умешност програмера састоји се у
изради програма у коме ће градиво и сваки појединачни корак бити оптимално дозирани,
који ће омогућити развој иницијативе и самосталности у усвајању знања, те дубок траг у
памћењу и свести ученика. Да би се то остварило у изради (састављању) програма, поред
програмера информатичара, треба да учествују и искусни предметни наставници, педагог
и психолог, а програм пре његове употребе мора проћи добру експерименталну проверу
– евалуацију (Pejić, 2006).

3.2.2. Начело активности ученика у процесу учења
Начело активности ученика у процесу учења уз помоћ компјутера је веома
наглашено и доследно се спроводи, за разлику од уобичајеног (традиционалног) облика
учења где ученици примају информације праћењем (слушањем и гледањем)
наставникових излагања и објашњења. Током учења уз помоћ компјутера, односно уз
помоћ компјутерског програма специјално израђеног за учење одређених садржаја,
ученик је перманентно активан: док прима нове информације преко монитора
компјутера, док решава постављене задатке и одговара на различита питања преко
тастатуре, док тражи додатна објашњења (информације) везана за питања на које је дао
погрешан одговор, док активно размишља припремајући одговоре на питања. Активност
ученика је омогућена и обезбеђена самом конструкцијом компјутера и образовног
програма (софтвера) за учење уз помоћ компјутера (Pejić, 2006).

3.2.3. Начело индивидуалног темпа учења
Начело индивидуалног темпа учења у програмираном учењу уз помоћ компјутера
је у блиској вези са начелом свесне активности ученика, а његово остваривање је
омогућено конструкцијом и израдом образовног софтвера за програмирано учење уз
помоћ компјутера. Наиме, добри (квалитетни) компјутерски програми за учење су тако
структуирани да омогућавају сваком ученику да учи својом брзином и начином рада, и да
бира садржаје који га занимају, дакле да уче према својим властитим могућностима и
интересима (Pejić, 2006).
За разлику од учења у уобичајеној (традиционалној) фронталној настави, где је
процес учења прилагођен неком просечном, фиктивном ученику, у програмираном
учењу уз помоћ компјутера тај процес је прилагођен сваком појединачном ученику
захваљујући могућностима компјутера и компјутерског програма (образовног софтвера).
Бољи ученици могу прескочити неке информације које су им познате или тражити
допунске (додатне) информације да би проширили своја знања, а слабији ученици имају
могућност да понављају неограничено пута информације које им нису јасне све док њима
потпуно не овладају.
Начело индивидуалног темпа учења у програмираном учењу уз помоћ компјутера
се остварује с обзиром на темпо којим се усвајају знања, затим с обзиром на количину
усвојених знања и с обзиром на сам пут усвајања знања, као и задовољавање ученичких
потреба, жеља, могућности, интереса, способности, когнитивних потенцијала те њиховог
стила и начина учења.
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3.2.4. Начело непосредне верификације, управљања и регулисања процесима учења
Ово начело остварује се у програмираном учењу уз помоћ компјутера захваљујући
сталним повратним информацијама и двосмерним комуникацијама којим се ученици и
наставници непосредно и редовно обавештавају о резултатима учења, анализирају и
исправљају погрешна решења задатака након што добију допунске информације и
објашњења везана за погрешно решене задатке и слично. На темељу тога се бира даљи
пут и стратегија учења. Дакле, повратне информације имају своју верификацијску и
контролно-регулацијско-управљачку функцију. Савремени компјутери са квалитетним
образовним програмом (софтвером) омогућују и осигуравају непосредну евалуацију
(верификацију), и системску контролу процеса учења, односно прилагођавање учења
сваком поједином ученику и вођење сваког ученика до одређеног нивоа знања,
способности, умења и навика (Pejić, 2006).

3.3. Стратегије или нивои програмираног учења
уз помоћ компјутера у настави природних наука
Под стратегијама програмираног учења уз помоћ компјутера подразумевају се
правила управљања комуникацијама између компјутера и ученика.
Компјутер у процесу учења и наставе представља савремено средство, које има
важну улогу у унапређивању тог процеса, повећању његове ефикасности и омогућавању
његове сталне контроле. С обзиром да компјутер поседује меморију у којој се може
чувати огроман број информација, наставници и ученици могу врло брзо добити тражене
информације у писаном облику путем штампача или видеотерминала (монитора).
Захваљујући свом моћном процесору и меморији, компјутер је у стању да врши
различите операције, а резултате прикаже на монитору или путем штампача на папиру.
Преко својих улазно-излазних уређаја, дакле, компјутер може ,,преузети“ улогу
наставника у неким наставним сегментима и може врло успешно водити двосмерну
комуникацију са учеником, и на тај начин самом ученику омогућити да буде активан
субјекат у настави. Исто тако, ,,компјутером се могу симулирати ситуације у којима
ученик користи своја теоријска знања да би проверио хипотезе и изнашао најбоља
решења реалних проблема и задатака, односно програмирано учење уз помоћ компјутора
омогућава ученику да изравно поставља питања компјутеру, и да од њега добије
одговоре“ (Pejić, 2006). Дакле, компјутер својим програмом обезбеђује такве ситуације у
којима се остварују разни облици дидактичких комуникација и игара између ученика и
компјутера.
Mužić, 1974 даје класификацију наставних стратегија програмираног учења,
узимајући у обзир нивое интеаркације између ученика и компјутера, односно нивое
активног учествовања ученика у настави. То су:
1. Стратегија усвајања нових наставних садржаја подучавањем (tutorial);
2. Стратегија увежбавања рутинских операција (drill and practice);
3. Стратегија решавања проблема (problem solving);
4. Стратегија наставног дијалога (dialogue);
5. Сратегија тражења информација (inquiry);
6. Стратегија симулације (simulation) и
7. Стратегија наставних игара (instructional games).
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У свим стратегијама је више или мање заступљен модел учења који почива на
теорији етапног формирања умних радњи и теорији алгоритма, као и теоријама
информација и комуникација.

3.3.1. Стратегија усвајања нових наставних садржаја подучавањем
Стратегија усвајања нових наставних садржаја подучавањем се састоји у
следећем: ученик добија од компјутера одређене наставне информације (градиво), као и
питања и задатке који су у вези датих информација (градива). Одговоре (решења) ученик
шаље путем тастатуре у централну јединицу компјутера и затим врло брзо добија на
монитору повратну информацију о резултатима свог одговора, а по потреби и упутства о
даљој активности. Наиме, у случају добрих решења и тачних одговора, ученик добија
скуп нових наставних информација и одговарајућих задатака и питања које опет треба
решити односно на које треба дати одговоре. У случају слабих (незадовољавајућих)
одговора ученику се дају допунске информације које ће му помоћи да успешно реши
раније постављен задатак. Тек након давања тачног одговора, ученик иде даље на
усвајање новог градива тако што добија нове наставне информације, задатке и питања, тј.
процес се наставља истим поступком даље. ,,При овој стратегији компјутерским
програмом се предвиђају сви могући начини излагања наставних садржаја и њиховог
усвајања од стране ученика, сва питања и задаци ученицима, њихов редослед, анализа
одговора ученика њиховим поређењем са правилним одговорима и унапред предвиђеним
погрешним одговорима и на основу те анализе изналажење учинковитих облика (начина)
излагања (учења) наставног градива“ (Pejić, 2006).
Ова стратегија у наставном процесу, захваљујући компјутерима, омогућава
двосмерни ток информација и непосредну повратну информацију о току и ефикасности
учења и наставе. Дакле, овом стратегијом је омогућена стална контрола и регулисање
процеса учења и наставе, стално праћење и објективна еваулација успеха ученика у том
процесу.
,,Главно обележје стратегије усвајања наставних садржаја подучавањем је
специфичан однос између ученика и компјутера, у којој се ученичка активност своди на
праћење излагања градива у којем је компјутер веома стрпљив учитељ тутор, а ученик
послушно следи програмске инструкције и наредбе“ (Pejić, 2006). Дакле, комуницирање
између компјутера и ученика одвија се по моделу типа ,,питање-одговор“, тј. компјутер
пита а ученик одговара. У нашој земљи још увек постоји врло мали број публикованих
програма (образовних софтвера) из различитих области биологије који се базирају на
темељу двосмерне комуникације за усвајање одређених биолошких садржаја и стално
праћење њиховог усвајања.

3.3.2. Стратегија увежбавања рутинских операција
Стратегија увежбавања рутинских операција у програмираној настави биологије
уз помоћ компјутера има за циљ да обезбеди савладавање елементарних операција и
постизање умења решавања кључних биолошких питања до нивоа аутоматизације.
Ова стратегија састоји се у следећем: компјутер презентује градиво (наставне
информације) ученицима, затим питања и задатке у вези с тим градивом на које ученици
треба да одговоре, односно реше и то у релативно кратком временском року који је дат
ученицима за размишљање. Ученици помоћу повратних информација сазнају врло брзо
резултате својих одговора, након што су их дали компјутеру и имају могућност увида у
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грешке својих нетачних одговора. Поступак се понавља све док ученици не усвоје
презентовано градиво, тј. док не постигну такав ниво знања (усвојености градива) који
омогућава да за кратко време дају исправне одговоре на постављена питања, односно да
реше добијене задатке. Ова стратегија програмираног учења уз помоћ компјутера се
може успешно примењивати у популацијама различитих школских и образовних узраста
и у различитим подручјима наставе, посебно настави математике, физике, биологије и
страних језика (Pejić, 2006).
Стратегија увежбавања рутинских операција захтева поступност у раду као и
вишеструко понављање активности и поступака да би се градиво што боље разумело и
усвојило. Ако се ова стратегија комбинује и добро усклади са другим стратегијама, успех
не може да изостане. Један од главних њених ефеката је у ослобађању наставника од
рутинског понављања истих поступака дајући му тако времена за послове у којима јаче
долази до изражаја његова стваралачко-креативна способност. Ако образовни софтвери
за програмирано учење уз помоћ компјутера у настави биологије задовољавају по
квалитету (у стручном и дидактичко-методичком смислу), и по њиховој усклађености
развојним могућностима ученика, ако обилују разноврсним задацима прилагођеним за
све нивое знања ученика, ова стратегија може допринети развоју мишљења код ученика
и његовом схватању биолошких законитости и правила.

3.3.3. Стратегија решавања проблема
У овој стратегији се проблемске ситуације користе као средство помоћу којег је
ученицима омогућено разумевање биолошких садржаја те усвајање истих. Наиме,
стратегија решавања проблема се може уградити у сваки део образовно-васпитног
програма и може се успешно користити за стицање нових знања, односно за усвајање
наставних садржаја, као и за подстицање ученика на властито учење, за развијање умења
и способности њиховог критичког мишљења и компетентног суђења, као и за развијање
истрајности, упорности, стрпљивости, прецизности, уредности, тачности, осетљивости,
самосталности, самопоуздања и самопоштовања (Fisher, 1987).
При коришћењу ове стратегије у настави биологије уз помоћ компјутера тежиште
се ставља управо на развијање ученичког разумевања биолошких садржаја, а не на пуко
налажење одговора на специфична питања (проблеме) и њихово решавање. Другим
речима, нагласак је овде на целовитом учењу градива, тј. на дубљем разумевању начела и
појмова уграђених у тим садржајима и појединачним (специфичним) питањима, затим
стварању нових видика и стицању увида у наставне садржаје, а у другом плану је
решавање појединачних (специфичних) проблема (Schnell, 1990).
Будући да пре решавања неког проблема у настави природних наука ученик мора
добро о њему да размисли и изабере одговарајући начин (пут) решавања истог, то
примена наставне стратегије решавања проблема у настави природних наука уз помоћ
компјутера, погодује развоју логичког, критичког мишљења, што је основни циљ наставе
природних наука, као и бољем разумевању и ефикаснијем стицању знања (Van de Walle
and Holbrook, 1987).
Ова наставна стратегија у настави биологије уз помоћ компјутера се може
користити за реализацију једне наставне јединице, за обраду једне или више наставних
тема или чак за реализацију целокупног наставног програма.
Примена ове стратегије заједно са групним обликом рада доприноси следећим
исходима учења:
− побољшању и развијању способности логичког стваралачког мишљења код
ученика и њиховог прилагођавања новој ситуацији;
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− ученичком разумевању наставних садржаја и односа између наставних садржаја
које усвајају;
− подстицању радозналости код ученика и ослобађању страха од биологије,
математике, физике и других природних наука;
− осамостаљивању ученика у раду, преузимању одговорности за властито учење и
самовредновању властитог рада (учења);
− развијању смисла за истраживање, за сарадњу са другим ученицима, групни
(тимски) рад и узајамно помагање;
− развијању васпитних особина код ученика (упорност, истрајност, прецизност,
тачност, самопоуздање, самоодговорност, самокритичност...) (Pejić, 2006).

3.3.4. Стратегија наставног дијалога
Стратегија наставног дијалога (dialogue) представља виши ниво наставе помоћу
компјутера што се огледа у начину вођења разговора ученика са компјутером. Компјутер
као наставни медиј у настави биологије омогућава да самосталност ученика у раду и
његово активно учествовање у програмираном учењу биолошких садржаја уз помоћ
компјутера, буде много већа него код три претходне стратегије. За стратегију наставног
дијалога је карактеристична веома флексибилна интеракција између ученика и
наставника.
Комплетан процес наставе одвија се заправо кроз разговор између компјутера и
ученика и то не само кроз разговор у којем компјутер пита а ученик одговара на
постављена питања, већ у оном који је сличан разговору између наставника и ученика. То
је стратегија у којој је ученик активни субјекат у настави и активни субјекат у креирању
наставне ситуације (Mužić, 1974). Ученик сам поставља питања компјутеру да би добио
додатне информације потребне за лакше решавање задатака и самостално доноси неке
одлуке које битно утичу на даљи ток наставе (комуникацију са компјутером). У процесу
вођења дијалога ученик је једино ограничен програмом који има тачно предвиђен фонд
речи, односно ограничење је последица несавршености компјутерске технологије и
језика програмирања. Због тога се ова стратегија врло често користи у наставним
предметима са посебно израженом логичком структуром (математика, физика,
статистика, биологија, језици). ,,Дијалог у настави математике, посебно у почетној, од
великог је значаја, јер исти омогућава ученицима искушавање властитих путева и начина
решавања математичких задатака, уочавање властитих погрешака у решавању задатака и
закључивању, те потпуније схватање путева до тачних решења“ (Pejić, 2006).
Ученике основне школе у настави математике, биологије, хемије и других
природних наука, обузима страх, неизвесност и несигурност, ако су препуштени сами
себи, јер у одређеном тренутку не знају на шта треба да обрате посебну пажњу.
Наставниковим успешним вођењем ученика у почетној настави предмета природних
наука, повећава се ученичка спремност за учење наставних садржаја и њихово
самопоуздање у вишим разредима.
Дијалогом се мисаони напор ученика усмерава на компјутерски програм и на пут
његовог решавања, убрзава процес опажања, памћења и логичког расуђивања ученика.
Од квалитета дијалога зависи у највећој мери и квалитет наставе и учења (Harris, 1995).
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3.3.5. Стратегија тражења информација
Ова наставна стратегија омогућава ученику дијалог са компјутером у циљу
добијања потребних информација за решавање задатака као и за проверу резултата
својих одговора на постављена питања. Задатак односно проблем се поставља ученику на
најпогоднији начин на монитору видео-терминала, а ученик такође путем видео
терминала тражи од компјутера све информације које му омогућавају решавање задатака.
Компјутер (односно образовни софтвер) води ученика ка бржем и ефикаснијем решавању
задатака, тј. реагује на ученикове захтеве, презентује му тражене информације у више
варијаната од којих ученик бира ону која му највише одговара. Та слобода избора је
главно својство стратегије тражења информација.
Велики број истраживања вршен је у вези ове стратегије и њене ефикасности у
настави природних наука, посебно у настави математике. Међу првим значајнијим је
истраживање обављено на Свеучилишту Ilinois у оквиру састава PLATO, а које је
познато под називом REPLAB (Responsive Environment Programmed Laboratory) којим су
се руководили Bitzer, Lyman и Suchman. Данас, када је могуће преко Интернета добити
информације из најпознатијих банака података широм света, за врло кратко време, или
употребом CD-ROM базе података (Mеrcier, 1995) ова стратегија добија све више на
значењу и незаобилазна је за све оне који се озбиљније желе бавити образовањем и
наставом (Pejić, 2006).

3.3.6. Стратегија симулације
Симулације (симулативне вежбе) се користе при увежбавању неке радне
операције или извођењу лабораторијских огледа у настави биологије, хемије и физике.
Многи стручњаци јој додељују кључну позицију међу стратегијама програмираног учења
уз помоћ компјутера од које се у будућности највише очекује (Pejić, 2006). Симулација
потврђује све предности примене компјутера у настави, тј. његову ефикасност и
економичност и на тај начин трасира пут масовног увођења и коришћења компјутера у
свим њеним фазама и облицима.
Стратегија симулације се састоји у следећем: у компјутер се унесе програм, који
представља један облик биолошке проблемске ситуације и који омогућава
експериментисање подацима или изразима да би се дошло до одређених закључака и
биолошких судова. При примени ове стратегије ученик може мењати вредности
одређених параметара и њихове узајамне односе по властитој жељи и на тај начин
стварати одређене проблемске ситуације. На те промене параметара компјутер реагује тј.
уважава их и на основу тога презентује последице тих промена. Дакле ученик добија од
компјутера одговарајућа решења као последица својих алтернативних одлука. Та
стратегија симулације путем експеримената у настави биологије, подстицајно и
мотивационо делује на интересовање ученика за учење биологије. Резултат симулирања,
тј. повратна информација о том резултату најчешће се презентује помоћу одређених
симбола, а сам процес симулирања се може вишеструко понављати, све док се не
постигну жељени резултати. ,,Уз квалитетан симулацијски програм ова стратегија може
придонијети јачању способности ученика за решавање математичких задатака и
проблема и његовом стваралачком раду, те унапређивању процеса вредновања и
оцењивања као и аутоматизованој изради тестова“ (Pejić, 2006).
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3.3.7. Стратегија наставних игара
Наставне игре су такође једна врста симулације и то симулације проблемске
ситуације или такмичења (игре) у којој посебно долазе до изражаја фактори људског
хтења и интелигенције. Компјутер симулира (игра) улогу учениковог партнера, где се
ученику дају информације о некој реалној проблемској ситуацији у којој би се ученик
могао наћи и захтева од ученика да дâ своје решење проблема. Решење се уноси у
компјутер, а компјутер даје оцену (бодове) за одговоре, као и нове информације и
упутства за даље решавање проблема. Овај облик дијалога се често користи за усвајање
практичних умења и навика из биологије. Постојање могућности вишеструког
понављања исте ситуације, што представља главну карактеристику стратегије наставних
игара, обезбеђује проналажење оптималних решења, односно стицање корисних умења и
навика. ,,Код такмичара се развија позитиван такмичарски дух, јер компјутер не навија
нити за коју страну, него се понаша као крајње коректан и доследан судија, који
објективно вреднује и оцењује ученичке одговоре“ (Pejić, 2006).
Стратегија наставних игара, односно симулирања игара, је већ релативно добро
разрађена, али због њених великих могућности у настави, очекује се њено даље
усавршавање и знатно шира примена у различитим наставним подручјима. Посебно је
она ефикасна у почетној настави биологије, хемије, математике, јер на том узрасту
омогућава да на забаван начин, кроз игру, ученици усвоје и утврде предвиђене садржаје.
У настави биологије ова стратегија је веома корисна за овладавање појмовима: ћелија,
митоза, мејоза, репликација ДНК, транскрипција и сл. Игра у настави има вапитну,
образовну и функционалну улогу. Она помаже социјализацији и индивидуализацији
наставе.

3.4. Положај и улога наставника и ученика
у програмираном учењу уз помоћ компјутера
,,Примена компјутера у учењу и настави битно је изменила положаје и улоге
ученика и наставника у односу на оне које су имали у уобичајеној настави, као пасивном
једносмерном моделу сазнања у којем је улога наставника била посредничка, а улога
ученика рецептивна и ограничена“ (Pejić, 2006). Заправо, ниједан медиј у целој историји
образовања и васпитања није изазвао и утицао на промене у начину учења, положај и
улоге наставника и ученика, њиховог међусобног односа и комуницирања, као што је то
учинио компјутер.
У програмираном учењу уз помоћ компјутера у настави, постоје узајамна
деловања три битна фактора: ученика, наставника и компјутера са образовним софтвером
у коме је програмиран наставни садржај. Компјутер је овде медиј помоћу којег се
остварује комуникација и који представља темељ (базу) за усвајање наставних садржаја
програмираним учењем уз помоћ компјутера.
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3.4.1. Положај и улога наставника
У условима где савремене технологије заузимају централно место, мења се улога
наставника, нарочито у вођењу и организацији наставе. Наставник се оспособљава како
да на најбољи начин осмисли, искористи или направи мултимедијални материјал, а
уместо предавача добија улогу оног који помаже и води ученика кроз процес учења
(Мандић и сар., 2000; Радосав, 2005).
Код програмираног учења уз помоћ компјутера у настави, улога наставника се не
умањује, него се квалитетно мења и обогаћује. Pejić (2006) истиче да ,,наставник и даље
задржава своју руководећу улогу, али је она сада битно измењена, обогаћена и подигнута
на квалитетно виши ниво, односно овде она, све више, постаје регулациона, управљачка
и контролишућа“.
Наставник је у програмираном учењу уз помоћ компјутера саветник, координатор,
организатор и водитељ целокупног процеса учења, а врши и улогу индивидуалног
помагача (инструктора) у случају када је комуникација ученика са компјутером
недовољна, али и у проблемским ситуацијама, када компјутер не може да помогне у
решавању сложених (проблемских) задатака, наставник може помоћи својим дидактичкометодичким искуством, умећем и креативношћу. Код програмираног учења уз помоћ
компјутера у настави наставник прати рад сваког ученика, одговара на ученичка питања,
проверава како се компјутерски програм (образовни софтвер) реализује, тј. има
могућност надгледања како се одвија процес учења и наставе. Битно је нагласити да је
применом оваквог модела наставе, наставник ослобођен рутинских послова па му остаје
више времена за креативније послове, тј. да више времена посвети сопственом стручнометодичком усавршавању као и усавршавању и унапређивању самих компјутерских
програма уграђујући у њих најновија достигнућа методике и дидактике, и на тај начин се
више посвети ученицима, њиховом васпитном и културном уздизању. Улога и деловање
у програмираном учењу уз помоћ компјутера постоји и онда кад се учење одвија без
његове директне присутности, као на пример у процесу самообразовања ученика, јер он
је и тамо присутан преко програмираног наставног садржаја у које је уграђено
наставничко знање и искуство. Према томе, при програмираном учењу уз помоћ
компјутера, ученика не учи компјутер већ наставник методичар уз помоћ компјутера и
наставног програма (образовног софтвера) у чијој је изради активно учествовао.
Како се при програмираном учењу уз помоћ компјутера у настави наставникова
улога битно мења и више усмерава према његовим креативним способностима, то
неминовно захтева и његово савременије образовање. Савремени наставици, наиме, треба
да имају одговарајуће интердисциплинарно образовање које обухвата поред стручног и
методичког образовања још и елементарно образовање из информатике и компјутерске
технологије. ,,Наставник мора бити креатор наставе и одгоја а не уџбеник који хода или
енциклопедија која говори“ (Мандић, 1972). Да би се садашњи и будући наставници
оспособили за припрему и реализацију програмираног учења уз помоћ компјутера у
настави, неопходне су извесне промене, како у садржајима (програму) рада наставничких
факултета, тако и у активностима сталног образовања и усавршавања наставника.

3.4.2. Положај и улога ученика
При програмираном учењу уз помоћ компјутера у настави ученик, као и
наставник има такође специфичан положај и улогу у односу на његов положај и улогу у
традиционалној настави. ,,Применом програмираног учења уз помоћ компјутера ученик
постаје активни учесник, односно главни субјекат у настави и активни наставников
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сарадник, који све дубље продире у бит проблематике учења и наставе и користи начине
и технике самосталног учења и рада у настави“ (Pejić, 2006). Програмирано учење уз
помоћ компјутера омогућава ученику да сам изабере властити пут усвајања нових
наставних садржаја, да бира наставне садржаје, односно да одреди које делове градива
треба још обнављати, увежбавати и сл. Та могућност индивидуализације је најзначајнија
карактеристика програмираног учења уз помоћ компјутера. Комуникација ученика са
компјутером може деловати привлачно, али исто тако у неким аспектима одбојно. У вези
с тим вршена су многа истраживања у САД, Немачкој, Енглеској, Јапану, Шведској и
другим развијеним земљама. ,,Посебно су интересантна истраживања F. Rauner-a који је
израдио тзв. поларитетни профил ставова на основу добијених резулата анкетирања
ученика о њиховим ставовима према наставнику, односно према компјутеру као
наставном строју. Према тим резултатима ученик између осталог доживљава компјутер
бржим, јаснијим, једноставнијим, праведнијим, флексибилнијим, лакшим од наставника,
односно доживљава га више као помагача него ,,утувљивача“, али, с друге стране,
наставник је ученицима топлији, пријатељскији и толерантнији од компјутера“ (Mužić,
1974). Иако се ови закључци и резултати Rauner-a не могу апсолутно генерализовати, с
обзиром на разне варијанте примене компјутера у учењу и настави, аутори образовних
софтвера би требали то да имају у виду при самој изради програма. Аутори софтвера би
требали да унесу у програме, посебно у њихове текстуалне (информацијске) делове, што
је могуће више топлине, пријатељства и непосредности. С друге стране, путем програма
треба обезбедити такву комуникацију између ученика и компјутера која ће бити слична
људском разговору (дијалогу). ,,У програмираном учењу уз помоћ компјутера, ученици
који су плашљивији и осетљивији много ређе доживљавају фрустрације због неуспеха,
него при контакту са наставником или другим ученицима у традиционалној настави“
(Pejić, 2006).
Посебно треба истаћи да примена компјутера у учењу и настави омогућава и
обезбеђује већу слободу рада и индивидуално испољавање сваког појединачног ученика.
Компјутер у учењу и настави ослобађа ученика рутинских послова и ствара боље услове
за испољавање његових интересовања, креативности, жеља и способности. Будући да
применом компјутера у учењу и настави, ученик добија улогу и положај активног
учесника у наставном процесу, он има услове за брже напредовање, добија стимулансе за
рад, што га мотивише да се још више активира и осамостаљује, а то је добра основа за
свестран развој његове личности.

3.5. Педагошке и дидактичке вредности и недостаци
програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера
Као и други наставни модели, тако и програмирана настава биологије уз помоћ
компјутера има своје предности и недостатке које наставник треба да има у виду при
избору наставних садржаја које жели да реализује на овај начин. Већина студија (Kulik et
al., 1980; Steinberg, 1991; Wilson et al., 1996; Lockard et al., 1997; Pejić, 2006) наводи
следеће педагошке и дидактичке вредности програмиране наставе уз помоћ компјутера:
− висок степен разумевања (схватања) наставних садржаја;
− велика брзина усвајања знања;
− побољшан квалитет и квантитет стечених знања;
− повећана трајност стечених знања;
− повећана применљивост стечених знања;
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− уважавање индивидуалних способности, темпа и начина рада ученика односно
потпуна индивидуализација учења;
− висок степен самосталности и властите активности ученика;
− савладавање најбитнијих чињеница и појмова;
− перманентна активност ученика;
− појачана унутрашња мотивација ученика за учење, позитиван однос према учењу;
− интензивнија пажња и дисциплина ученика;
− стално и непосредно обавештавање ученика о резултатима учења;
− повећана динамичност учења;
− омогућено лако и брзо понављање и систематизација усвојеног градива;
− повећана мисаона активност ученика;
− убрзан развој менталних способности ученика;
− повећан развој стваралаштва, критичности и флексибилности ученика;
− омогућен развој упорности, истрајности и прецизности;
− побољшан развој логичког мишљења ученика;
− јачање самопоуздања ученика;
− повећана ефикасност праћења ученичког напредовања у учењу;
− објективније оцењивање ученика;
− бољи, хуманији положај ученика у процесу учења;
− омогућено учење без страха, фрустрација, траума и казни;
− квалитетнија улога наставника у смислу да је он ослобођен рутинских послова и
стога му остаје више времена за васпитни рад са ученицима и обављање посла
организатора, програмера, саветника и сл.
С друге стране, као недостатке програмиране наставе уз помоћ компјутера
поменуте студије наводе следеће:
− успех наставе уз примену компјутера (програмираног учења уз помоћ компјутера)
зависи, у великој мери, од врсте и квалитета компјутерских програма за тај модел
учења;
− изузетно је тежак и сложен процес израде квалитетног образовног софтвера;
− слаба социјализација ученика;
− компјутер нема могућност решавања емоционалних проблема;
− аутоматизовано учење по одређеним правилима и шаблонима доводи до
дехуманизације и деперсонализације процеса учења и ученика;
− запостављен је развој стваралаштва и критичког мишљења код ученика;
− стално коришћење компјутера има негативне последице на здравље ученика.
Сагледавајући наведене предности и недостатке програмираног учења уз помоћ
компјутера у настави биологије, може се видети да предности ПУПК надмашују његове
недостатке. Међутим, овде треба нагласити да постоје озбиљна противљења раној
примени компјутера у образовању предшколског и раног основношколског узраста, а
потичу из удружења познатог под називом Алијанса за детињство (The Alliance for
childhood), иза којег стоје бројни истакнути стручњаци (педагози, психолози, доктори,
социолози, логопеди и др.). Из Алијансе упозоравају да компјутери изазивају штетне
последице за телесно, психичко, емоционално и социјално здравље деце споменутог
узраста , као и да изазивају дехуманизацију и отуђење деце.
Можда су ова мишљења и захтеви преоштри, али свакако стоји чињеница да
претерана, изфорсирана примена компјутера у образовању посебно предшколског и
раног основношколског узраста, може бити контрапродуктивна и изазвати озбиљне
последице по ученике.
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3.6. Образовни (дидактички) софтвер за програмирано учење
уз помоћ компјутера у настави биологије основне школе
С обзиром да је у 2010. години објављен почетак пројекта ,,Дигитална школа“
који подразумева опремање једне учионице компјутерима у сваком школском објекту, и
то у више од 1100 основних школа у Србији, све је мањи број школа које немају бар
један рачунарски кабинет. Да би се програмирано учење уз помоћ компјутера квалитетно
реализовало, поред компјутера неопходни су и квалитетни компјутерски образовни
програми тј. дидактички (наставни) софтвери за наставу различитих предмета, којих је
код нас још увек веома мало. Због тога се посебна пажња поклања креирању квалитетних
наставних програма за учење уз помоћ компјутера, па тако и за учење биологије у
основној школи.
Образовни софтвери дају смислен садржај компјутерима у процесу учења и
наставе па се зато њиховој изради поклања посебна пажња и прилази се крајње
организовано, стручно и одговорно. То је високо креативан посао и неопходно је да се
обавља тимски, интердисциплинарно. Поред предметног наставника треба да учествују и
педагог, психолог, информатичар – програмер, као и наставници ликовног и музичког
васпитања. ,,Квалитетан образовни софтвер је дидактички прецизно обликован те
омогућава ученику властиту активност, самосталан рад, и развија његове мисаоне
активности. Он нужно мора уважавати савремене психолошке и методичко-дидактичке
спознаје о учењу и настави и захтеве општих метода и начела педагошког рада, што
подразумева неопходне информације и упутства, мотивацијске елементе и сл.“ (Pejić,
2006).
Израда компјутерских образовних програма је најбитнији, најделикатнији и
најтежи сегмент у целокупном процесу припреме и организације учења и наставе уз
помоћ компјутера, јер од квалитета тих програма зависи квалитет учења и наставе уз
помоћ компјутера. При изради софтвера неопходно је водити рачуна о циљевима и јасно
дефинисаним образовним, васпитним и функционалним задацима, који се њиме желе
постићи као и о предзнањима, способностима и могућностима ученика којима је
намењен. Другим речима, ,,софтвер мора бити адаптиван, тј. примерен ученицима у
погледу начина излагања, јасноће и прецизности изражавања, затим мора бити
сврсисходан, тј. да се њиме могу испунити постављени циљеви и задаци, интерактиван
тј. он треба да омогући сталну комуникацију и размену информација између компјутера
и ученика и мора бити информативан, што значи да на јасан, прецизан и прегледан
начин ученику пружи неку количину информација тако да их он лако и брзо разуме и
усвоји, затим да му помоћу непосредних повратних информација осигура управљање,
контролу, самоконтролу и регулисање процеса учења“ (Даниловић, 1991).
Предност дидактичких софтвера, која се мора искористити, у односу на уџбеник
на папиру је у томе што ови програми садрже интерактивни део приликом учења градива
и провере знања. После сваког прочитаног дела наставног садржаја, али и у тесту, скреће
се пажња кориснику на пропуштено у савладаном градиву. Ученици који уче помоћу
образовних рачунарских софтвера могу да напредују према својим способностима. Сваки
ученик комуницира са компјутером, на екрану се исписује градиво или тест питања, а
ученик саопштава своје резултате преко тастатуре и покретима миша. Уколико ученик не
покаже задовољавајући резултат решавањем целокупног теста на крају обрађене
наставне јединице, програм ће га обавестити на која питања је погрешно одговорио,
саопштити тачан резултат и понудити поново учење несавладане области. На овај начин
је приликом коришћења програмираног учења уз помоћ компјутера интеракција, односно
,,повратна спрега“ у потпуности реализована.
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Биолошки садржаји који се реализују у основној школи по својој природи пружају
широке могућности израде и примене компјутерских образовних програма. Постоји
велики број програма за израду мултимедијалних презентација и образовних софтвера,
али се у данашњој наставној пракси најчешће користи Microsoft Power Point. При
коришћењу овакве мултимедијалне презентације једина могућност интеракције ученика
са компјутером се огледа у постављању питања вишеструког избора, који се решавају по
принципу одабирања једног тачног одговора од неколико понуђених, помоћу
хиперлинка. У већини случајева то има за последицу да ученици брзо прелазе градиво,
код тежих питања не размишљају већ системом погађања долазе до тачних одговора.
Стога, Power Point презентација не развија довољно логично размишљање код ученика а
тиме узрокује пуко памћење нових знања. Мултимедијална презентација израђена у
Microsoft Power Point програму је због својих ограничења неупоредива са могућностима
које пружа софтвер израђен у Adobe Flash програму (Haan, 2004; Makar and Patterson,
2006; Ulrich, 2006; Gonzales, 2007).
Adobe Flash је познат као програм за израду разноврсних и ефектних
интерактивних апликација, анимација и игара. Предност образовног (наставног)
софтвера израђеног у Adobe Flash - у у односу на Power Point се огледа првенствено у
његовој много већој интерактивности, захваљујући моћним алатима Adobe Flash-a који
омогућавају креирање динамичног садржаја са анимацијама и разноврсним типовима
задатака. Типови задатака који се могу израдити у Adobe Flash – у су:
• Истинито/Неистинито (енгл. True/False) – Најједноставнији тип задатака
који није препоручљив за проверу знања, јер даје 50% могућности за случајни избор
тачног одговора. Како испитаници не би применили тзв. одговарање на срећу, могу се
поставити и негативни бодови за нетачан одговор, па испитаник ако не зна тачан
одговор, прелази на следећи задатак.
• Вишеструки избор – један одговор (енгл. Multiple Choice Single Answer,
MCSA) – Код овог типа задатака понуђено је више могућих одговора, а постоји само
један тачан одговор. Овај тип задатака се врло често користи, јер даје релативно добар
однос између траженог знања и једноставности и брзине одговарања.
• Вишеструки избор – вишеструки одговор (енгл. Multiple Choice Multiple
Answer, MCМA) – Овај тип задатака захтева више тачних одговора на постављени
задатак и врло је чест тип задатака који се појављује на испитима. Пожељно је нагласити
да се тражи више тачних одговора.
• Уметање израза или бројева (енгл. Fill-in expressions or numbers) – Код овог
типа задатака од ученика се захтева да упише текст одговора или број који припада
одговарајућем појму. Тиме се онемогућује случајан избор одговора. Иако се на први
поглед чини да је ученику дата већа слобода изражавања, ње у ствари нема, јер се
приликом самог испитивања тачности одговора траже само тачни изрази.
• Вишеструко уметање израза (енгл. Multiple Fill-ins expressions) – Овај тип
задатака је сличан претходном, с том разликом да се сада у одређено поље уместо једног
израза може унети више њих. Без обзира на редослед убацивања израза у одговарајућа
поља, Adobe Flash може тачно да препозна укупан број тачно смештених одговора.
Још једна од предности софтвера израђеног у Adobe Flash-у је непосредно
вредновање сваког појединачног одговора ученика чиме је омогућен његов увид у степен
савладаности усвојеног знања. Поред вредновања појединачних одговора, Flash
омогућава и сумирање резултата на целокупном тесту знања као и исказивање тог
резултата укупном оценом знања.
Такође је потребно истаћи да се овако израђен софтвер може врло једноставно
користити на свим компјутерима јер нема потребе за инсталацијом додатног програма а у
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исто време има минималне хардверске захтеве. То омогућава примену програмираног
учења уз помоћ компјутера у свим образовним установама. Да би се искористиле
предности оваквог модела учења, неопходно је перманентно оспособљавање наставника
биологије за коришћење савремених информационих технологија, израду квалитетних
образовних софтвера и њихову примену у властитом образовно-васпитном раду.

3.6.1. Опис интерфејса софтвера Хордати
Oбрaзoвни сoфтвeр под називом Хордати нaпрaвљeн зa пoтрeбe истрaживaњa ове
докторске дисертације je кoнструисaн у прoгрaму Adobe Flash 9. Чувaњe сoфтвeрa у exe.
фoрмaту oмoгућује њeгoву високу компатибилност односно његово функционисање у
различитим софтверским и хардверским окружењима. Софтвер Хордати је израђен по
важећем наставном плану и програму за наставу биологије у основној школи (Службени
гласник РС – Просветни гласник, 5, 2008) и може се користити као кoмплeтнa зaмeнa зa
дeo уџбeникa у 6. рaзрeду (Букурoв и сар., 2008) нa кojeм су програмирани исти
биoлoшки сaдржajи.
Софтвер је тако конструисан да га могу кориситити и ученици и наставници
биологије на часовима фронталног, групног, индивидуалног рада и рада у паровима. Од
посебног је значаја када се користи у индивидуалном облику рада. Какав облик рада ће
бити заступљен на часу биологије применом овог софтвера првенствено зависи од броја
расположивих компјутера. Структура софтвера је врло једноставна, прилагођена нивоу
ученика 6. разреда свих интелектуалних способности и захтева само познавање рада
тастатуре и миша.
Комплетан писaни мaтeриjaл (нaстaвни сaдржaj) у сoфтвeру je нa српскoм jeзику и
oбoгaћeн je брojним илустрaциjaмa зa чиjу припрeму je кoришћeн прoгрaм Adobe
Photoshop.
Пoкрeтaњeм сoфтвeрa, учeнику сe прикaзује нaслoвни слajд (Сликa 1) нa кoм су
дaтe ислустрaциje свих групa живoтињa које припадају наставној подтеми Хордати.
Кликoм нa дугмe Стaрт учeницимa сe oтвaрa други слajд (Сликa 2) нa кoм су прикaзaни
хипeрлинкoви зa 12 нaстaвних jeдиницa које обухвата нaстaвна пoдтeма Хoрдaти.

Слика 1. Насловна страна софтвера

Слика 2. Наставне јединице обухваћене
наставном подтемом Хордати

Свe нaстaвнe jeдиницe су прoгрaмирaнe пo истoм принципу тj. jeднooбрaзнo.
Jeдним кликoм нa билo кojу oд нaстaвних jeдиницa, учeницимa сe oтвaрa слajд сa шeст
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oдeљaкa, сa хипeрлинкoвимa: Грaдивo, Зaвршни тeст, Зa oнe кojи жeлe дa знajу вишe,
Рeчник пojмoвa, Прeглeд грaдивa и Гaлeриja сликa (Сликa 3).

Сликa 3. Дeлoви свaкe нaстaвнe jeдиницe
Градиво – У овом одељку je прикaзaн сaдржaj нaстaвнe jeдиницe кojи обухвата
нeкoликo инфoрмaциja (oд 6 дo 9), кoje следе пoстeпeнo jeднa зa другoм, и нa тaj нaчин
омогућују учeницимa сaмoстaлнo и пoстeпeнo усвajaњe нaстaвних сaдржaja, њихoвим
тeмпoм свe дo пoтпунoг усвajaњa нaстaвнoг сaдржaja. Вeћинa инфoрмaциja je збoг врлo
бoгaтe илустрoвaнoсти прeдстaвљeнa нa двa до четири слajдa (Слике 4 и 5). Кaдa учeници
прoчитaју тeкст и пoглeдaју сликe нa првoм слajду нeкe инфoрмaциje, пoмoћу дугмeтa у
доњем дeснoм углу слajдa прелазе нa слeдeћи слajд истe инфoрмaциje. Тaкoђe сe мoгу
врaтити нa читaњe прeтхoднoг слajдa пoмoћу дугмeтa у доњем лeвoм углу слajдa.
Инфoрмaциje у сoфтвeру су прикaзaнe jaснo, jeзгрoвитo и сликoвитo, штo oмoгућује
учeницимa прoсeчних и слaбиjих интeлeктуaлних спoсoбнoсти дa их лaкo и брзo
прoчитajу oнoликo путa кoликo им je то пoтрeбнo зa њихoвo пoтпунo усвajaњe и
рaзумeвaњe.

Слика 4. Информација Спољашња грађа
водоземаца (жабе) – први слајд

Слика 5. Информација Спољашња грађа
водоземаца (жабе) – други слајд
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У oквиру oдeљкa Грaдивo, нaкoн свaкe прoчитaнe инфoрмaциje слeде зaдaци, и
нaкoн њихoвoг рeшaвaњa учeнику сe дaје пoврaтнa инфoрмaциja дa ли je тaчнo oдгoвoриo
на постављено питање или ниje. Укoликo учeник нeтaчнo oдгoвoри, дoбиja дoпунскe
инфoрмaциje кaкo би сaглeдao свojу грeшку aли и oбaвeзу дa сe врaти нa прeтхoднo
прoчитaну инфoрмaциjу кaкo би je пaжљивиje пoнoвo прoчитao и усвojиo. Нaкoн
пoнoвљeнoг читaњa инфoрмaциje учeник oдгoвара нa истo питaњe. Укoликo je oдгoвoр
учeникa тaчaн, oн aутoмaтски прeлaзи нa рeшaвaњe слeдeћeг зaдaткa. Тeк кaдa учeник
тaчнo oдгoвoри нa свa пoстaвљeнa питaњa у oквиру jeднe инфoрмaциje, може прeћи нa
читaњe слeдeћe инфoрмaциje тj. нoви дeo грaдивa и тaкo рeдoм дo пoтпунoг усвajaњa
сaдржaja jeднe нaстaвнe jeдиницe. Зaдaци кojи слeде нaкoн инфoрмaциja припaдaју
рaзличитим типoвимa: вишeструки избoр-jeдaн oдгoвoр – Multiple Choice Single Answer,
MCSA (Сликa 6), уметање бројева – Fill-in numbers (Слика 7) или израза – Fill-in
expressions (Слика 8) и вишeструкo умeтaњe изрaзa – Multiple Fill-ins expressions (Сликa
9). Оваквом структуром Градива постиже се велика интерактивност у настави, а базира
се на игри и сталној активности ученика коришћењем софтвера.

Слика 6. Задатак типа
Вишеструки избор-један одговор

Слика 7. Задатак типа Уметање бројева

Слика 8. Задатак типа Уметање израза

Слика 9. Задатак типа
Вишеструко уметање израза

Завршни тест – Завршни тест је део софтвера чијим решавањем ученици
сaмoстaлно прoвeрaју знaње из кoмплeтнe нaстaвнe jeдиницe. У њeму су пoстaвљенa
питaњa чиjим oдгoвaрaњeм сe oбjeдињују свe пojeдинaчнe инфoрмaциje у цeлину.
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Састоји се обично од десет до петнаест питања која припадају различитим типовима
задатака: вишeструки избoр - jeдaн oдгoвoр, уметање бројева, уметање израза и
вишeструкo умeтaњe изрaзa. Након сваког урађеног задатка, ученик добија повратну
информацију да ли је тачно одговорио или не, и без обзира на успех решеног задатка
ученик нема могућност враћања на решавање истог задатка, већ га програм упућује
аутоматски на решавање следећег задатка, и тако све до краја теста. У случају делимично
тачног решавања питања типа уметање бројева, уметање израза и вишeструкo умeтaњe
изрaзa софтвер обавештава ученика колики је тачан број успешно решених појмова
(Слика 10 и 11).

Слика 10. Решен задатак типа –
уметање израза од стране ученика

Слика 11. Повратна информација о
тачности решеног задатка

Кaкo свaкo питaњe у зaвршнoм тeсту нoси oдрeђeни брoj пoeнa, рeшaвaњeм
пoслeдњeг зaдaткa (Слика 12) учeнику сe прикaзује укупaн брoj бoдoвa и oцeнa
сaвлaдaнoсти нaстaвнe jeдиницe (Слика 13).

Слика 12. Решен последњи задатак у
Завршном тесту

Слика 13. Укупан број бодова и оцена
савладаности наставне јединице

Галерија слика – Галерија слика садржи све слике које се налазе у градиву и
тесту, чиме је ученицима омогућен још један целокупан визуелан, илустративан увид у
пређени садржај. Тиме се омогућава понављање, боље повезивање и разумевање
садржаја. У Галерији слика су присутне и нове, додатне слике чији је циљ да ученици
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joш jaсниje схвaтe aнaтoмиjу живoтињскoг тeлa, дa уoчe детаље као и сличнoсти и
рaзликe измeђу пojeдиних групa живoтињa. Све то доприноси повећању ефективности
учења.
На Сликама 14 и 15 приказана су два слајда из Галерије слика у оквиру наставне
јединице Разноврсност и значај гмизаваца, изумрли гмизавци.

Слика 14. Галерија слика – први слајд

Слика 15. Галерија слика – други слајд

Преглед градива – У Прегледу градива налазе се најважније тезе из наставне
јединице која се обрађује. Овај одељак софтвера је посебно значајан и намењен
ученицима просечних и испод просечних способности, јер они често имају проблем да у
мноштву информација издвоје битно од небитног. На Сликама 16 и 17 приказан је
Преглед градива за наставну јединицу Сисари – начин живота, грађа и корелација са
стаништем, размножавање, развиће, брига о потомству; миграције и зимски сан.

Слика 16. Преглед градива – први слајд

Слика 17. Преглед градива – други слајд

Зa oнe кojи жeлe дa знajу вишe – У овом одељку учeници зaинтeрeсoвaни зa
биoлoгиjу имaју мoгућнoст дa прoчитajу зaнимљивe информације вeзaнa зa свaку групу
живoтињa. На Слици 18 приказане су занимљивости које ученици могу да прочитају у
оквиру наставне јединице Рибе – начин живота, грађа и корелација са стаништем
(шаран), док је на Слици 19 дат приказ једне од њих.
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Слика 19. Приказ једне занимљивости

Речник појмова – У oдeљку Рeчник пojмoвa дaтa су oбjaшњeњa свих нових и
кључних биoлoшких пojмoвa и пojaвa из наставне подтеме Хордати. Уз помоћ њега
ученици могу поновити значење неких појмова које су у некој од лекција прочитали али
не и довољно утврдили. На Сликама 20 и 21 приказана су два слајда из одељка Речник
појмова.

Слика 20. Речник појмова – први слајд

Слика 21. Речник појмова – други слајд

Оваква структура софтвера Хордати индивидуализује наставу тиме што ученици
различитих способности могу усвајати градиво различитим темпом рада. Тачније,
софтвер није прилагођен само ученицима просечних способности већ и ученицима
исподпросечних и изнадпросечних способности. Ученицима исподпросечних
способности ће бити потребно више времена за савладавање градива, што значи да ће
тестирање, читање Прегледа градива као и прегледање Галерије слика оставити за рад
код куће. За разлику од њих ученици изнадпросечних способности ће у току једног часа
савладати Градиво и прегледати све наведене одељке софтвера. Поред
индивидуализације наставе, постојање повратне информације (спреге) у раду представља
веома значајан мотивациони фактор. Тако давањем погрешних одговора ученици не
страхују од критике наставника већ добијају прилику да обнове градиво и сами исправе
властите грешке. Захваљујући постојању великог броја различитих типова задатака, овај
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софтвер служи за разна вежбања, такмичења ученика са самим собом и другима што их
мотивише за учење биологије и осигурава им непосредну контролу учења као и
објективно оцењивање знања. Применом оваквог софтвера и улога наставника се битно
мења. Он може да прати напредовање сваког ученика понаособ и читавог одељења, а
такође има далеко више времена да интервенише и индивидуално анализира тешкоће
настале током учениковог решавања проблема. Међутим, током рада на компјутеру тј.
образовном софтверу ученици су изоловани, нема интеракцијског односа међу њима, не
одвија се процес социјализације, чиме се губи васпитна функција наставе. Ово се може
превазићи прекидањем рада ученика на софтверу у завршном делу часа (10-15 минута до
краја часа) увођењем дискусије када наставник фронтално сагледава степен разумевања
прочитаног градива.
Широк спектар могућности који нуди образовни софтвер конструисан по моделу
програмираног учења уз помоћ компјутера представља велики изазов. Постојање потребе
за превазилажењем традиционализма у настави могуће је постићи увођењем оваквог
модела учења у образовно-васпитни процес. Сматрамо да се његовим коришћењем
образовни процес може побољшати, унапредити и учинити занимљивијим, а тиме и
квалитет образовања подићи на један виши ниво.

3.7. Преглед досадашњих истраживања о примени и ефикасности
програмираног учења уз помоћ компјутера у настави природних наука
За појаву и развитак програмираног учења (наставе) уз помоћ компјутера од
кључног значаја је био брзи развој и усавршавање компјутерске технологије. Од увођења
првог компјутера у наставу и образовање па до данас, у свету, посебно у развијеним
земљама, обављена су бројна теоријска и експериментална истраживања везана за
примену програмираног учења уз помоћ компјутера у настави природних и друштвених
наука.
Теоријским истраживањима о примени програмираног учења уз помоћ
компјутера бавили су се: Hirch; Gerard; Stolurow, Peterson and Cunningham; Snow and
Salaman; Kearsley and Rozenberg; Suhomlinski; Landa; Evans; Podlasij; Clark and Wragg;
Smirnov; Wilson; Dietrich (Pejić, 2006), затим Landa (1982), Evans (1983), Hançer and
Tüzeman (2008), Pilli (2008), Mahmood (2004), Renshaw and Taylor (2000). И у нашој
земљи је велики број истраживача (Парезановић, 1988; Даниловић, 1996; Мандић и
Мандић, 1996; Топаловић и Росић, 1998; Планковић и сар., 1998; Мандић, 2003) који са
теоријског аспекта истичу предности и значај програмираног учења уз помоћ компјутера
у настави природних наука.
W. Hirch као главну предност програмираног учења уз помоћ компјутера истиче
својство малих (кратких) корака, тј. подељеност наставног градива, које се учи, на мале
целине које сваки ученик може усвајати оптималном брзином, дакле својим властитим
темпом и начином који је за њега најпогоднији и најуспешнији. Друга важна предност
програмираног учења уз помоћ компјутера по Hirch-у, је у његовом омогућавању да
ученик аутоматски добије оцену свог рада непосредно након усвајања једне наставне
целине (Pejić, 2006).
По Gerard-у програмирано учење уз помоћ компјутера је много успешније од
уобичајеног учења, посебно учења математичких садржаја, јер је компјутер као извор
знања ефикаснији од наставника, и од њега много стрпљивији и пажљивији. То посебно
долази до изражаја у комуникацији са ученицима који имају извесних потешкоћа
приликом учења, јер компјутер не одустаје од понављања несхваћених и неусвојених
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садржаја и давања допунских информација у случају ученичких погрешних одговора
(Pejić, 2006).
L. Stolurow, T. Peterson and A. Cunningham (1970) истичу да учење уз помоћ
компјутера већ сада представља главно средство унапређења и рационализације наставе
и образовања, посебно у математичким и техничким наставним дисциплинама, а да ће
оно посебно доћи до пуног изражаја у будућности (Pejić, 2006). R. E. Snow and G.
Salaman као резултат својих истраживања истичу, да програмирано учење уз помоћ
компјутера доприноси повећању успеха учења, хуманизацији рада и односа у процесу
учења и наставе, да поред тога што ученицима омогућава брзо и успешно стицање знања,
умења и способности, подржава их и штити, што је незамисливо у уобичајеној
(традиционалној) настави (Pejić, 2006).
G. Kearsley and N. M. Rozenberg истичу велику предност програмираног учења уз
помоћ компјутера у настави свих природних наука, над традиционалним учењем као и
над програмираним учењем уз помоћ програмираног уџбеника или машина за учење, у
погледу индивидуализације процеса учења базираног на правовременим повратним
информацијама и дијалошким процесима, затим у погледу самообразовања и
интелектуалног развоја ученика, што омогућава да се сваког тренутка сваком поједином
ученику разјасни све што му није јасно из садржаја који учи (Pejić, 2006).
V. A. Suhomlinski истиче да за разлику од уобичајеног учења и наставе који су
оптерећени субјективизмом и неодређеношћу, а што знатно отежава проверавање и
контролу процеса учења и наставе, програмирано учење уз помоћ компјутера,
захваљујући управо тој добро постављеној контроли помоћу одговарајућег
компјутерског образовног програма, осигурава брзу, непосредну и квалитетну анализу
сваког одржаног наставног часа и слично, омогућава висок квалитет учења и наставе. Он
указује на чињеницу да без добро организоване контроле нема квалитета наставе (Pejić,
2006).
L. N. Landa (1982) истиче да је компјутер примењен у процесу учења и поучавања,
успешнији од учитеља (наставника) само ако је опскрбљен квалитетним образовним
софтвером у којем је тачно програмирано шта се учи (која знања се усвајају), како треба
учити, и које способности и умења треба развијати, тј. које проблеме и задатке и помоћу
којих операција треба решавати. C. Evans у књизи Комјутерски изазов истиче да
компјутеризација учења и наставе доприноси демократизацији, смањењу неписмености и
неукости у друштву, смањењу трошкова школовања, интензификацији учења, стварању
услова да ученик све више учи самостално, код куће и да ефикасније користи слободно
време. Он предвиђа да ће компјутери у блиској будућности у учењу и настави у доброј
мери заменити наставника и надмаштити га у способностима и умећу његовог
поучавања. ,,Биће то, као да за приватне учитеље имате најмудрије, најпаметније и
најстрпљивије представнике људског рода: Алберта Ајнштајна за учење физике,
Бертранда Расела за филозофију, Сигмунда Фројда за психоанализу, а сви ће вам стајати
на располагању кад год зажелите“ (Evans, 1983). Podlasij, 1989 истиче да су компјутери
заувек ушли у школу, да исти омогућавају ,,раскошну зорност“ у настави и учењу и да је
широк спектар њихове примене у процесу учења и наставе. На основу резултата
експерименталних истраживања, Podlasij даље износи тврдњу да компјутери, ако су
опскрбљени квалитетним програмима (образовним софтвером), подстичу стваралачку
активност и наставника и ученика, а процес учења и наставе подижу на знатно виши
ниво. Он затим указује на мишљења истакнутих стручњака (Clark и Wragg) по којима се
припрема за наставни час као и реализација наставног часа најуспешније обавља уз
помоћ компјутера (Pejić, 2006).
V. Smirnov (1988) наглашава да примена компјутера у основношколској и
средњешколској настави свих предмета, подиже успешност наставног рада, отклања
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проблеме који настају због индивидуалних разлика у предзнању и способностима
ученика, позитивно утиче на њихову унутрашњу и спољашњу мотивацију, омогућава
успешну и функционалну контролу и регулацију наставног процеса и вредновање
резултата ученичког и наставниковог рада, погодује развоју логичког мишљења код
ученика, практичних умења и навика (Pejić, 2006).
Wilson (1990) као битну карактеристику програмираног учења уз помоћ
компјутера у настави истиче елемент игре и интелектуалног надмудривања (надметања)
ученика с компјутером, као интелектуалном машином и наставним медијем, што
доприноси успостављању позитивне радне атмосфере на часу и формирању правилног
односа ученика према учењу и школи (Pejić, 2006). H. C. Dietrich (1997) истиче да су
компјутери веома корисни за увежбавање разних операција до нивоа аутоматизације, јер
омогућавају стрпљиво вишеструко понављање тих операција, усмеравање пажње на
битне детаље и слично (Pejić, 2006). По Horvath-u (1998) ,,образовни софтвери на
основама програмиране наставе стварају виртуелан свет, налик на стварност, али
приказују и појаве које се не могу посматрати из реалних просторних димензионих и
временских могућности“. Stolurov истиче да се машине за разгранати програм све више
користе и да учење уз помоћ компјутера много обећава. Он наглашава да су
програмирани текстови главно упориште програмираног учења и да ће се све више
користити (Brkić, 1999).
,,Програмирано учење уз помоћ компјутера је наставни метод који користи
компјутер као окружење у којем се појачава интензитет учења и мотивација ученика.
Овај метод је значајан за ученике јер повећава брзину учења“ (Hançer and Tüzeman,
2008). Pilli, 2008 истиче да ,,програмираним учењем уз помоћ компјутера ученици
постају више одговорни за своје активности учења, које могу спроводити у било које
време, на било ком месту, у било ком смислу и у било ком узрасту. Једноставно речено,
ученици одлучују шта желе да науче и којим редом“. Затим, ,,програмирано учење уз
помоћ компјутера је визуелно привлачно када се њиме презентује појам користећи
демонстрацију која изгледа атрактивно због анимације, боја и звукова. Осим тога, оно
хвата и држи пажњу ученика нуђењем могућности за такмичења, у којем је противник
његов претходни ниво знања. ПУПК такође елиминише заблуде, пружајући повратну
информацију која спречава погрешно учење појмова“ (Mahmood, 2004). ,,У
програмираној настави уз помоћ компјутера учење напамет је сведено на минимум а учи
се са разумевањем“ (Renshaw and Taylor, 2000).
Мандић (1972) као најбитнију карактеристику примене компјутера у настави,
наводи чињеницу да је при томе ,,омогућено сваком појединцу да учи својим темпом,
према својим способностима и да остварује своје максимуме, осигурани су најбољи
услови за индивидуализирану и индивидуалну наставу; створене претпоставке за
свестранију мотивацију ученика, садржаји су учињени интересантнијим, осигурано је да
ученик у настави више ужива“. Мандић (2001) такође истиче да је посебно значајно то
што се ,,компјутер једнако односи према свим ученицима, развија код њих
самоиницијативу у раду, даје им исте шансе за рад и ствара могућности да у раду
напредују колико и како могу“. Матић, 1986 наводи да компјутер у учењу и настави,
осим што подучавајући ученике, претражује базе знања, симулира појаве и моделира
догађаје, такође контролише ученичке одговоре, указује на грешке те објективно и тачно
открива празнине у њиховом знању, води дијалог (комуницира) с ученицима и с
наставником, те их обавештава о успеху у учењу и настави (Pejić, 2006). Mužić (1974)
истиче да савремена компјутерска технологија у настави “омогућава остваривање вишег
нивоа дидактичких аспирација у смеру индивидуализоване бриге, индивидуализоване
помоћи, а тиме и омогућавања оптималног учинка сваког појединог ученика“. Исти аутор
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даље наводи ,,да би примена компјутера у учењу и настави изгубила битну, можда и
најважнију своју намену и сврху када не би служила њиховој индивидуализацији“.
М. Баковљев истиче да програмирано учење уз помоћ компјутера значи изузетан
напредак у односу на конвенционално учење јер омогућава да ученици стичу знања
властитим расуђивањем, активно и самостално. То је нарочито важно за наставу
математике, јер програмирано учење уз помоћ компјутера ,,омогућава да се учење
меморисањем готових знања потпуније и успешније замењује учењем у виду стицања
суштинских знања сопственом мисаоном активношћу“ (Pejić, 2006). Парезановић (1988)
истиче да компјутер у настави пружа велике могућности у погледу стварања
(симулирања) проблемских ситуација и изналажења решења самих проблема и задатака
путем активности ученика, односно путем њихове интеракције и дијалога са
компјутерским програмом. Даниловић (1996) истиче да програмирано учење уз помоћ
компјутера омогућава прилагођавање наставе могућностима, способностима и предзнању
ученика и начину његовог учења, осигурава интерактивност у настави, тј. сталну размену
информација између компјутерског програма и ученика и омогућава ученицима брзо и
квалитетно усвајање наставних садржаја, вежбање и експериментисање, затим брзо и
стално обавештавање путем повратних информација о квалитету (резултатима) свог
учења, о исправности својих одговора и о висини усвојености наставних садржаја, и на
тај начин омогућава откривање и отклањање грешака у раду посебно у решавању
проблема и задатака (Pejić, 2006).
,,Програмирана настава утиче да се мења класична организација образовних
институција, да се осавремењавају садржаји и методе рада у школама, подиже квалитет
људских односа у процесу васпитно-образовне делатности и ученици се активније
укључују у наставни рад“ (Мандић и Мандић, 1996). На изјаву многих истраживача да ће
модерне машине за учење заменити наставника, Мандић (2003) истиче да је лажна
дилема ,,машине или човек“, а право решење је ,,машине у рукама човека“.
Топаловић и Росић, 1998 наглашавају да програмирано учење уз помоћ
компјутера омогућава прилагођавање учења индивидуалним способностима,
могућностима и потребама сваког појединог ученика. Они даље истичу да компјутери у
процесу учења и наставе позитивно утичу на мотивацију ученика за учење, на повећање
његових метакогнитивних способности и способности закључивања, логичког мишљења,
као и развијање креативности, кооперативности и осећаја одговорности ученика (Pejić,
2006). Планковић и сар., 1998 констатују да савремени умрежени мултимедијални
компјутер има могућност визуелне комуникације и као такав ,,постаје историјско
најприхватљивији инструмент идеалног квалитетног образовања по мери XXI века“
(Pejić, 2006).
Експериментална истраживања о ефикасности програмиране наставе уз помоћ
компјутера у односу на традиционалну наставу су бројна. Како је биологија наука сродна
хемији, физици, географији али и математици, у овој дисертацији ће бити истакнута нека
од многобројних истраживања која су релевантна за наше истраживање.
У настави биологије, Çepni et al. (2006) су у реализацији наставне теме
Фотосинтеза испитивали ефекте ПУПК на когнитивне нивое знања (познавање
чињеница, разумевање појмова и примена знања) ученика у односу на традиционалну
наставу. Резултати истраживања су показали да је општи успех ученика ПУПК групе на
укупном тесту постигнућа био значајно већи у односу на успех ученика традиционалне
групе. Анализирајући успех ученика на појединачним когнитивним доменима,
установљено је да су на нивоу познавања чињеница обе групе освојиле приближно једнак
број бодова, док су на доменима разумевања појмова и примене знања ученици ПУПК
групе постигли значајно бољи успех у односу на ученике контролне групе. Yusuf and
Afolabi (2010) су испитивали ефекте индивидуалног ПУПК (ИПУПК) и кооперативног
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ПУПК (КПУПК) на постигнуће ученика средње школе из биологије, у односу на
традиционално учење. Установљено је да је постигнуће ученика ИПУПК и КПУПК групе
било значајно боље од постигнућа ученика традиционалне групе. Поредећи ефикасност
ИПУПК и КПУПК, значајно веће постигнуће ученика је постигнуто КПУПК методом.
Katircioglu and Kazanci (2003) су током реализације наставне јединице Око и чуло вида на
високим студијама пратили ефикасност E I групе (индивидуалан рад са програмираном
мултимедијалном презентацијом), E II (наставник учествује у приказивању
мултимедијалне презентације) и контролне (К) групе. Резултати истраживања су
показали да су ученици E I и E II групе постигли значајно већи успех у односу на
ученике К групе. Већа ефикасност ПУПК у настави биологије, у реализацији наставне
теме Увод у генетику, у односу на традиционалне методе рада потврђена је и од стране
аутора Ferguson and Chapman (1993). Ови аутори још истичу да ,,ПУПК помаже
решавању три проблема у учењу генетике. Помаже ученицима и наставнику да
препознају заблуде, омогућава дрил (вежбање) који олакшава ученицима да развију
вештине решавања проблема и скраћује време предавања наставника“ (Ferguson and
Chapman, 1993). Hançer and Tüzeman (2008) истичу да се помоћу ПУПК може
реализовати већина биолошких садржаја, чиме би они постали приступачнији за ученике
и интересантнији за усвајање знања. Како је цитирано у Hançer and Tüzeman (2008)
бројна истраживања су испитивала ефикасност ПУПК у настави биологије у основној
школи: Akçay et al. (2005) у реализацији наставне теме Скривеносеменице; Yoldaş (2002)
у реализацији наставне теме Наслеђивање особина; Pektaş et al. (2008) у реализацији
наставних јединица Респираторни систем човека и Екскреторни систем човека; Soyibo
and Hudson (2000) у реализацији наставне теме Размножавање биљака и животиња. Сва
наведена истраживања су показала да је програмирана настава биологије уз помоћ
компјутера много ефикаснија од традиционалне наставе у погледу повећања постигнућа
ученика.
У настави физике, Kara and Yakar (2008) су у свом истраживању поредили
ефикасност пасивно примењеног програмираног учења уз помоћ компјутера (ППУПК) и
активно примењеног програмираног учења уз помоћ компјутера (АПУПК) у односу на
традиционално учење, у реализацији наставне теме Њутнови закони кретања. У ППУПК
ученици су пратили материјал који је њихов наставник презентовао на монитору
компјутера, док је у АПУПК сваки ученик радио за својим компјутером у коме је био
инсталиран образовни софтвер за учење и по потреби је имао помоћ наставника.
Експеримент је показао да су ученици који су учили применом и једне и друге
експерименталне методе имали значајно боље резултате у односу на ученике који су исте
садржаје усвојили традиционалним учењем. Поредећи међусобно ефикасност примене
ППУПК и АПУПК на постигнуће ученика, констатовано је да су обе групе ученика
освојиле приближно једнак број бодова и да између њих не постоји статистички значајна
разлика у постигнућу ученика. Дакле, жеља ученика да активно учествују у наставним
активностима игра важну улогу у ефикасности учења. Већу ефикасност програмираног
учења уз примену образовног софтвера у односу на традиционално учење су потврдили и
Çekbaş et al. (2003) у реализацији наставне теме Електростатика и електричне струје
као и Kara and Kahraman, 2008 и Kara, 2008 у реализацији наставне теме Сила и притисак
у 7. разреду основне школе. Аутори истичу да се позитиван ефекат учења појавио због
динамичности софтвера.
У настави географије, у реализацији наставне теме Земља, сунце и месец, Serin
(2011) је истраживао ефекте ПУПК на постигнуће ученика и њихово развијање вештина
за решавање проблема. Резултати његовог истраживања су показали да ,,образовни
софтвер доприноси повећању постигнућа ученика и развија њихове вештине за решавање
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проблема. Коришћење компјутера и наставних пакета са материјалима као што су видео
записи, слајдови, анимације, звукови чине час интерактивним“ (Serin, 2011).
У наставном предмету Наука (у коме су интегрисане биологија, географија, хемија
и физика), резултати истраживања Mahmood (2004) и Mahmood and Mirza (2012) су
открили да је Е група односно ПУПК група ученика значајно надмашила К
(традиционалну) групу у укупном постигнућу из свих наставних области, и на
појединачним когнитивним доменима (познавање чињеница, разумевање појмова и
примена знања) и по типовима садржаја. У Турској, Tekbiyik and Akdeniz (2010) су
анализирали 52 студије о ефикасности ПУПК у предмету Наука у периоду од 2001. до
2007. године и при том потврдили да ПУПК има позитивне и велике ефекте на укупно
постигнуће ученика. Затим, резултати њихових истраживања су значајно указали на то да
је највећи ефекат ПУПК био на првом и другом когнитивном домену и да је ПУПК много
ефикаснији модел учења од традиционалног. Такође, Liao (2007) је својим мета
анализама поредећи 54 студије установио да ПУПК има позитивне ефекте на ученике.
У настави математике, Pilli (2008) је у реализацији три наставне јединице
Множење природних бројева, Дељење природних бројева и Разломци у 4. разреду
основне школе, доказала да су ученици ПУПК групе (користећи образовни софтвер), на
финалном тесту знања за много краће време значајно надмашили ученике који су исте
садржаје учили традиционалном наставом. Исти резултат је постигнут и на ретесту
(четири месеца касније). Значајно већи ефекат програмиране наставе уз помоћ
компјутера на постигнуће ученика из математике у односу на традиционалну наставу
потврдили су и Philip et al. (2011) у реализацији наставне теме Матрице у средњој
школи, Bayturan and Keşan (2012) у наставној јединици Веза, функција и операција,
Raninga (2010) у наставној јединици Аритметичка средина, медијана и мод и Afzal and
Gondal (2010) у три поглавља математике: Интеграли, Алгебра и Геометрија.
Исте резултате као и у претходним истраживањима потврдили су и Hançer and
Tüzeman, 2008. Они су истакли да је ПУПК много ефикаснији модел учења у односу на
моделе у којима наставник заузима централно место (објашњава, поставља питања и
демонстрира), тако што повећава постигнуће студената Учитељског факултета из
области науке и технологије. Поред тога, ,,студенти који похађају учитељске факултете,
дакле будући наставници треба да буду људи који користе компјутер и који ће имати
довољно знања и вештина да у свом раду примене програмирано учење уз помоћ
компјутера“ (Hançer and Tüzeman, 2008).
За разлику од оваквих резултата, у настави природних наука су спроведена и
истраживања која су доказала супротне ефекте на постигнуће ученика, односно, у њима
је потврђена већа ефикасност традиционалне наставе у односу на ПУПК. У настави
биологије Owusu et al. (2010) истичу да је у реализацији наставне јединице Деоба ћелије у
средњој школи, потврђена значајно већа ефикасност традиционалне наставе у односу на
ПУПК. Иако су постигли слабије резултате, ученици ПУПК групе су оценили овај модел
учења врло интересантним. У реализацији исте наставне јединице Güneş and Çelikler
(2010) су испитивали ефекте наставе моделовања (НМ) и ПУПК на укупно постигнуће
студената друге године Учитељског факултета, поредећи их са традиционалном наставом
али и једну са другом. Установили су да је настава моделовања (када су ученици правили
моделе апстрактних појмова користећи пластелин, предива, жице, дугмад и перле) била
најуспешнија, док је традиционална група ученика остварила најмањи успех. ПУПК
група је била значајно боља у односу на традиционалну групу, али у исто време и
значајно лошија у односу на НМ групу. Аутори истичу да ПУПК помаже ученицима да
сликовито доживе апстрактне појмове али настава моделовања им омогућава
индивидуално учење у складу са њиховим способностима. Како су обе експерименталне
групе (ПУПК и НМ) оствариле значајно боље резултате у односу на контролну групу,
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визуелна помагала као што су наставни софтвер, рачунарске анимације, постери и
модели омогућавају бољу перцепцију и визуелизацију апстрактних појмова у настави. Да
ПУПК у настави биологије нема већи утицај на постигнуће ученика у односу на
традиционалну наставу потврдили су и Morrell (1992) у реализацији наставних тема
Фотосинтеза и Увод у генетику у средњој школи и Güler and Sağlam (2002) у
реализацији наставне теме Ензими у првом разреду средње школе. У настави других
природних наука, такође нека истраживања не показују значајне разлике између ПУПК и
традиционалне наставе (Bayraktar, 2001; Alacapinar, 2003; Cetin, 2007).
Истраживања о ефикасности програмираног учења уз помоћ компјутера у настави
биологије и других природних наука у Републици Србији још увек нема. Узрок томе је
недостатак публикованих образовних софтвера који су конструисани по моделу
програмиране наставе, затим недостатак довољног броја компјутера у школама као и
неадекватна припремљеност наставника за примену савремене образовне технологије.
Што се тиче понуде других модела образовних софтвера на нашем тржишту, постоје две
водеће фирме (Multisoft из Ужица и Kvark Media из Београда) које нуде софтвере
разноврсних наставних садржаја. Multisoft има понуду софтвера углавном за млађи
основношколски узраст: CD буквар, Весела математика 1 и 2, Весела граматика, Свет око
нас, Мој први енглески (немачки, француски) речник, Географија за 5, 6 и 7. разред.
Друга издавачка кућа Kvark Media је публиковала софтвере углавном за старији
основношколски узраст: Математика за 3, 4, 5, 6, 7. и 8. разред, Биологија за 5, 6, 7. и 8.
разред и Физика за 6, 7. и 8. разред. Сви наведени образовни софтвери су урађени по
важећем Наставном програму за наведене наставне предмете. Анализом софтвера за
Биологију издавачке куће Kvark Media, може се констатовати да су високог квалитета и
да поседују све потребне сегменте добро дизајнираног софтвера (свака наставна јединица
садржи одељке: Градиво, Завршни тест, Галерију слика, Речник појмова и
Занимљивости). Међутим, оно што је потребно још једном истаћи јесте да ови софтвери
нису конструисани по моделу програмиране наставе већ је Градиво (наставни садржај
који ученици треба да усвоје) дато у целости, без дељења на мале кораке или
информације које би ученици постепено усвајали. На тај начин ученици не савладавају
Градиво део по део већ одједном уче све. Поред ове две водеће фирме за креирање
образовних софтвера, многи издавачи (Завод за уџбенике и наставна средства – Београд,
Klett – Београд, Bigz – Београд) уз уџбенике имају и образовне софтвере који прате
садржаје програма и уџбеника. Ти софтвери су просечно дизајнирани и њихов квалитет
би могао бити бољи. У њима се такође градиво даје у целости односно оно није
програмирано. Иако на нашем тржишту постоје публиковани софтвери, и иако постоје
препоруке Министарства просвете Републике Србије за њихово коришћење у настави,
нису вршена научна истраживања која би доказала већу ефикасност наставе биологије
њиховим коришћењем или показала да су тако стечена знања квалитетнија од знања
стечених класичним путем.
Пошто у нашој земљи нису спроведени педагошки експерименти са циљем
испитивања ефикасности програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера, истаћи
ћемо истраживања Грујичић и Миљановић, 2005 и Терзић и Миљановић, 2009. Поменути
аутори су испитивали ефикасност примене мултимедијалних презентација у настави
биологије, и то Грујичић и Миљановић, 2005 у реализацији наставне теме
Скривеносеменице у 5. разреду основне школе, а Терзић и Миљановић, 2009 у
реализацији наставне теме Биологија развића животиња у 3. разреду гимназије. У
њиховим мултимедијалним презентацијама градиво није било програмирано односно
није било издељено на информације те није поседовало ни задатке а самим тим ни
повратне информације. Резултати њиховог истраживања су показали да је и овакав модел
учења у настави биологије много ефикаснији од традиционалног учења, у погледу
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квалитета, трајности и применљивости знања ученика. Аутори су такође истакли да се
коришћењем компјутера више активирају мисаоне способности ученика, подстиче
њихово апстрактно и стваралачко мишљење што повољно утиче на укупан развој њихове
личности.
Сагледавајући резултате свих наведених истраживања, посебно из стране
литературе, може се истаћи да највећи број њих недвосмислено указују на значајне
предности и веће могућности програмираног учења уз помоћ компјутера у настави у
односу на традиционално учење, како у погледу брзине учења, квалитета, трајности и
применљивости знања као и већој мотивисаности и заинтересованости ученика за учење
наставних садржаја уз помоћ компјутера.
Наведени преглед истраживања је довољан да се сагледа потреба за увођењем
овог иновативног модела рада – програмираног учења уз помоћ компјутера у настави
биологије, и оправда избор теме ове докторске дисертације.
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4. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Педашко истраживање урађено је према Банђур и Поткоњак (1999).

4.1. Приступ проблему
Веома брзи развој науке и технологије и пораст њихових сазнања и информација
током последње две деценије имплицирали су повећање наставних садржаја, и на тај
начин довели ученике у веома неповољан положај, јер се од њих захтева усвајање све
веће количине знања за што краће време. Класична наставна средства, методе и облици
рада не омогућавају ученицима задовољавање све већих захтева који се пред њих
постављају. Неопходност савладавања веома велике количине информација из
различитих научних области и технологије, условила је променe у начину презентовања
и усвајања тих информација. С друге стране, жеља и потреба за сталним побољшањем
квалитета наставе и образовања уопште, захтева модернизацију наставне технологије
која се огледа у увођењу савремених наставних средстава и помагала у настави и учењу.
Применом модерне наставне технологије побољшавају се услови за образовање у оквиру
целокупног школства, повећава се квалитет и ефикасност наставе, проширују се
могућности за учење, односно повећава се продуктивност образовно-васпитног рада.
Међу ефикаснијим наставним средствима је компјутер, а програмирано учење/настава уз
помоћ компјутера представља веома важну иновацију у образовно-васпитном раду и
битан методичко-дидактички изазов савременог доба. Како ,,програмирана настава уз
помоћ компјутера испуњава све захтеве и услове које поставља рационализација и
индивидуализација наставе“ (Pejić, 2006), проблем нашег истраживања је садржан у
широко постављеном и започетом процесу модернизације наставе и образовања, посебно
наставе биологије.
У неким развијеним земљама, посебно у САД, програмирано учење уз помоћ
компјутера у настави природних наука давно је прешло из фазе експериментисања у фазу
редовне примене. У њеној реализацији постигнути су бројни завидни резултати и
потврђена је висока ефикасност оваквог модела учења. Иако у свету постоје драгоцена
искуства, примена компјутера у настави природних наука код нас још увек има
експериментални карактер. И ово истраживање је покушај да се сагледају главне
методичке вредности програмираног учења уз помоћ компјутера у настави биологије,
истакну његове предности над традиционалним учењем и укаже на нове могућности
примене компјутера у настави биологије али и других природних наука у основној
школи.

4.2. Предмет истраживања
У претходном поглављу говорећи о проблему истраживања, указали смо на значај
модернизације наставног процеса и његовог прилагођавања индивидуалним психофизичким могућностима ученика која се може постићи увођењем програмиране наставе
(учења) уз помоћ компјутера. Према бројним истраживачима програмирана наставa уз
помоћ компјутера садржи нове квалитете наставног рада, повећава активност ученика у
процесу наставе и стицања знања, утиче на њихову већу мотивисаност, радозналост,
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иницијативност и креативност, што су основни циљеви савремене наставе биологије.
Такав приступ је примењен у истраживању изложеном у овој дисертацији током обраде
наставне подтеме Хордати у шестом разреду основне школе (Службени гласник –
Просветни гласник, 5, 2008) па је стога и предмет истраживања ове докторске
дисертације сагледавање дидактичко методичких вредности тј. предности и недостатака
програмираног учења уз помоћ компјутера у настави биологије у основној школи.
Вредност програмиране наставе уз помоћ компјутера је утврђена на основу
поређења њене ефикасности са ефикасношћу традиционале наставе. Током истраживања
у две различите групе ученика 6. разреда: експерименталној (Е) и контролној (К) групи,
обрађена је наставна подтема Хордати применом различитих модела наставе, а затим
сагледана њихова ефикасност, анализом постигнућа ученика обе групе на финалном
тесту и ретесту.

4.3. Циљ истраживања
Циљ истраживања је био да се експериментално утврди у којој мери примена
програмираног учења биологије уз помоћ компјутера (на примеру реализације наставне
подтеме Хордати у 6. разреду основне школе) утиче на повећање образовних ефеката
наставног процеса, доприноси трајности знања и утиче на повећање мотивације ученика
у наставном процесу.
Циљ је такође био да се сагледају ставови и мишљења наставника биологије о
примени програмираног учења уз помоћ компјутера у настави биологије у основној
школи.

4.4. Задаци истраживања
У складу са проблемом и дефинисаним предметом и циљем истраживања
утврђени су следећи задаци истраживања:
1. Израдити програм – образовни софтвер у Adobe Flash-у за реализацију наставне
подтеме Хордати програмираном наставом уз помоћ компјутера.
2. Саставити објективне тестове знања, иницијални и финални тест који ће садржати
задатке из три когнитивна нивоа (познавање чињеница, разумевање појмова и
анализа и резоновање тј. примена знања).
3. Уједначити експерименталну (Е) и контролну (К) групу ученика на почетку
педагошког истраживања на основу: општег успеха и успеха ученика из биологије
на крају првог полугодишта 6. разреда и резултата иницијалног теста знања (на
сва три когнитивна нивоа појединачно и на тесту у целини).
4. Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у постигнућу ученика
експерименталне и контролне групе на финалном тесту (на сва три когнитивна
нивоа појединачно и на тесту у целини), непосредно након реализације
педагошког истраживања.
5. Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у постигнућу ученика
експерименталне и контролне групе на ретесту (на сва три когнитивна нивоа
појединачно и на тесту у целини), 90 дана након реализације педагошког
истраживања.
6. Анализирати ставове и мишљења ученика експерименталне групе о вредностима
примене програмираног учења уз помоћ компјутера у настави биологије током
реализације наставне подтеме Хордати (сагледати њихову мотивацију,
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заинтересованост за наставу, самосталност у процесу усвајања нових знања,
њихов положај у настави и уопште ставове о примењеном моделу наставе).
7. Испитати да ли постоји статистички значајна разлика између појединих
контекстуалних варијабли ученика Е групе (поседовања компјутера код куће,
провођења времена уз компјутер, општих ставова о учењу биологије, ставова о
учењу биологије на иновативан начин, ставова о квалитету коришћеног
образовног софтвера...) и њиховог просечног постигнућа на финалном тесту.
8. Анализирати ставове и мишљења наставника биологије о значају и примени
програмираног учења уз помоћ компјутера у настави биологије у основној школи.
9. Испитати да ли постоји статистички значајна разлика између појединих
контекстуалних варијабли наставника (година живота, година радног искуства,
коришћења наставних помагала и средстава у настави биологије, оспособљености
за примену савремених наставних средстава, похађања семинара о примени
компјутера...) и њиховог општег става о примени ПУПК у настави биологије.

4.5. Хипотезе истраживања
На почетку истраживања пошло се од претпоставке, да ће примена програмиране
наставе уз помоћ компјутера током реализације садржаја из биологије у
експерименталној групи заинтересовати ученике за рад и подстаћи их на самостално
учење и решавање постављених задатака као и самостално перманентно праћење
успешности свог рада, што ће резултирати повећањем образовно-васпитних ефеката у
настави биологије. У контролној групи, у којој ће исти садржаји бити реализовани
традиционалном наставом је тешко очекивати исте резултате.
Нулта истраживачка хипотеза (Х0) у овом истраживању гласи:
Примена програмиране наставе уз помоћ компјутера у реализацији наставне
подтеме Хордати у 6. разреду, код експерименталне групе ученика неће имати
статистички значајан утицај на повећање њихове укупне ефективности у настави
биологије.
Алтернативна истраживачка хипотеза (ХА) гласи:
Примена програмиране наставе уз помоћ компјутера у реализацији наставне
подтеме Хордати у 6. разреду, код експерименталне групе ученика ће имати статистички
значајан утицај на повећање њихове укупне ефективности у настави биологије.
Да би се нулта хипотеза конкретизовала и детаљно разрадила, у истраживању се
пошло од следећих истраживачких подхипотеза:
Х1
Ученици Е групе ће остварити значајно боље резултате на финалном тесту
на сваком појединачном когнитивном домену (познавање чињеница, разумевање
појмова и анализа и резоновање) и на тесту у целини, у односу на ученике К
групе, као резултат веће ефикасности примене програмиране наставе биологије уз
помоћ компјутера у односу на традиционалну наставу.
Х2
Ученици Е групе ће остварити значајно боље резултате на ретесту на
сваком појединачном когнитивном домену и на тесту у целини, у односу на
ученике К групе, као резултат већег квалитета и трајности њиховог знања,
стеченог применом програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера у односу
на традиционалну наставу.
Х3
Постоји статистички значајна разлика између поседовања компјутера код
куће као и времена провођења уз њега од стране ученика Е групе и њиховог
просечног постигнућа на финалном тесту.
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Х4
Постоји статистички значајна разлика између општег става ученика Е
групе о биологији и њиховог просечног постигнућа на финалном тесту.
Х5
Постоји статистички значајна разлика између општег става ученика Е
групе о примењеном моделу рада (ПУПК) у обради наставне подтеме Хордати и
њиховог просечног постигнућа на финалном тесту.
Х6
Постоји статистички значајна разлика између ставова ученика Е групе о
квалитету образовног софтвера коришћеног у току педагошког истраживања и
њиховог просечног постигнућа на финалном тесту.
Х7
Постоји статистички значајна разлика између ставова ученика Е групе о
својој улози у иновативном моделу рада и њиховог просечног постигнућа на
финалном тесту.
Х8
Постоји статистички значајна разлика између ставова ученика Е групе о
најлакшем моделу учења биологије и њиховог просечног постигнућа на финалном
тесту.
Х9
Ученици Е групе ће генерално имати позитивне ставове о примени ПУПК
у настави биологије изражавањем њихове велике заинтересованости и
мотивисаности за учење биологије помоћу компјутера.
Х10 Постоји статистички значајна разлика између старосне доби као и радног
искуства наставника и њиховог општег става о примени ПУПК у настави
биологије.
Х11 Постоји статистички значајна разлика између наставниковог коришћења
компјутера и БИМ пројектора на часовима биологије и њиховог општег става о
примени програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера.
Х12 Постоји статистички значајна разлика између наставниковог коришћења
образовних софвтера на часовима биологије и њиховог општег става о примени
програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера.
Х13 Постоји статистички значајна разлика између оспособљености наставника
биологије за коришћење компјутера, БИМ пројектора, мултимедијалних програма
(Microsoft Power Point, Adobe Flash), образовних софтвера и њиховог општег става
о примени програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера.
Х14 Постоји статистички значајна разлика између наставниковог усавршавања
на семинарима из области примене компјутера у настави и њихове
оспособљености за примену савремене образовне технологије на часовима
биологије.
Х15 Постоји статистички значајна разлика између наставниковог усавршавања
на семинарима из области примене компјутера у настави и њиховог општег става
о примени програмираног учења биологије уз помоћ компјутера.
Х16 Постоји статистички значајна разлика између става наставника о примени
образовног софтвера у реализацији наставне подтеме Хордати у 6. разреду и
њиховог општег става о примени програмираног учења биологије уз помоћ
компјутера.
Х17 Постоји статистички значајна разлика између става наставника о
најпогоднијем моделу реализације наставне подтеме Хордати у 6. разреду и
њиховог општег става о примени програмираног учења биологије уз помоћ
компјутера.
Х18 Наставници биологије основне школе ће генерално имати позитивне
ставове о примени програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера
изражавањем њихове заинтересованости и спремности (жеље) да овладају
коришћењем компјутера и образовних софтвера како би их примењивали у свом
наставном раду.
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На овај начин је за готово сваки истраживачки задатак постављено по неколико
подхипотеза. Да би се прихватиле или одбациле постављене подхипотезе неопходно је
што објективније проверити њихове ефекте. Због тога је неопходно њихово емпиријско
испитивање у природној (наставној) ситуацији и на довољно репрезентативном узорку
испитаника.

4.6. Варијабле истраживања
Након постављања хипотеза дефинисане су варијабле експерименталног
истраживања: независне, зависне и контролне варијабле.
Независнe варијаблe су два модела наставе: програмирана настава уз помоћ
компјутера и традиционална настава.
Зависна варијабла је ефикасност примене различитих модела наставе на успех
ученика, трајност усвојеног знања, трансфер знања, активност ученика, самосталност
ученика, њихову мотивацију и сл.
Контролне варијабле су: школски успех (општи успех и успех ученика из
биологије на крају првог полугодишта 6. разреда) и успех ученика постигнут на
иницијалном тесту знања.

4.7. Методе истраживања
У циљу проверавања постављене хипотезе и подхипотеза, а у складу са
предметом, циљем и задацима истраживања, у самом истраживању примењене су
следеће методе:
− метода теоријске анализе,
− дескриптивна метода,
− експериментална метода – дидактички експеримент са паралелним групама и
− методе педагошке статистике.
4.7.1. Метода теоријске анализе и дескриптивна метода
За стварање теоријске основе истраживања, утврђивање циљева и задатака
истраживања, формулисање истраживачких хипотеза и подхипотеза, опис реализовања
постављеног предмета, циља и задатака коришћене су метода теоријске анализе и
дескриптивна метода. Овим методама су у току истраживања такође анализирани:
– Наставни план и програм биологије за 6. разред основне школе.
– Глобални и оперативни планови рада наставника.
– Уџбеник биологије за 6. разред основне школе.
– Програмирани материјал тј. образовни софтвер неопходан за реализацију
наставне подтеме Хордати у 6. разреду применом програмиране наставе уз
помоћ компјутера.
– Избор узорка школе за истраживање (Е и К групе).
– Избор узорка ученика 6. разреда (Е и К групе).
Метода теоријске анализе је коришћена и за припрему, сакупљање и обраду
података који су се односили на:
− Општи успех ученика на крају првог полугодишта 6. разреда (Е и К групе).
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− Успех ученика из биологије на крају првог полугодишта 6. разреда (Е и К
групе).
− Утврђивање времена провођења експеримента.
− Избор наставних метода, експерименталних фактора и модела истраживања.
− Избор техника и инструмената истраживања.
4.7.2. Експериментална метода –
дидактички експеримент са паралелним групама
Основна карактеристика експерименталног педагошког истраживања је да се
њиме испитује ефикасност образовно-васпитног рада. ,,У експерименту се увек
сусрећемо са поступком и ефектом тог поступка, тј. са неком појавом (знањем,
вештином, ставовима) која је у већој или мањој мери зависна од поступка који је требао
изазвати ту појаву“ (Банђур и Поткоњак, 1999).
Како је задатак овог истраживања био утврдити ефикасност примене
програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера у основној школи у односу на
уобичајену, традиционалну наставу, у овом истраживању је примењена експериментална
метода и то експеримент са паралелним групама. Ова метода експеримента у односу на
друге има одређене предности које се огледају у следећем:
,,а) нема опасности да ранији чинилац делује на каснији јер се оба уводе
симултано у разним групама;
б) нема опасности деловања разлике у наставном садржају на којој почива ток
експеримента јер је садржај исти;
в) нема ни опасности деловања разлика у мерним инструментима јер су и они у
обе групе исти“ (Банђур и Поткоњак, 1999).
У овом истраживању паралелне групе су била паралелна одељења истог (6.)
разреда из три основне школе (,,Ђура Даничић“, ,,Вук Караџић“ и ,,Петефи Шандор“) у
Новом Саду, чија је уједначеност по одређеним критеријумима установљена како би се
обавило експериментално истраживање. У одељењима контролне групе наставни рад је
био у складу са постојећим, уобичајеним, традиционалним моделом реализације наставне
подтеме Хордати. Ова група служила је контроли односно установљавању вредности
поступака који се примењују у другој групи. У експерименталним одељењима, ученици
су усвајали исте садржаје применом програмиране наставе уз помоћ компјутера.
Анализом резултата у контролним и експерименталним одељењима по завршетку
истраживања сагледане су разлике између група.

4.7.3. Методе педагошке статистике
За статистичку обраду података добијених на тестовима знања (иницијалном тесту,
финалном тесту и ретесту) и анкетама коришћен је програмски пакет SPSS 14.0. У
истраживању су анализирани статистички параметри: аритметичка средина (AS),
стандардна девијација (SD) и стандардна грешка (SE). За утврђивање повезаности две
варијабле коришћен је t – тест (t) уз праг значајности p= 0.05 као и коефицијент
корелације (r). Величина (интензитет) ефекта независне варијабле на зависну добијена је
израчунавањем ета корелације (η).
Резултати истраживања приказани су табеларно и графички.
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4.8. Технике и инструменти истраживања
У току примене појединих истраживачких метода неопходно је било користити
одређене истраживачке технике како би се што успешније реализовали циљ и задаци
истраживања, и што ефикасније и рационалније применили истраживачки инструменти.
У овом истраживању примењене су технике тестирања, анкетирања и скалирања.
Инструменти који су конструисани и примењени у истраживању су:
− Иницијални тест – тест утврђивања претходног знања и умења ученика Е и К
групе из биологије, пре увођења експерименталног фактора.
− Финални тест – тест испитивања знања и умења ученика Е и К групе из
биологије након увођења експерименталног фактора.
− Ретест – тест испитивања трајности знања и умења ученика Е и К групе 90 дана
након финалног тестирања.
− Анкета за ученике експерименталне групе о примени програмиране наставе уз
помоћ компјутера током реализације садржаја наставне подтеме Хордати.
− Анкета за наставнике биологије основне школе о значају и примени
програмираног учења уз помоћ компјутера у настави биологије.

4.8.1. Иницијални тест
Претходна знања ученика обе групе (експерименталне и контролне) су мерена
иницијалним тестом знања, са циљем њиховог уједначавања.
Иницијални тест се односио на садржаје из претходно обрађених наставних тема
Увод, Праживотиње и дела наставне теме Царство животиња (завршно са реализацијом
наставне јединице Бодљокошци – животни простор, начин живота, грађа, разноврсност и
значај). Добро познавање овог градива је предуслов за успешан рад ученика, разумевање
и усвајање садржаја другог дела наставне теме Царство животиња односно наставне
подтеме Хордати.
Максималан број поена који се могао освојити на иницијалном тесту знања био је
100 и обухватао је питања која су била груписана у три когнитивна домена (нивоа):
а) Познавање чињеница – ниво I је садржао три различита типа питања: Заокружи
слово испред тачног одговора, Допуни реченице речима које недостају и Среди податке.
У оквиру I нивоа максималан број поена је био 30.
б) Разумевање појмова – ниво II је такође садржао три различита типа питања али
на вишем когнитивном домену: Напиши стручне називе за следеће исказе, Среди
податке и Повежи појмове са одговарајућим тврдњама. У оквиру II нивоа максималан
број поена је био 40.
в) Анализа и резоновање – ниво III је обухватио једну групу питања Среди
податке на највишем когнитивном домену. У оквиру III нивоа максималан број поена је
био 30.
Иницијални тест и његово решење дати су у Прилогу 8.1.

4.8.2. Финални тест и ретест
Финални тест (који се користио и као ретест) односио се на садржаје из наставне
подтеме Хордати која је обрађена током педагошког експеримента. Финални тест је дат
након реализоване наставне подтеме Хордати у циљу анализе усвојености наставних
садржаја и процене ефеката примењених модела учења у Е и К групи након реализованог
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истраживања, док је ретест дат 90 дана након финалног теста са циљем сагледавања
трајности усвојеног знања у Е и К групи из реализоване наставне подтеме.
Максималан број поена који се могао освојити на финалном тесту знања (односно
ретесту) био је 100 и као у случају иницијалног теста обухватао је питања груписана у
три когнитивна домена (нивоа):
а) Познавање чињеница – ниво I је садржао три различита типа питања: Заокружи
слово испред тачног одговора, Допуни реченице речима које недостају и Среди податке.
У оквиру овог I нивоа максималан број поена је био 30.
б) Разумевање појмова – ниво II је такође садржао три различита типа питања али
на вишем когнитивном домену: Напиши стручне називе за следеће исказе, Среди
податке и Повежи појмове са одговарајућим тврдњама. У оквиру овог II нивоа
максималан број поена је био 40.
в) Анализа и резоновање – ниво III је обухватио једну групу питања Среди
податке на највишем когнитивном домену. У оквиру III нивоа максималан број поена је
био 30.
Финални тест (који је истовремено и ретест) и његово решење дати су у Прилогу
8.2.
Израдом иницијалног теста и финалног теста односно ретеста реализован је други
задатак истраживања.

4.8.3. Анкета за ученике експерименталне групе
У одељењима експерименталне групе, након извршеног финалног тестирања
ученика, спроведена је анкета о примени програмиране наставе уз помоћ компјутера
током реализације садржаја наставне подтеме Хордати. Циљ анкете је био да ученици
изнесу своје ставове и мишљења о оваквом начину рада у настави биологије. Њен циљ је
такође био да се испита заинтересованост ученика за учење биологије применом
компјутера (програмираног учења уз помоћ компјутера). Анкета је садржала питања:
затвореног типа, отвореног типа и са скалом ставова (Прилог 8.3).
На питања затвореног типа ученици су имали могућност одабирања једног од
неколико понуђених одговора. У оквиру питања отвореног типа, од ученика се
захтевало да на постављено питање дају конструктиван одговор. ,,Скала ставова је
директна техника која се састоји од низа позитивних или негативних тврдњи о објекту
става у анкети (упитнику)“ (http://www.socialresearchmethods.net/kb/scallik.php). У овом
истраживању скала ставова за ученике експерименталне групе је конструисана по узору
на тростепену Ликертову сумациону скалу у оквиру које су испитаници (ученици Е
групе) изражавали своје слагање или неслагање. Категорије става се крећу од потпуно
негативног става (не слажем се), преко неутралног (нисам сигуран), до потпуно
позитивног става тј. слагања (слажем се) у свакој појединачној тврдњи. У оквиру сваке
појединачне тврдње ученик је могао бирати само један одговор односно став. Сваки тај
одговор се бодује на одговарајући начин, а онда се сабирањем бодова за сваку тврдњу
добија укупан скор који изражава став ученика, у одређеној мери позитиван или
негативан према објекту става.
Анкета за ученике Е групе није била анонимна због испитивања везе између
ставова ученика о програмираном учењу уз помоћ компјутера и њиховог укупног
постигнућа на финалном тесту.
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4.8.4. Анкета за наставнике биологије основне школе
Анкета за наставнике биологије основне школе имала је за циљ да се добију и
сагледају њихови ставови и мишљења о значају и примени програмираног учења уз
помоћ компјутера у настави биологије, али и конкретно у реализацији наставне подтеме
Хордати. Циљ анкете је такође био да се испита општи однос наставника према примени
различитих наставних средстава у настави биологије као и заинтересованост за примену
компјутера у њиховом наставном раду. Анкета је садржала питања: затвореног типа,
отвореног типа и са скалом ставова (Прилог 8.4).
Скала ставова за професоре биологије је конструисана по узору на петостепену
Ликертову сумациону скалу у оквиру које су испитаници (наставници биологије)
изражавали своје слагање или неслагање. Степени слагања односно неслагања на скали
су били: уопште се не слажем, углавном се не слажем, нисам сигуран, углавном се
слажем и потпуно се слажем. Добијени одговори су бодовани зависно од степена
слагања са тврдњом, што нам је омогућило да сагледамо и анализирамо које особине
програмираног учења уз помоћ компјутера истичу наставници биологије и да ли постоји
статистички значајна разлика између појединих њихових ставова.

4.9. Узорак истраживања
С обзиром на сложеност предмета овог истраживања, а посебно с обзиром на
формулисани циљ истраживања и одабране истраживачке методе, експеримент је
реализован на узорку од укупно 214 ученика из три основне школе у Новом Саду.
Експерименталну групу су чинили ученици три одељења 6. разреда из ОШ ,,Ђура
Даничић“ (VI1 – 25 ученика, VI2 – 23 ученика и VI3 – 21 ученик) и два одељења из ОШ
,,Вук Караџић“ (VI1 – 20 ученика и VI2 – 17 ученика). Дакле, експериментални фактор
(програмирано учење биологије уз помоћ компјутера) је спроведен у пет одељења 6.
разреда на узорку од укупно 106 ученика.
Контролну групу су чинили ученици пет одељења 6. разреда из ОШ ,,Петефи
Шандор“ (VI1 – 22 ученика, VI2 – 25 ученика, VI3 – 20 ученика, VI4 – 19 ученика, VI5 – 22
ученика). Дакле, контролну групу ученика, у којој се настава биологије одвијала на
традиционалан начин, је чинило укупно 108 ученика.
Експерименталну групу су чинили ученици из две основне школе због
немогућности да се обезбеди потребан број компјутера и у исто време довољан број
ученика у једној школи, јер је било неопходно да сваки ученик у експерименталној групи
ради самостално.
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4.10. Експериментални фактори и модели истраживања
Реализација наставне подтеме Хордати одвијала се применом два различита
модела рада у Е и К групи (Табела 3).
Табела 3. Експериментални фактори и модели истраживања
Модел

Тип часа
–
Обрада градива (12∗)
–
–

М1

Реализација вежбе (1∗)
–
–
∗

Утврђивање градива (5 )

Обрада градива (12∗),
Реализација вежбе (1∗)

М2

Утврђивање градива (5∗)

–

–
–

Врста наставе и
облик рада
Програмирана
настава уз помоћ
компјутера;
Индивидуални
облик рада.
Програмирана
настава уз помоћ
наставног
листића;
Групни облик
рада.
Традиционална
настава;
Фронтални облик
рада.

Традиционална
настава;
Фронтални облик
рада.

Број одељења
и број ученика

Школа

5 одељења
106 ученика

ОШ ,,Ђура Даничић“
и
ОШ ,,Вук Караџић“

5 одељења
108 ученика

ОШ ,,Петефи
Шандор“

∗

Часови предвиђени за реализацију одређеног типа часа

Према Наставном програму за 6. разред основне школе (Службени гласник –
Просветни гласник, 5, 2008), наставна подтема Хордати обрађује се током 19 часова и
укључује реализацију 12 наставних јединица, једну експерименталну вежбу, пет часова
утврђивања градива и један час систематизације градива.
Модел М1 је примењен у експерименталној групи ученика 6. разреда у основним
школама ,,Ђура Даничић“ и ,,Вук Караџић“ у Новом Саду. Обрада свих 12 наставних
јединица се одвијала у компјутерској учионици програмираном наставом уз помоћ
компјутера. У учионици је број радних места и компјутера био исти као и број ученика,
што је омогућило индивидулан рад ученика на компјутеру. Реализација вежбе се
одвијала у кабинету за биологију програмираном наставом уз помоћ наставног листића,
групним обликом рада и применом лабораторијско-експерименталне наставне методе.
Часови на којима је утврђивано градиво су реализовани у кабинету за биологију
применом фронталног облика рада, вербално-текстуалним и демонстративноилустративним наставним методама.
Модел М2 је примењен у контролној групи ученика 6. разреда основне школе
,,Петефи Шандор“. Обрада новог градива, реализација експерименталне вежбе и
утврђивање свих наставних јединица које су предвиђене у оквиру наставне подтеме
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Хордати реализовани су у кабинету за биологију фронталним обликом рада и применом
вербално-текстуалних и демонстративно-илустративних наставних метода.

4.11. Пројекат експерименталног истраживања
Пројекат експерименталног истраживања приказан је на Схеми 6.
Иницијално мерење у Е и К групи
(тест задатака објективног типа на
почетку педагошког истраживања)

↓
M1 (експериментална група)
М2 (контролна група)
Реализација наставне подтеме Хордати
Реализација наставне подтеме Хордати
програмираном
наставом
уз
помоћ
традиционалном наставом.
компјутера.
Наставне јединице у оквиру подтеме Хордати:
− Хордати – основне одлике на примеру копљаче, разноврсност и значај.
− Кичмењаци – грађа и разноврсност.
− Рибе – начин живота, грађа и корелација са стаништем (шаран).
− Вежба: Дисекција рибе.
− Разноврсност риба и значај.
− Водоземци – начин живота, грађа и корелација са стаништем (жаба). Размножавање и
развиће.
− Разноврсност водоземаца и значај.
− Гмизавци – начин живота, грађа и корелација са стаништем (гуштер). Размножавање и
регенерација.
− Разноврсност и значај гмизаваца, изумрли гмизавци.
− Птице – начин живота, грађа и корелација са стаништем. Размножавање, брига о
потомству, сеоба.
− Разноврсност птица и значај.
− Сисари – начин живота, грађа и корелација са стаништем, размножавање, развиће, брига о
потомству; миграције и зимски сан.
− Разноврсност сисара и значај.

↓
Финално мерење у Е и К групи
(тест задатака објективног типа након
реализације педагошког истраживања)

↓
Ретестирање у Е и К групи
(тест задатака објективног типа
90 дана након финалног теста)

Схема 6. Реализација експерименталног истраживања
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4.12. Време провођења педагошког експеримента
Експериментално истраживање у оквиру израде ове докторске дисертације
реализовано је током школске 2009/10. године и по етапама је обухватало: иницијално
тестирање ученика Е и К групе, реализацију педагошког експеримента у обе групе,
финално тестирање истих ученика, анкетирање ученика Е групе, ретестирање ученика Е
и К групе и анкетирање наставника биологије.
− Иницијално тестирање ученика Е и К групе спроведено је 01. 03. 2010. године.
− Реализација педагошког експеримента одвијала се током марта, априла и маја
2010. године паралелно у Е и К групи.
− Финално тестирање ученика Е и К групе реализовано је 17. 05. 2010. године.
− Анетирање ученика Е групе о примени програмиране наставе биологије уз
помоћ компјутера обављено је 24. 05. 2010. године.
− Ретестирање ученика Е и К групе реализовано је 05. 09. 2010. године.
− Анкетирање наставника биологије основне школе извршено је током
септембра и октобра 2010. године.

4.13. Методичка упутства за обраду садржаја
из биологије у експерименталној групи ученика
Пре почетка педагошког истраживања извршене су припреме наставника и
ученика експерименталних одељења, које су биле неопходне за његово успешно и
квалитетно извођење.

4.13.1. Припрема наставника
Стручна и методичка оспособљеност наставника је један од најважнијих услова
успешне организације и извођења наставног процеса. Због тога је веома важна припрема
наставника која се при обради наставне подтеме Хордати применом програмиране
наставе уз помоћ компјутера састојала у следећем:
– детаљно проучавање стручне литературе за реализацију планираних наставних
јединица;
– проучавање методичке литературе и избор адекватног наставног модела
(програмирана настава уз помоћ компјутера) и облика рада (индивидуални
облик рада);
– израда писаних припрема за обраду наставних јединица из подтеме Хордати;
– упознавање са радом и могућностима програма Adobe Flash;
– израда образовног софтвера са програмираним садржајем за обраду комплетне
наставне подтеме Хордати;
– израда наставног листића по моделу програмиране наставе за реализацију
експерименталне вежбе;
– израда наставних листића са питањима за понављање сваке обрађене наставне
јединице;
– договор са наставником биологије који је обрадио исте садржаје из биологије у
К групи.
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4.13.2. Припрема ученика
Поред припреме наставника, пре почетка педагошког истраживања извршена је и
одговарајућа припрема ученика експерименталних одељења. Њима је објашњена
суштина истраживања у којем учествују, што су они са одушевљењем прихватили.
Припрема ученика се састојала од:
– договора о реализацији наставне подтеме Хордати у компјутерској учионици;
– упознавања са програмом тј. образовним софтвером у којем је програмиран
садржај за реализацију 12 наставних јединица из наставне подтеме Хордати
програмираном наставом.
Програм израђен у сврху овог истраживања није захтевао предзнање ученика из
наставног предмета Информатика и рачунарство.

4.13.3. Преглед етапа коришћења образовног софтвера
у експерименталној групи ученика на часовима биологије
За потребе реализације првог задатка ове докторске дисертације израђен је
образовни софтвер Хордати по моделу програмиране наставе уз помоћ компјутера, који
је у експерименталној групи ученика 6. разреда служио као комплетна замена за уџбеник
биологије који су ученици претходно користили током школске године (Букуров и сар.,
2008). У образовном софтверу језик и стил текстуалног дела су у потпуности
прилагођени узрасту ученика. Коришћење стручних израза сведено је на минимум а нови
и непознати изрази су разумљиво и прецизно објашњени. Са циљем лакшег памћења и
разумевања знања градива софтвер је богато ислустрован. Сва обележавања на сликама
су на ћириличном писму, као и софтвер у целини. Детаљна структура овог софтвера је
приказана у поглављу 3.6.1. у опису његовог интерфејса.
Ток часова на којима је наставна подтема Хордати обрађивана програмираном
наставом уз помоћ компјутера, коришћењем образовног софтвера, се састојао од
неколико етапа или корака:
КОРАК 1. Покретање софтвера и отварање наставне јединице која се обрађује
на часу
Први корак ученика на часу је да након покретања софтвера, помоћу дугмета
,,Старт“ које се налази на његовом насловном слајду једним левим кликом миша отвори
списак од 12 наставних јединица које обухвата наставна подтема Хордати. Када се
ученику отвори слајд са списком лекција, одабиром наставне јединице која је предвиђена
за обраду на датом часу отвара му се слајд са следећих 6 одељака: Градиво, Завршни
тест, Преглед градива, Галерија слика, За оне који желе да знају више и Речник појмова.
КОРАК 2. Читање и усвајање Градива наставне јединице која се обрађује на
часу
Други корак на часу је да сваки ученик отвори Градиво наставне јединице и
прочита и усвоји информације које оно обухвата. Градиво сваке наставне јединице
обухвата од 6 до 9 информација које ученик усваја постепено једну за другом,
сопственим темпом рада. Током изучавања Градива након сваке информације ученик има
задатак али и обавезу да одговори на питања чијим решавањем проверава и примењује
стечено знање. На овај начин је максимално искоришћена предност програмиране
наставе, која се огледа у томе да ученик у току самог рада при сваком кораку добија
информацију о успешности свог рада, а не тек након њега. Док ученици самостално
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читају информације и одговарају на постављена питања на компјутеру наставник прати
њихов рад.
КОРАК 3. Решавање Завршног теста
Након прочитаног и савладаног Градива, следи трећи корак се односи на
сaмoстaлну прoвeру знaњa кoмплeтнe нaстaвнe jeдиницe рeшaвaњeм Зaвршнoг тeстa.
Након сваког решеног задатка у Завршном тесту ученик добија информацију о
исправности одговора. Без обзира на тачност решеног задатка ученик аутоматски
прелази на решавање следећег задатка што значи да у Завршном тесту ученик нема
могућност исправке. Овај поступак се понавља до краја теста када му се приказује
укупан број прикупљених бодова на тесту али и оцена знања из обрађене наставне
јединице. Уколико је ученик задовољан својим знањем и својом оценом и ако сматра да
је усвојио градиво у довољној мери, он ће прећи на савладавање четвртог корака на часу.
Ученик који није задовољан са степеном усвојености прочитаног градива, поново ће га
темељно прочитати и проучити.
КОРАК 4. Прегледање Галерије слика
Четврти корак на сваком часу обраде градива је прегледање Галерије слика. У
Галерији слика ученици гледају још једном слике кoje прaте грaдивo, aли и нoвe сликe
које се не налазе у oдeљку Грaдивo. На овај начин учeници могу дa уоче поједине детаље
у aнaтoмиjи живoтињскoг тeлa, а тиме и сличнoсти и рaзликe измeђу пojeдиних групa
живoтињa.
КОРАК 5. Дискусија
У завршном делу часа (15 минута до краја часа) наставник прекида рад ученика на
компјутеру без обзира на корак до којег су они стигли и води дискусију са њима.
Постављањем проблемских питања наставник сагледава степен савладаности и
разумевања обрађене наставне јединице.
КОРАК 6. Домаћи задатак
Сви учeници E групe су нa пoчeтку eкспeримeнтaлнoг истрaживaњa дoбили
eлeктрoнску вeрзиjу oбрaзoвнoг сoфтвeрa кaкo би гa мoгли кoристити и кoд кућe зa
домаћи рад, учeњe и пoнaвљaњe нaстaвног сaдржaja. Један од домаћих задатака је био да
се препишу тезе из Прегледа градива у свеску и на тај начин још једном сагледа суштина
обрађене наставне јединице. Овај одељак је посебно значајан за слабије ученике односно
ученике скромнијих способности који у мноштву информација тешко издвајају битно од
небитног. Ученицима који имају већа интересовања за биологију софтвер нуди
могућност читања занимљивости о одређеној групи животиња, које се налазе у одељку За
оне који желе да знају више.
Оваквом реализацијом наставног садржаја применом програмиране наставе уз
помоћ компјутера запажено је велико интересовање ученика за овакав вид наставе
биологије. Они су лако савладали коришћење софтвера, тако да је рад у
експерименталној групи текао без икаквих проблема. Неки ученици су напредовали брже
од других чиме је остварен принцип индивидуализације у настави. Оно што је такође
уочено је да су и ученици који до тада нису били заинтересовани за биологију постали
веома активни на овим часовима. Дакле, софтвер је заинтересовао и мотивисао ученике
за учење биологије што је и био његов основни циљ.
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4.14. Преглед писаних припрема за реализацију садржаја
наставне подтеме Хордати у експерименталној групи ученика
У овом поглављу даћемо преглед писаних припрема које су коришћене током
педагошког истраживања у експерименталној групи ученика за реализацију наставне
подтеме Хордати применом програмиране наставе уз помоћ компјутера. Писане
припреме укључују поред општих методичких података и приказ образовног софтвера
Хордати, и то одељка Градиво за сваку наставну јединицу обухваћену овом подтемом.

4.14.1. Хордати – основне одлике на примеру копљаче, разноврсност и значај
Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна подтема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:

Образовни задаци:

Функционални задаци:

Васпитни задаци:
Наставне методе:
Посебне врсте
наставе:
Наставна средства и
помагала:
Наставни објекат:
Литература за
ученике:

Литература за
наставника:

Биологија
Царство животиња
Хордати
Хордати – основне одлике на примеру копљаче,
разноврсност и значај
Обрада новог градива
Индивидуални и фронтални
Ученик треба да:
– усвоји знања о основним одликама хордата;
– упозна животни простор, спољашњу и унутрашњу грађу
копљаче;
– научи поделу и еволутивни настанак хордата.
– Оспособљавање ученика да разумеју природну
променљивост и поступност у развоју организма;
– Развијање свести о еволутивном напретку у грађи тела
хордата;
– Развијање способности повезивања чињеница и логичког
закључивања.
– Развијање интересовања за разноврсност живог света.
Вербално-текстуалне, демостративно-илустративне и методе
самосталног рада ученика
Програмирана настава уз помоћ компјутера
Компјутер, образовни софтвер
Компјутерска учионица
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Калезић, М., Томовић, Љ. (2005): Хордати, Биолошки
факултет, Београд.
– Костић, Д. (2007): Практикум из упоредне анатомије и
систематике хордата, Студио Верис, Нови Сад.
− Петров, Б., Калезић, М., Коњевић, Р. (2003): Биологија за
други разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд.
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− Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичкометодички примери из методике наставе биологије,
Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Букуров, Н. (2008): Радна свеска 6: уз уџбеник биологије
за шести разред основне школе, БИГЗ школство,
Београд.
Ток часа:
КОРАК 1. Упознавање ученика са новим начином рада на часу биологије
На почетку часа наставник даје неопходне инструкције ученицима за реализацију
наставне подтеме Хордати програмираном наставом уз помоћ компјутера:
Образовни софтвер који си добио проучаваћеш самостално. Помоћу њега ћеш
стећи знање о различитим групама животиња (копљачама, рибама, водоземцима,
гмизавцима, птицама и сисарима), њиховом начину живота, грађи и функцији
различитих органа, као и њиховим значајем на Земљи. Градиво за сваку наставну
јединицу је подељено на мање делове тзв. информације. Након сваке информације биће
ти постављени задаци, чији се одговори налазе у претходно прочитаној информацији.
Да би тачно одговорио на сва постављена питања, мораш темељно и полако да
прочиташ информацију. Када даш тачан одговор на постављено питање, следиће ти
ново питање или нова информација. Уколико одговориш нетачно на постављено
питање, отвориће ти се нови слајд са додатним објашњењима како би схватио где си
погрешио, а затим и обавеза да још једном пажљивије прочиташ исту информацију и
потом одговориш на исто питање. Овај поступак ће се понављати до последње
информације у Градиву.
КОРАК 2. Самосталан рад ученика на програмираном материјалу
Ученици читају информације и решавају задатке дате у оквиру одељка Градиво из
прве наставне јединице Хордати – основне одлике на примеру копљаче, разноврсност и
значај. За то време наставник прати рад ученика.
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Садржај програмираног материјала, Градива
ИНФОРМАЦИЈА 1 И ЗАДАТАК 1

Информација 1

Задатак 1 – Питање 1

Задатак 1 – Питање 2

Задатак 1 – Питање 3

ИНФОРМАЦИЈА 2 И ЗАДАТАК 2

Информација 2

Задатак 2 – Питање 1
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Задатак 2 – Питање 3

ИНФОРМАЦИЈА 3 И ЗАДАТАК 3

Информација 3 – први слајд

Информација 3 – други слајд

Задатак 3 – Питање 1

Задатак 3 – Питање 2
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ИНФОРМАЦИЈА 4 И ЗАДАТАК 4

Информација 4 – први слајд

Информација 4 – други слајд

Задатак 4 – Питање 1

Задатак 4 – Питање 2

Задатак 4 – Питање 3
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ИНФОРМАЦИЈА 5 И ЗАДАТАК 5

Информација 5

Задатак 5 – Питање 1

Задатак 5 – Питање 2

Задатак 5 – Питање 3

ИНФОРМАЦИЈА 6 И ЗАДАТАК 6

Информација 6 – први слајд

Информација 6 – други слајд
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Информација 6 – трећи слајд

Задатак 6 – Питање 1

Задатак 6 – Питање 2

Задатак 6 – Питање 3

Задатак 6 – Питање 4
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ИНФОРМАЦИЈА 7

Информација 7
ИНФОРМАЦИЈА 8 И ЗАДАТАК 8

Информација 8 – први слајд

Информација 8 – други слајд

Информација 8 – трећи слајд

Задатак 8 – Питање 1
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Задатак 8 – Питање 2
ИНФОРМАЦИЈА 9 И ЗАДАТАК 9

Информација 9 – први слајд

Информација 9 – други слајд

Задатак 9 – Питање 1
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ИНФОРМАЦИЈА 10 И ЗАДАТАК 10

Информација 10 – први слајд

Информација 10 – други слајд

Задатак 10 – Питање 1

Задатак 10 – Питање 2

ИНФОРМАЦИЈА 11 И ЗАДАТАК 11

Информација 11

Задатак 11 – Питање 1
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Задатак 11 – Питање 2
ИНФОРМАЦИЈА 12

Информација 12 – први слајд

Информација 12 – други слајд

КОРАК 3. Утврђивање наставне јединице
Након обраде градива, ученици отварају одељак Завршни тест, како би
проверили усвојеност садржаја из комплетне наставне јединице тј. из свих информација.
Ученици који на сва питања одговоре тачно, према њиховом избору отвориће линкове
Галерија слика и За оне који желе да знају више, док они који начине грешке у току
решавања теста поново ће прочитати градиво како би га боље савладали и успешније
решили исти тест.
КОРАК 4. Дискусија
У завршном делу часа (10 минута до краја часа), наставник прекида рад ученика
на компјутеру и покреће дискусију како би стекао увид у степен прочитаног и савладаног
градива од стране ученика.
Кораци 3. и 4. се понављају на свим часовима обраде новог градива
програмираном наставом уз помоћ компјутера, те их стога у наредним припремама
нећемо понављати.
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4.14.2. Кичмењаци – грађа и разноврсност
Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна подтема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:
Образовни задаци:

Функционални задаци:

Васпитни задаци:
Наставне методе:
Посебне врсте
наставе:
Наставна средства и
помагала:
Наставни објекат:
Литература за
ученике:

Литература за
наставника:

Биологија
Царство животиња
Хордати
Кичмењаци – грађа и разноврсност
Обрада новог градива
Индивидуални и фронтални
Ученик треба да:
– усвоји знања о основним одликама кичмењака;
– научи поделу и еволутивни настанак кичмењака.
– Оспособљавање ученика да самостално запажају и
разликују битне одлике кичмењака;
– Развијање способности повезивања чињеница и логичког
закључивања.
– Усвајање научног погледа на еволуцију животиња;
– Развијање интересовања за разноврсност живог света;
– Развијање позитивног односа према раду.
Вербално-текстуалне, демостративно-илустративне и методе
самосталног рада ученика
Програмирана настава уз помоћ компјутера
Компјутер, образовни софтвер, наставни листић
Компјутерска учионица
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Калезић, М., Томовић, Љ. (2005): Хордати, Биолошки
факултет, Београд.
– Костић, Д. (2007): Практикум из упоредне анатомије и
систематике хордата, Студио Верис, Нови Сад.
− Петров, Б., Калезић, М., Коњевић, Р. (2003): Биологија за
други разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд.
− Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичкометодички примери из методике наставе биологије,
Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Букуров, Н. (2008): Радна свеска 6: уз уџбеник биологије
за шести разред основне школе, БИГЗ школство,
Београд.

_____________________________________________________________________________
71

мр Вера Жупанец – Докторска дисертација

Методологија истраживања

Ток часа:
КОРАК 1. Понављање претходно обрађене наставне јединице
Ученици индивидуално решавају задатке на наставном листићу, да би потом
фронтално излагали решења задатака. Тиме наставник добија сазнања о степену
разумевања и усвојености знања о основним одликама хордата.
Изглед наставног листића
Одговори на питања.
1. Шта је хорда? _____________________________________________________________
2. Код којих организама хорда постоји у току читавог живота? _____________________
3. Какав нервни систем имају сви хордати? ______________________________________
4. Наброј органе за дисање хордата. ____________________________________________
5. На слици је приказана симетрија тела која одликује све хордате. Како се она назива?
(Одговор упиши на линију испод слике)

___________________________
6. Какав је крвни систем хордата? ______________________________________________
7. Обележи срце на слици делфина.

8. На којој страни тела се налази срце делфина? __________________________________
9. Тип хордата обухвата три подтипа. Упиши њихове називе испод приказаних слика.

1. ____________

2. ____________

3. ___________

_____________________________________________________________________________
72

мр Вера Жупанец – Докторска дисертација

Методологија истраживања

10. Напиши називе органа амфиоксуса означене бројевима.

1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________
5. _______________________
6. _______________________

КОРАК 2. Самосталан рад ученика на програмираном материјалу
Ученици читају информације и решавају задатке дате у оквиру одељка Градиво из
друге наставне јединице Кичмењаци – грађа и разноврсност. За то време наставник
прати рад ученика.
Садржај програмираног материјала, Градива
ИНФОРМАЦИЈА 1 И ЗАДАТАК 1

Информација 1 – први слајд

Информација 1 – други слајд

Информација 1 – трећи слајд

Задатак 1 – Питање 1
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Задатак 1 – Питање 2

Задатак 1 – Питање 3

Задатак 1 – Питање 4
ИНФОРМАЦИЈА 2 И ЗАДАТАК 2

Информација 2 – први слајд

Информација 2 – други слајд

_____________________________________________________________________________
74

мр Вера Жупанец – Докторска дисертација

Методологија истраживања

Информација 2 – трећи слајд

Информација 2 – четврти слајд

Информација 2 – пети слајд

Задатак 2 – Питање 1

Задатак 2 – Питање 2

Задатак 2 – Питање 3
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Задатак 2 – Питање 5

Задатак 2 – Питање 6
ИНФОРМАЦИЈА 3 И ЗАДАТАК 3

Информација 3

Задатак 3 – Питање 1
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Задатак 3 – Питање 3

ИНФОРМАЦИЈА 4 И ЗАДАТАК 4

Информација 4 – први слајд

Информација 4 – други слајд

Информација 4 – трећи слајд

Задатак 4 – Питање 1
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Задатак 4 – Питање 3

ИНФОРМАЦИЈА 5 И ЗАДАТАК 5

Информација 5 – први слајд

Информација 5 – други слајд

Задатак 5 – Питање 1

Задатак 5 – Питање 2
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Задатак 5 – Питање 3

Задатак 5 – Питање 4

Задатак 5 – Питање 5

Задатак 5 – Питање 6

Задатак 5 – Питање 7

Задатак 5 – Питање 8
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Задатак 5 – Питање 9
ИНФОРМАЦИЈА 6 И ЗАДАТАК 6

Информација 6

Задатак 6 – Питање 1

Задатак 6 – Питање 2

Задатак 6 – Питање 3
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Задатак 6 – Питање 4
ИНФОРМАЦИЈА 7 И ЗАДАТАК 7

Информација 7 – први слајд

Информација 7 – други слајд

Задатак 7 – Питање 1

Задатак 7 – Питање 2
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Задатак 7 – Питање 4

Задатак 7 – Питање 5

4.14.3. Рибе – начин живота, грађа и корелација са стаништем (шаран)
Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна подтема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:
Образовни задаци:

Функционални задаци:

Биологија
Царство животиња
Хордати
Рибе – начин живота, грађа и корелација са стаништем
(шаран)
Обрада новог градива
Индивидуални и фронтални
Ученик треба да:
– усвоји знања о основним одликама риба;
– упозна животни простор, спољашњу и унутрашњу грађу
риба (шарана).
– Оспособљавање ученика да самостално запажају и
разликују битне одлике риба;
– Развијање свести о еволутивном напретку и
прилагођености тела риба њиховом станишту;
– Развијање способности повезивања чињеница и логичког
закључивања.
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Васпитни задаци:
Наставне методе:
Посебне врсте
наставе:
Наставна средства и
помагала:
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ученике:

Литература за
наставника:

Методологија истраживања

– Јачање осећаја одговорности при самосталном раду;
– Развијање уредности и прецизности у раду;
– Развијање интересовања за разноврсност живог света.
Вербално-текстуалне, демостративно-илустративне и методе
самосталног рада ученика
Програмирана настава уз помоћ компјутера
Компјутер, образовни софтвер, наставни листић
Компјутерска учионица
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Калезић, М., Томовић, Љ. (2005): Хордати, Биолошки
факултет, Београд.
– Костић, Д. (2007): Практикум из упоредне анатомије и
систематике хордата, Студио Верис, Нови Сад.
− Петров, Б., Калезић, М., Коњевић, Р. (2003): Биологија за
други разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд.
− Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичкометодички примери из методике наставе биологије,
Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Букуров, Н. (2008): Радна свеска 6: уз уџбеник биологије
за шести разред основне школе, БИГЗ школство,
Београд.
Ток часа:

КОРАК 1. Понављање претходно обрађене наставне јединице
Ученици индивидуално решавају задатке на наставном листићу, да би потом
фронтално излагали решења задатака. Тиме наставник добија сазнања о степену
разумевања и усвојености знања о основним одликама кичмењака.
Изглед наставног листића
1. Допуни реченице.
Кичмењаци живе у _________________, __________________ и _________________.
У кичмењаке спадају: _______________, __________________, _________________,
_________________, __________________ и __________________.
Скелет кичмењака је ________________, за разлику од бескичмењака који имају
___________________ скелет.
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Клоака је _____________
______________________________________
_________________
2. Одговори на питања.
Како се још зовуу колоусте?
колоусте __________________________________
________________
Шта се догађа са хордом
рдом код
ко колоуста током живота? ___________
_________________
Рожне творевинее коже кичмењака
кичм
су: ____________, ____________
___, ____________,
______________, _______
__________ и друге.
3. Заокружи тачан одговор.
Код већине кичмењака хорда
х
постоји:
a) током читавог живота.
б) у најранијем
ајранијем периоду
п
живота.
в) не постоји уопште.
уоп
4. Допуни празна поља.
У жуто поље испод
д сваке сли
слике упиши број који означаваа одређену грађу срца, а на
линијама испод сваке
ке слике наведи
нав
организме код којих постоји
оји приказано
приказан срце.
1. ДВОДЕЛНО
СРЦЕ
2. ТРОДЕЛНО СРЦЕ
3. ЧЕТВОРОДЕЛНО
СРЦЕ

_________________
_________________
_________________

____
_______________
____
________________
____
________________

_________________
_________________
_________________

ан рад ученика
уч
на програмираном материјалу
КОРАК 2. Самосталан
Ученици читају
тају информ
информације и решавају задатке дате у оквиру од
одељка Градиво из
треће наставне јединице Рибе – начин живота, грађа и корелација са стани
стаништем (шаран). За
то време наставник прати рад ученика.
у

________________________
______________________________________
____________________
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Садржај програмираног материјала, Градива
ИНФОРМАЦИЈА 1 И ЗАДАТАК 1

Информација 1

Задатак 1 – Питање 1

Задатак 1 – Питање 2
ИНФОРМАЦИЈА 2 И ЗАДАТАК 2

Информација 2 – први слајд

Информација 2 – други слајд

_____________________________________________________________________________
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Информација 2 – трећи слајд

Информација 2 – четврти слајд

Информација 2 – пети слајд

Задатак 2 – Питање 1

Задатак 2 – Питање 2

Задатак 2 – Питање 3

_____________________________________________________________________________
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Задатак 2 – Питање 5

ИНФОРМАЦИЈА 3 И ЗАДАТАК 3

Информација 3 – први слајд

Информација 3 – други слајд

Задатак 3 – Питање 1

Задатак 3 – Питање 2

_____________________________________________________________________________
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Задатак 3 – Питање 3
ИНФОРМАЦИЈА 4 И ЗАДАТАК 4

Информација 4 – први слајд

Информација 4 – други слајд

Информација 4 – трећи слајд

Задатак 4 – Питање 1

_____________________________________________________________________________
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Задатак 4 – Питање 2

Задатак 4 – Питање 3

Задатак 4 – Питање 4

Задатак 4 – Питање 5

ИНФОРМАЦИЈА 5 И ЗАДАТАК 5

Информација 5 – први слајд

Информација 5 – други слајд

_____________________________________________________________________________
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Информација 5 – трећи слајд

Задатак 5 – Питање 1

Задатак 5 – Питање 2

Задатак 5 – Питање 3

ИНФОРМАЦИЈА 6 И ЗАДАТАК 6

Информација 6 – први слајд

Информација 6 – други слајд

_____________________________________________________________________________
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Задатак 6 – Питање 1
ИНФОРМАЦИЈА 7 И ЗАДАТАК 7

Информација 7 – први слајд

Информација 7 – други слајд

Задатак 7 – Питање 1

Задатак 7 – Питање 2
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Задатак 7 – Питање 3

Задатак 7 – Питање 4

Задатак 7 – Питање 5

Задатак 7 – Питање 6

Задатак 7 – Питање 7
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4.14.4. Вежба – Дисекција рибе
Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна подтема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:
Образовни задаци:

Функционални задаци:

Васпитни задаци:
Наставне методе:
Посебне врсте
наставе:
Наставна средства и
помагала:
Наставни објекат:
Литература за
ученике:

Литература за
наставника:

Биологија
Царство животиња
Хордати
Дисекција рибе
Вежба
Групни
Ученик треба да:
– научи да разликује и препознаје унутрашње органе риба;
– на основу посматрања унутрашњих органа рибе закључи
о грађи и функцији појединих органа.
– Развијање способности самосталног посматрања и
уочавања битних појединости;
– Развијање вештине руковања лабораторијским прибором.
– Оспособљавање ученика за самостални рад;
– Развијање интересовања за практичан и експериментални
рад.
Методе самосталног рада ученика, демостративноилустративне и вербално-текстуалне методе
Програмирана настава уз помоћ наставног листића
Речна риба, прибор за дисекцију, наставни листић
Кабинет за биологију
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Калезић, М., Томовић, Љ. (2005): Хордати, Биолошки
факултет, Београд.
– Костић, Д. (2007): Практикум из упоредне анатомије и
систематике хордата, Студио Верис, Нови Сад.
− Петров, Б., Калезић, М., Коњевић, Р. (2003): Биологија за
други разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд.
− Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичкометодички примери из методике наставе биологије,
Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Букуров, Н. (2008): Радна свеска 6: уз уџбеник биологије
за шести разред основне школе, БИГЗ школство,
Београд.
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Ток часа:
КОРАК 1. Истицање циља часа и подела ученика у групе
У уводном делу часа наставник истиче циљ часа и организује ученике у групе (од
по четири ученика). Затим се свакој групи ученика дели прибор и материјал за дисекцију
рибе (речна риба, кадица, маказе, скалпел, пинцета, лупа, папирни убрус) и наставни
листић са програмским упутством неопходним за реализацију вежбе.
КОРАК 2. Демонстрирање експерименталне вежбе од стране наставника
Након организовања ученика у групе, наставник демонстративно-илустративном
наставном методом пред целим одељењем изводи вежбу Дисекција рибе. При том заједно
са ученицима понавља претходно обрађену наставну јединицу Рибе – начин живота,
грађа и корелација са стаништем (шаран) и показује делове спољашње и унутрашње
грађе рибе.
КОРАК 3. Групни рад ученика на реализацији вежбе
Свака група ученика је према програмираном упутству датом на наставном
листићу приступила извођењу вежбе. Током реализације вежбе ученици посматрају,
запажају, анализирају и обележавају делове спољашње и унутрашње грађе рибе на
наставном листићу.
Изглед наставног листића за реализацију вежбе Дисекција рибе
I СПОЉАШЊА ГРАЂА РИБЕ
1. Положите рибу у кадицу и посматрајте спољашњу грађу рибе. Уочите: бочну линију
тела, шкржни поклопац и распоред пераја на телу рибе. Када сте погледали све наведене
делове, обележите их на Слици 1 (парна и непарна пераја рибе, шкржни поклопац и
бочна линија тела).

Слика 1. Спољашња грађа рибе
2. Опипајте тело рибе и њена пераја. Шта осећате?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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3. Погледајте уста рибе. Да ли се у њима налазе зуби? Да ли риба која је пред вама има
бркове? Објасните које рибе имају зубе. Наброј неке врсте риба које имају бркове.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Прстима подигните шкржни поклопац и посматрајте шкрге. Како оне изгледају?
___________________________________________________________________________
II УНУТРАШЊА ГРАЂА РИБЕ
1. Рибу узми левом руком тако да је трбушна страна окренута према теби. Посматрај
Слику 2 и на основу приложеног цртежа и текста изврши дисекцију рибе.

Слика 2. Правци и редослед
резова код дисекције рибе
Забодите маказе у анални отвор рибе и направите рез средином трбушне стране до
нивоа шкрга (рез 1). Други рез је од аналног отвора према горе до испод кичменог стуба.
Трећи рез је паралелан са другим (иза шкржног поклопца до нивоа кичменог стуба).
Четврти рез је паралелан са првим (дуж кичменог стуба). Уклоните исечени део телесног
зида рибе.
2. Посматрајте и уочите положај унутрашњих органа рибе. Упоредите их са Сликом 3.

Слика 3. Унутрашња грађа рибе

_____________________________________________________________________________
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3. На Слици 4 је приказана
иказана дис
дисекована риба. Обележите органе
не које сте уочили.
у

Слика 4. Унутрашња грађа дисековане рибе

4. Пронађи полну жлезду
лезду на Сл
Слици 5. Да ли је на слици представљен
стављен мужјак
муж или женка?

Слика 5. Унутрашња грађа дисековане рибе
Како изгледа млечац
ц а како икр
икра рибе? ___________________________
________________
_________________________
_______________________________________
_________________
КОРАК 4. Извештавање
ање резул
резултата рада ученика
У завршном делу часа,
час свака група ученика пред
д целим од
одељењем излаже
резултате свог рада. Током изл
излагања резултата, један ученик из групе на свом природном
материјалу објашњава
ава полож
положај и облик уочених органаа рибе. На
Наставник помаже
ученицима у доношењу
ењу закључ
закључака о унутрашњој грађи риба.
Ученици прикупљају
икупљају и п
пакују прибор за рад и сређују своја радна места.
КОРАК 5. Домаћи задатак
У литератури
и или на ин
интернету пронаћи занимљивости
сти из живота
живо риба (највеће,
најмање, најтеже, најбрже ррибе и сл.) и написати кратак реферат
рефер
или урадити
презентацију на часу
су информат
информатике и рачунарства.

________________________
______________________________________
____________________
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4.14.5. Разноврсност риба и значај
Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна подтема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:

Образовни задаци:

Функционални задаци:
Васпитни задаци:
Наставне методе:
Посебне врсте
наставе:
Наставна средства и
помагала:
Наставни објекат:
Литература за
ученике:

Литература за
наставника:

Биологија
Царство животиња
Хордати
Разноврсност риба и значај
Обрада новог градива
Индивидуални и фронтални
Ученик треба да:
– усвоји знања о основним карактеристикама различитих
група риба;
– уочи различите начине живота и средине у којима живе
разноврсне рибе;
– сагледа значај риба за природу и човека.
– Оспособљавање ученика да самостално запажају и
издвајају битне одлике различитих група риба.
– Изграђивање позитивног односа ученика према животној
средини;
– Развијање интересовања за разноврсност живог света.
Вербално-текстуалне, демостративно-илустративне и методе
самосталног рада ученика
Програмирана настава уз помоћ компјутера
Компјутер, образовни софтвер, наставни листић
Компјутерска учионица
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Калезић, М., Томовић, Љ. (2005): Хордати, Биолошки
факултет, Београд.
– Костић, Д. (2007): Практикум из упоредне анатомије и
систематике хордата, Студио Верис, Нови Сад.
− Петров, Б., Калезић, М., Коњевић, Р. (2003): Биологија за
други разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд.
− Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичкометодички примери из методике наставе биологије,
Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Букуров, Н. (2008): Радна свеска 6: уз уџбеник биологије
за шести разред основне школе, БИГЗ школство,
Београд.
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Ток часа:
КОРАК 1. Понављање претходно обрађене наставне јединице
Ученици индивидуално решавају задатке на наставном листићу, да би потом
фронтално излагали решења задатака. Тиме наставник добија сазнања о степену
разумевања и усвојености знања о основним одликама риба.
Изглед наставног листића
Одговори на питања.
1. Где живе рибе? ___________________________________________________________
2. Како изгледају рибе које живе у брзим рекама а како оне које живе на дну мора?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. У чему се огледа разлика у спољашњој грађи главе хрскавичаве рибе и кошљорибе?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Наброј парна и непарна пераја риба. _________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Која је функција бочне линије тела? __________________________________________
6. На слици је представљена унутрашња грађа рибе. Напиши називе означених органа.
1 ___________________
2 ___________________
3 ___________________
4 ___________________
5 ___________________
6 ___________________
7 ___________________
8 ___________________
9 ___________________
10 __________________

7. Какав нервни систем имају рибе? ____________________________________________
8. Шта омогућава риби да мења дубину воде? ____________________________________
9. Како се називају органи за размену гасова код риба? ___________________________
10. Какав је крвни систем риба? _______________________________________________
11. Рибе су гонохористи. Шта то значи? ________________________________________
12. Објасни појам овипаран. __________________________________________________
13. Шта је икра? ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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14. Шта је представљено
љено на следећој
сле
слици. Означи срце, преткомору
ткомору и ккомору.

На следећој слици је представљен
_____________________________

КОРАК 2. Самосталан
ан рад ученика
уч
на програмираном материјалу
Ученици читају
тају информ
информације и решавају задатке дате у оквиру од
одељка Градиво из
наставне јединице Разноврснос
новрсност риба и значај. За то време наставник
аставник пр
прати рад ученика.
Садржај
адржај програмираног материјала, Градива
ИНФ
ИНФОРМАЦИЈА
1 И ЗАДАТАК 1

Информација 1 – први сслајд

Информација 1 – други слајд

Информација 1 – трећи слајд

Информација 1 – четврти
чет
слајд

________________________
______________________________________
____________________
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Информација 1 – пети слајд

Задатак 1 – Питање 1

Задатак 1 – Питање 2

Задатак 1 – Питање 3

Задатак 1 – Питање 4

Задатак 1 – Питање 5
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ИНФОРМАЦИЈА 2 И ЗАДАТАК 2

Информација 2 – први слајд

Информација 2 – други слајд

Информација 2 – трећи слајд

Информација 2 – четврти слајд

Информација 2 – пети слајд

Задатак 2 – Питање 1
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Задатак 2 – Питање 2

Задатак 2 – Питање 3

Задатак 2 – Питање 4

Задатак 2 – Питање 5

ИНФОРМАЦИЈА 3 И ЗАДАТАК 3

Информација 3

Задатак 3 – Питање 1
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Задатак 3 – Питање 2

Задатак 3 – Питање 3

Задатак 3 – Питање 4

Задатак 3 – Питање 5

ИНФОРМАЦИЈА 4 И ЗАДАТАК 4

Информација 4 – први слајд

Информација 4 – други слајд
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Информација 4 – трећи слајд

Информација 4 – четврти слајд

Информација 4 – пети слајд

Задатак 4 – Питање 1

Задатак 4 – Питање 2

Задатак 4 – Питање 3
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Задатак 4 – Питање 4

Задатак 4 – Питање 5

Задатак 4 – Питање 6

Задатак 4 – Питање 7

Задатак 4 – Питање 8

Задатак 4 – Питање 9
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ИНФОРМАЦИЈА 5 И ЗАДАТАК 5

Информација 5 – први слајд

Информација 5 – други слајд

Задатак 5 – Питање 1

Задатак 5 – Питање 2

Задатак 5 – Питање 3

Задатак 5 – Питање 4
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ИНФОРМАЦИЈА 6 И ЗАДАТАК 6

Информација 6 – први слајд

Информација 6 – други слајд

Информација 6 – трећи слајд

Задатак 6 – Питање 1

Задатак 6 – Питање 2
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4.14.6. Водоземци – начин живота, грађа и корелација са стаништем (жаба).
Размножавање и развиће
Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна подтема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:

Образовни задаци:

Функционални задаци:

Васпитни задаци:

Наставне методе:
Наставна средства и
помагала:
Наставни објекат:
Литература за
ученике:

Литература за
наставника:

Биологија
Царство животиња
Хордати
Водоземци – начин живота, грађа и корелација са стаништем
(жаба). Размножавање и развиће.
Обрада новог градива
Индивидуални и фронтални
Ученик треба да:
– научи основне одлике водоземаца на примеру жабе;
– се упозна са начином живота, размножавањем и развићем
водоземаца;
– схвати начин прилагођавања водоземаца животу у две
средине;
– уочи напредак у грађи жабе у односу на рибе.
– Оспособљавање ученика за логичко закључивање и
повезивање чињеница;
– Оспособљавање ученика да самостално запажају и
разликују битне одлике водоземаца.
– Развијање свести о потреби заштите водоземаца;
– Изграђивање позитивног односа према животној
средини;
– Развијање прецизности и систематичности у раду.
Вербално-текстуалне, демостративно-илустративне и методе
самосталног рада ученика
Компјутер, образовни софтвер, наставни листић
Компјутерска учионица
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Калезић, М., Томовић, Љ. (2005): Хордати, Биолошки
факултет, Београд.
– Костић, Д. (2007): Практикум из упоредне анатомије и
систематике хордата, Студио Верис, Нови Сад.
− Петров, Б., Калезић, М., Коњевић, Р. (2003): Биологија за
други разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд.
− Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичкометодички примери из методике наставе биологије,
Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
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БИГЗ школство, Београд.
– Букуров, Н. (2008): Радна свеска 6: уз уџбеник биологије
за шести разред основне школе, БИГЗ школство,
Београд.
Ток часа:
КОРАК 1. Понављање претходно обрађене наставне јединице
Ученици индивидуално решавају задатке на наставном листићу, да би потом
фронтално излагали решења задатака. Тиме наставник добија сазнања о степену
разумевања и усвојености знања о разноврсности риба.
Изглед наставног листића
1. Подвуци тачне одговоре.
У чему се огледа прилагођеност риба животу у води?
дишу плућима
дишу шкргама
вретенаст облик тела
здепаст облик тела
кожа лучи слуз
бочна линија тела
рибљи мехур
пераја
2. Одговори на питања.
Која су основна обележја хрскавичавих риба? ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Која су основна обележја правих кошљориба? ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наброј рибе штитоноше. _____________________________________________________
3. Наведене рибе разврстај према средини у којој живе.
Ајкула, шаран, мрена, ража, пастрмка, моруна, јесетра, туна, зубатац, сардела, смуђ
МОРЕ _______________________________________________
РЕКА _______________________________________________
4. Препознај која је риба на слици и упиши њен назив у поље испод ње.
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КОРАК 2. Самосталан рад ученика на програмираном материјалу
Ученици читају информације и решавају задатке дате у оквиру одељка Градиво из
наставне јединице Водоземци – начин живота, грађа и корелација са стаништем
(жаба). Размножавање и развиће. За то време наставник прати рад ученика.
Садржај програмираног материјала, Градива
ИНФОРМАЦИЈА 1 И ЗАДАТАК 1

Информација 1 – први слајд

Информација 1 – други слајд

Информација 1 – трећи слајд

Информација 1 – четврти слајд
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Задатак 1 – Питање 1

Задатак 1 – Питање 2

Задатак 1 – Питање 3

Задатак 1 – Питање 4

ИНФОРМАЦИЈА 2 И ЗАДАТАК 2

Информација 2 – први слајд

Информација 2 – други слајд
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Информација 2 – трећи слајд

Информација 2 – четврти слајд

Задатак 2 – Питање 1

Задатак 2 – Питање 2

Задатак 2 – Питање 3
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ИНФОРМАЦИЈА 3 И ЗАДАТАК 3

Информација 3 – први слајд

Информација 3 – други слајд

Задатак 3 – Питање 1
ИНФОРМАЦИЈА 4 И ЗАДАТАК 4

Информација 4 – први слајд

Информација 4 – други слајд
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Задатак 4 – Питање 2

Задатак 4 – Питање 3
ИНФОРМАЦИЈА 5 И ЗАДАТАК 5

Информација 5

Задатак 5 – Питање 1
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Задатак 5 – Питање 2
ИНФОРМАЦИЈА 6 И ЗАДАТАК 6

Информација 6

Задатак 6 – Питање 1

ИНФОРМАЦИЈА 7 И ЗАДАТАК 7

Информација 7

Задатак 7 – Питање 1
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ИНФОРМАЦИЈА 8 И ЗАДАТАК 8

Информација 8

Задатак 8 – Питање 1

Задатак 8 – Питање 2

Задатак 8 – Питање 3

ИНФОРМАЦИЈА 9 И ЗАДАТАК 9

Информација 9 – први слајд

Информација 9 – други слајд

_____________________________________________________________________________
116

мр Вера Жупанец – Докторска дисертација

Методологија истраживања

Информација 9 – трећи слајд

Задатак 9 – Питање 1

Задатак 9 – Питање 2

Задатак 9 – Питање 3

Задатак 9 – Питање 4

Задатак 9 – Питање 5
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4.14.7. Разноврсност водоземаца и значај
Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна подтема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:

Образовни задаци:

Функционални задаци:
Васпитни задаци:
Наставне методе:
Наставна средства и
помагала:
Наставни објекат:
Литература за
ученике:

Литература за
наставника:

Биологија
Царство животиња
Хордати
Разноврсност водоземаца и значај
Обрада новог градива
Индивидуални и фронтални
Ученик треба да:
– усвоји знања о основним карактеристикама различитих
група водоземаца;
– уочи различиту грађу три групе водоземаца условљену
различитим начином живота и средином у којима живе;
– сагледа значај водоземаца у природи.
– Оспособљавање ученика да самостално запажају и
издвајају битне одлике различитих група водоземаца.
– Изграђивање позитивног односа ученика према животној
средини;
– Развијање интересовања за разноврсност живог света.
Вербално-текстуалне, демостративно-илустративне и методе
самосталног рада ученика
Компјутер, образовни софтвер, наставни листић
Компјутерска учионица
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Калезић, М., Томовић, Љ. (2005): Хордати, Биолошки
факултет, Београд.
– Костић, Д. (2007): Практикум из упоредне анатомије и
систематике хордата, Студио Верис, Нови Сад.
− Петров, Б., Калезић, М., Коњевић, Р. (2003): Биологија за
други разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд.
− Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичкометодички примери из методике наставе биологије,
Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Букуров, Н. (2008): Радна свеска 6: уз уџбеник биологије
за шести разред основне школе, БИГЗ школство,
Београд.
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Ток часа:
КОРАК 1. Понављање претходно обрађене наставне јединице
Ученици индивидуално решавају задатке на наставном листићу, да би потом
фронтално излагали решења задатака. Тиме наставник добија сазнања о степену
разумевања и усвојености знања о основним одликама водоземаца.

Изглед наставног листића
1. Допуни реченице.
Водоземци су се прилагодили на __________________________ начин живота, али њихов
развитак везан је за __________________.
Црево се код водоземаца завршава ________________________.
Срце жабе има ______________ комору и __________________ преткоморе.
Органи за излучивање водоземаца су _________________________.
Оплођење већине жаба је _______________________________.
Ларва жабе назива се _______________________________.
2. Попуњавајући табелу, одреди сличности и разлике између риба и водоземаца.
РИБЕ

ВОДОЗЕМЦИ

Кожа
Органи за кретање
Органи за дисање
Грађа срца
Размножавање
3. На слици је представљен циклус развића жабе. Дефиниши стадијуме у развићу.

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
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4. Опиши по чему се пуноглавци разликују од својих родитеља.
ТЕЛО _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ДИСАЊЕ __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
СТАНИШТЕ _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
КОРАК 2. Самосталан рад ученика на програмираном материјалу
Ученици читају информације и решавају задатке дате у оквиру одељка Градиво из
наставне јединице Разноврсност водоземаца и значај. За то време наставник прати рад
ученика.
Садржај програмираног материјала, Градива
ИНФОРМАЦИЈА 1 И ЗАДАТАК 1

Информација 1 – први слајд

Информација 1 – други слајд

Задатак 1 – Питање 1

Задатак 1 – Питање 2
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Задатак 1 – Питање 3

Задатак 1 – Питање 4

Задатак 1 – Питање 5
ИНФОРМАЦИЈА 2 И ЗАДАТАК 2

Информација 2 – први слајд

Информација 2 – други слајд
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Информација 2 – трећи слајд

Задатак 2 – Питање 1

Задатак 2 – Питање 2

Задатак 2 – Питање 3

ИНФОРМАЦИЈА 3 И ЗАДАТАК 3

Информација 3 – први слајд

Информација 3 – други слајд
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Информација 3 – трећи слајд

Задатак 3 – Питање 1

Задатак 3 – Питање 2

Задатак 3 – Питање 3

ИНФОРМАЦИЈА 4 И ЗАДАТАК 4

Информација 4 – први слајд

Информација 4 – други слајд
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Задатак 4 – Питање 1

Задатак 4 – Питање 2

Задатак 4 – Питање 3

Задатак 4 – Питање 4

ИНФОРМАЦИЈА 5 И ЗАДАТАК 5

Информација 5 – први слајд

Информација 5 – други слајд
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Информација 5 – четврти слајд

Задатак 5 – Питање 1
ИНФОРМАЦИЈА 6 И ЗАДАТАК 6

Информација 6 – први слајд

Информација 6 – други слајд
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Задатак 6 – Питање 1

Задатак 6 – Питање 2

Задатак 6 – Питање 3

Задатак 6 – Питање 4

ИНФОРМАЦИЈА 7 И ЗАДАТАК 7

Информација 7 – први слајд

Информација 7 – други слајд
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Задатак 7 – Питање 2

Задатак 7 – Питање 3

4.14.8. Гмизавци – начин живота, грађа и корелација са стаништем (гуштер).
Размножавање и регенерација
Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна подтема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:

Образовни задаци:

Функционални задаци:

Биологија
Царство животиња
Хордати
Гмизавци – начин живота, грађа и корелација са стаништем
(гуштер). Размножавање и регенерација
Обрада новог градива
Индивидуални и фронтални
Ученик треба да:
– научи основне одлике гмизаваца на примеру гуштера;
– се упозна са начином живота гмизаваца и њиховим
прилагођеностима копненом начину живота;
– уочи напредак у грађи тела гмизаваца у односу на
водоземце.
– Оспособљавање ученика да самостално запажају и
издвоје битне одлике гмизаваца;
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Оспособљавање ученика да упоређују поједине органске
системе гмизаваца са претходним групама животиња,
како би створили позитивну слику о развоју живог света.
– Изграђивање позитивног односа према животној
средини;
– Развијање љубави према животињама и природи уопште.
Вербално-текстуалне, демостративно-илустративне и методе
самосталног рада ученика
–

Васпитни задаци:
Наставне методе:
Наставна средства и
помагала:
Наставни објекат:
Литература за
ученике:

Литература за
наставника:

Компјутер, образовни софтвер, наставни листић
Компјутерска учионица
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Калезић, М., Томовић, Љ. (2005): Хордати, Биолошки
факултет, Београд.
– Костић, Д. (2007): Практикум из упоредне анатомије и
систематике хордата, Студио Верис, Нови Сад.
− Петров, Б., Калезић, М., Коњевић, Р. (2003): Биологија за
други разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд.
− Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичкометодички примери из методике наставе биологије,
Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Букуров, Н. (2008): Радна свеска 6: уз уџбеник биологије
за шести разред основне школе, БИГЗ школство,
Београд.
Ток часа:

КОРАК 1. Понављање претходно обрађене наставне јединице
Ученици индивидуално решавају задатке на наставном листићу, да би потом
фронтално излагали решења задатака. Тиме наставник добија сазнања о степену
разумевања и усвојености знања о разноврсности водоземаца.
Изглед наставног листића
1. Допуни реченице.
Водоземци обухватају три групе организама: __________________, ________________ и
__________________.
Даждевњаци припадају ______________________ водоземцима.
_____________________________________________________________________________
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Најбројнију групу водоземаца представљају _____________________.
Ендемска врста водоземаца је ___________________________.
2. Линијама повежи одговарајуће појмове са леве и десне стране.
редуковани екстремитети
реп
пуноглавац
“свадбена одећаˮ
закржљале очи

ДАЖДЕВЊАК
ЖАБА
ЦЕЦИЛИЈА

3. Понуђене појмове придружи групи којој припадају.
Гаталинка, љускава цецилија, јегуљаста цецилија, велики мрмољак, обична крастача,
човечја рибица, шарени даждевњак, црвена отровна жаба
БЕЗРЕПИ ВОДОЗЕМЦИ
РЕПАТИ ВОДОЗЕМЦИ
БЕЗНОГИ ВОДОЗЕМЦИ
4. Препознај који је водоземац приказан на слици и у поље испод сваке слике упиши
његов назив.

КОРАК 2. Самосталан рад ученика на програмираном материјалу
Ученици читају информације и решавају задатке дате у оквиру одељка Градиво из
наставне јединице Гмизавци – начин живота, грађа и корелација са стаништем
(гуштер). Размножавање и регенерација. За то време наставник прати рад ученика.
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Садржај програмираног материјала, Градива
ИНФОРМАЦИЈА 1 И ЗАДАТАК 1

Информација 1 – први слајд

Информација 1 – други слајд

Задатак 1 – Питање 1

Задатак 1 – Питање 2

ИНФОРМАЦИЈА 2 И ЗАДАТАК 2

Информација 2 – први слајд

Информација 2 – други слајд
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Задатак 2 – Питање 1

Задатак 2 – Питање 2

Задатак 2 – Питање 3

Задатак 2 – Питање 4
ИНФОРМАЦИЈА 3

Информација 3
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ИНФОРМАЦИЈА 4 И ЗАДАТАК 4

Информација 4

Задатак 4 – Питање 1

ИНФОРМАЦИЈА 5 И ЗАДАТАК 5

Информација 5

Задатак 5 – Питање 1

Задатак 5 – Питање 2

_____________________________________________________________________________
132

мр Вера Жупанец – Докторска дисертација

Методологија истраживања

ИНФОРМАЦИЈА 6 И ЗАДАТАК 6

Информација 6 – први слајд

Информација 6 – други слајд

Задатак 6 – Питање 1

Задатак 6 – Питање 2

ИНФОРМАЦИЈА 7 И ЗАДАТАК 7

Информација 7 – први слајд

Информација 7 – други слајд

_____________________________________________________________________________
133

мр Вера Жупанец – Докторска дисертација

Задатак 7 – Питање 1

Методологија истраживања

Задатак 7 – Питање 2

Задатак 7 – Питање 3
ИНФОРМАЦИЈА 8 И ЗАДАТАК 8

Информација 8

Задатак 8 – Питање 1
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ИНФОРМАЦИЈА 9 И ЗАДАТАК 9

Информација 9 – први слајд

Информација 9 – други слајд

Задатак 9 – Питање 1

Задатак 9 – Питање 2

Задатак 9 – Питање 3

Задатак 9 – Питање 4
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4.14.9. Разноврсност и значај гмизаваца, изумрли гмизавци
Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна подтема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:

Образовни задаци:

Функционални задаци:

Васпитни задаци:
Наставне методе:
Наставна средства и
помагала:
Наставни објекат:
Литература за
ученике:

Литература за
наставника:

Биологија
Царство животиња
Хордати
Разноврсност и значај гмизаваца, изумрли гмизавци
Обрада новог градива
Индивидуални и фронтални
Ученик треба да:
– усвоји знање о различитим групама гмизаваца;
– упозна изумрле врсте гмизаваца и схвати еволуциони
напредак данашњих врста;
– упозна и препозна отровне врсте гмизаваца у природи;
– схвати значај гмизаваца за природу и човека.
– Оспособљавање ученика да увиде разлике у грађи тела
између појединих група гмизаваца;
– Оспособљавање ученика да увиде везу и разлике између
гмизаваца и водоземаца.
– Јачање способности ученика за самостални рад;
– Развијање интересовања за разноврсност живог света.
Вербално-текстуалне, демостративно-илустративне и методе
самосталног рада ученика
Компјутер, образовни софтвер, наставни листић
Компјутерска учионица
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Калезић, М., Томовић, Љ. (2005): Хордати, Биолошки
факултет, Београд.
– Костић, Д. (2007): Практикум из упоредне анатомије и
систематике хордата, Студио Верис, Нови Сад.
− Петров, Б., Калезић, М., Коњевић, Р. (2003): Биологија за
други разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд.
− Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичкометодички примери из методике наставе биологије,
Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Букуров, Н. (2008): Радна свеска 6: уз уџбеник биологије
за шести разред основне школе, БИГЗ школство,
Београд.
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Ток часа:
КОРАК 1. Понављањее претхо
претходно обрађене наставне јединице
Ученици индивидуално
дивидуално решавају задатке на наставном
вном листић
листићу, да би потом
фронтално излагали
ли решења задатака. Тиме наставник добија сазн
сазнања о степену
разумевања и усвојености
јености знања
знањ о основним одликама гмизаваца.
Изглед наставног листића
1. Допуни реченице.
Кожа гуштера је сува
ва и покривена
покрив
_______________________________
________________
Пресвлачење гмизаваца
ваца подразумева
подраз
_____________________________
_________________
Нервни систем гмизаваца
заваца је ____________________________________
_
_________________
Крвоток гмизаваца је ______
______________________________________
________________
Хибернација је ___________
______________________________________
_________________
2. Заокружи слово Т уколико сматраш да је тврдња тачна и Н уколико
уколик сматраш да је
тврдња нетачна.
Гмизавци су поикилотер
отермни организми.
Гмизавци имају
ају клоаку
клоаку.
Срце змија има две коморе.
комо
Гмизавци преспавају
еспавају зиму.
зим
Орган за варење
ење код гмизаваца
гми
је бубрег.

Т
Т
Т
Т
Т

Н
Н
Н
Н
Н

азана грађа јајета гмизаваца. У означена поља
оља упиши називе органа.
3. На слици је приказана

4. Упиши сличности
и и разлике између водоземаца и гмизаваца.
ВОДОЗЕМЦИ

ГМИЗА
ГМИЗАВЦИ

Кожа
Органи за кретање
Органи за дисање
Грађа срца
Размножавање

________________________
______________________________________
____________________
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КОРАК 2. Самосталан рад ученика на програмираном материјалу
Ученици читају информације и решавају задатке дате у оквиру одељка Градиво из
наставне јединице Разноврсност и значај гмизаваца, изумрли гмизавци. За то време
наставник прати рад ученика.
Садржај програмираног материјала, Градива
ИНФОРМАЦИЈА 1 И ЗАДАТАК 1

Уводна информација

Информација 1 – први слајд

Информација 1 – други слајд

Задатак 1 – Питање 1

_____________________________________________________________________________
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Задатак 1 – Питање 3

ИНФОРМАЦИЈА 2 И ЗАДАТАК 2

Информација 2 – први слајд

Информација 2 – други слајд

Информација 2 – трећи слајд

Задатак 2 – Питање 1
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Задатак 2 – Питање 2

Задатак 2 – Питање 3

Задатак 2 – Питање 4
ИНФОРМАЦИЈА 3

Информација 3 – први слајд

Информација 3 – други слајд
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ИНФОРМАЦИЈА 4 И ЗАДАТАК 4

Информација 4 – први слајд

Информација 4 – други слајд

Информација 4 – трећи слајд

Задатак 4 – Питање 1

Задатак 4 – Питање 2

Задатак 4 – Питање 3
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Задатак 4 – Питање 4
ИНФОРМАЦИЈА 5 И ЗАДАТАК 5

Информација 5 – први слајд

Информација 5 – други слајд

Информација 5 – трећи слајд

Задатак 5 – Питање 1
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Задатак 5 – Питање 2

Задатак 5 – Питање 3

Задатак 5 – Питање 4
ИНФОРМАЦИЈА 6 И ЗАДАТАК 6

Информација 6 – први слајд

Информација 6 – други слајд
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Информација 6 – трећи слајд

Задатак 6 – Питање 1

Задатак 6 – Питање 2

Задатак 6 – Питање 3

Задатак 6 – Питање 4
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ИНФОРМАЦИЈА 7 И ЗАДАТАК 7

Информација 7 – први слајд

Информација 7 – други слајд

Информација 7 – трећи слајд
ИНФОРМАЦИЈА 8 И ЗАДАТАК 8

Информација 8

Задатак 8 – Питање 1
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4.14.10. Птице – начин живота, грађа и корелација са стаништем.
Размножавање, брига о потомству, сеоба
Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна подтема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:
Образовни задаци:

Функционални задаци:

Васпитни задаци:

Наставне методе:
Наставна средства и
помагала:
Наставни објекат:
Литература за
ученике:

Литература за
наставника:

Биологија
Царство животиња
Хордати
Птице – начин живота, грађа и корелација са стаништем.
Размножавање, брига о потомству, сеоба.
Обрада новог градива
Индивидуални и фронтални
Ученик треба да:
– усвоји знања о грађи птица;
– се упозна са начином живота, кретањем као и
еволуционим напретком ове групе животиња.
– Оспособљавање ученика да упоређују птице са
претходном групом животиња – гмизавцима, и уоче везу
са њима.
– Изграђивање позитивног односа ученика према природи
и њеној разноликости;
– Изграђивање позитивног односа ученика према птицама
и животињама уопште као и заштити ових врста у
природи.
Вербално-текстуалне, демостративно-илустративне и методе
самосталног рада ученика
Компјутер, образовни софтвер, наставни листић
Компјутерска учионица
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Калезић, М., Томовић, Љ. (2005): Хордати, Биолошки
факултет, Београд.
– Костић, Д. (2007): Практикум из упоредне анатомије и
систематике хордата, Студио Верис, Нови Сад.
− Петров, Б., Калезић, М., Коњевић, Р. (2003): Биологија за
други разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд.
− Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичкометодички примери из методике наставе биологије,
Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Букуров, Н. (2008): Радна свеска 6: уз уџбеник биологије
за шести разред основне школе, БИГЗ школство,
Београд.
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Ток часа:
КОРАК 1. Понављање претходно обрађене наставне јединице
Ученици индивидуално решавају задатке на наставном листићу, да би потом
фронтално излагали решења задатака. Тиме наставник добија сазнања о степену
разумевања и усвојености знања о разноврсности гмизаваца.
Изглед наставног листића
1. Допуни реченице.
Гмизавци обухватају 4 групе организама: ___________________, ___________________,
_____________________ и _____________________.
Најбројнију групу гмизаваца чине _____________________________________________
Појава обнављања изгубљених или одбачених делова тела назива се ________________
Гуштер који има способност да промени боју тела назива се _______________________
Срце крокодила је грађено од _________________________________________________
2. Понуђене појмове придружи групи којој припадају.
зеленбаћ, белоушка, барска корњача, сиви гуштер, смук, шумска корњача, нилски
крокодил, зидни гуштер, шарка, алигатор, поскок, копнена корњача, гекон, слепић
ГУШТЕРИ
ЗМИЈЕ
КОРЊАЧЕ
КРОКОДИЛИ
3. У празна поља у табели упиши карактеристике отровних и неотровних змија.
ОТРОВНЕ ЗМИЈЕ

НЕОТРОВНЕ ЗМИЈЕ

ГЛАВА
ВРАТ
ТЕЛО
ОБОЈЕНОСТ
4. Од понуђених врста змија одвоји отровнице од неотровница.
кобра, смук, поскок, шарка, белоушка, зелена мамба
ОТРОВНЕ ЗМИЈЕ _____________________________________________________
НЕОТРОВНЕ ЗМИЈЕ __________________________________________________
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5. У поља испод сваке
аке слике напиши
на
назив приказаног гмизавца.

КОРАК 2. Самосталан
ан рад ученика
уч
на програмираном материјалу
Ученици читају
тају информ
информације и решавају задатке дате у оквиру од
одељка Градиво из
наставне јединице Птице
тице – начин живота, грађа и корелација
елација са стаништем.
Размножавање, брига о потом
потомству, сеоба. За то време наставник
вник прати рад ученика.
Садржај
адржај програмираног материјала, Градива
ИНФ
ИНФОРМАЦИЈА
1 И ЗАДАТАК 1

Информација 1 – први слајд

Информација 1 – други слајд

Информација 1 – трећи
трећ слајд

Задатак 1 – Питање
Пит
1

________________________
______________________________________
____________________
148

мр Вера Жупанец – Докторска дисертација

Методологија истраживања

Задатак 1 – Питање 2
ИНФОРМАЦИЈА 2 И ЗАДАТАК 2

Информација 2 – први слајд

Информација 2 – други слајд

Информација 2 – трећи слајд

Задатак 2 – Питање 1
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Задатак 2 – Питање 2

Задатак 2 – Питање 3

Задатак 2 – Питање 4

Задатак 2 – Питање 5

ИНФОРМАЦИЈА 3 И ЗАДАТАК 3

Информација 3 – први слајд

Информација 3 – други слајд
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Задатак 3 – Питање 1

Задатак 3 – Питање 2
ИНФОРМАЦИЈА 4 И ЗАДАТАК 4

Информација 4

Задатак 4 – Питање 1
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Задатак 4 – Питање 2
ИНФОРМАЦИЈА 5 И ЗАДАТАК 5

Информација 5 – први слајд

Информација 5 – други слајд

Задатак 5 – Питање 1

Задатак 5 – Питање 2
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ИНФОРМАЦИЈА 6 И ЗАДАТАК 6

Информација 6 – први слајд

Информација 6 – други слајд

Информација 6 – трећи слајд

Задатак 6 – Питање 1

Задатак 6 – Питање 2

Задатак 6 – Питање 3

_____________________________________________________________________________
153

мр Вера Жупанец – Докторска дисертација

Методологија истраживања

Задатак 6 – Питање 4
ИНФОРМАЦИЈА 7

Информација 7
ИНФОРМАЦИЈА 8 И ЗАДАТАК 8

Информација 8 – први слајд

Информација 8 – други слајд

_____________________________________________________________________________
154

мр Вера Жупанец – Докторска дисертација

Методологија истраживања

Информација 8 – трећи слајд

Задатак 8 – Питање 1

Задатак 8 – Питање 2

Задатак 8 – Питање 3

ИНФОРМАЦИЈА 9 И ЗАДАТАК 9

Информација 9 – први слајд

Информација 9 – други слајд
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4.14.11. Разноврсност птица и значај
Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна подтема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:

Образовни задаци:

Функционални задаци:

Васпитни задаци:

Наставне методе:
Наставна средства и
помагала:
Наставни објекат:
Литература за
ученике:

Литература за
наставника:

Биологија
Царство животиња
Хордати
Разноврсност птица и значај
Обрада новог градива
Индивидуални и фронтални
Ученик треба да:
– утврди знање о грађи, прилагођености, начину живота
птица;
– усвоји знања о основним карактеристикама различитих
група птица;
– схвати значај птица за природу и човека.
– Утврђивање потребе за класификовањем живог света
због његове велике разноврсности.
– Развијање љубави према природи;
– Схватање важности познавања теорије еволуције живог
света због њеног значаја у формирању савременог
биолошког мишљења.
Вербално-текстуалне, демостративно-илустративне и методе
самосталног рада ученика
Компјутер, образовни софтвер, наставни листић
Компјутерска учионица
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Калезић, М., Томовић, Љ. (2005): Хордати, Биолошки
факултет, Београд.
– Костић, Д. (2007): Практикум из упоредне анатомије и
систематике хордата, Студио Верис, Нови Сад.
− Петров, Б., Калезић, М., Коњевић, Р. (2003): Биологија за
други разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд.
− Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичкометодички примери из методике наставе биологије,
Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Букуров, Н. (2008): Радна свеска 6: уз уџбеник биологије
за шести разред основне школе, БИГЗ школство,
Београд.
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Ток часа:
КОРАК 1. Понављање претходно обрађене наставне јединице
Ученици индивидуално решавају задатке на наставном листићу, да би потом
фронтално излагали решења задатака. Тиме наставник добија сазнања о степену
разумевања и усвојености знања о основним одликама птица.
Изглед наставног листића
1. Допуни реченице.
Археоптерикс је имао особине _______________________ и _______________________
Карактеристична рожна творевина коже птица је _________________________________
Повремено одбацивање перја птица назива се ____________________________________
Органи за излучивање код птица су ____________________________________________
Нервни систем птица је ______________________________________________________
Птице се размножавају ______________________ а оплођење је ____________________
2. Одговори на питања.
Наброј улоге перја птица. _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Шта је вољка? ______________________________________________________________
Да ли птице имају зубе? ______________________________________________________
Шта одликује потркушце? ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Заокружи слово Т уколико сматраш да је тврдња тачна и Н уколико сматраш да је
тврдња нетачна.
Тело птица покривено је длаком.
Птице су хомеотермни (ендотермни) организми.
Птице имају шупаљ скелет.
Срце птица има две коморе.
Ноге птица су голе, без рожне навлаке.

Т
Т
Т
Т
Т

Н
Н
Н
Н
Н

4. Заокружи слово испред тачног одговора.
Птице се развијају из:
а) ларве
б) јаја
в) кокона
Срце птица има:
а) две преткоморе и две коморе
б) две преткоморе и једну комору
в) једну преткомору и једну комору
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Птице дишу:
а) трахејама
б) плућима
в) вољком
КОРАК 2. Самосталан рад ученика на програмираном материјалу
Ученици читају информације и решавају задатке дате у оквиру одељка Градиво из
наставне јединице Разноврсност птица и значај. За то време наставник прати рад
ученика.
Садржај програмираног материјала, Градива
ИНФОРМАЦИЈА 1 И ЗАДАТАК 1

Уводна информација

Информација 1 – први слајд

Информација 1 – други слајд

Задатак 1 – Питање 1
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Задатак 1 – Питање 2

Задатак 1 – Питање 3
ИНФОРМАЦИЈА 2

Информација 2
ИНФОРМАЦИЈА 3 И ЗАДАТАК 3

Информација 3 – први слајд

Информација 3 – други слајд
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Информација 3 – трећи слајд

Информација 3 – четврти слајд

Информација 3 – пети слајд

Информација 3 – шести слајд

Информација 3 – седми слајд

Задатак 3 – Питање 1
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ИНФОРМАЦИЈА 4

Информација 4
ИНФОРМАЦИЈА 5 И ЗАДАТАК 5

Информација 5 – први слајд

Информација 5 – други слајд

Задатак 5 – Питање 1
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ИНФОРМАЦИЈА 6

Информација 6
ИНФОРМАЦИЈА 7 И ЗАДАТАК 7

Информација 7 – први слајд

Информација 7 – други слајд

Задатак 7 – Питање 1
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ИНФОРМАЦИЈА 8 И ЗАДАТАК 8

Информација 8 – први слајд

Информација 8 – други слајд

Задатак 8 – Питање 1

4.14.12. Сисари – начин живота, грађа и корелација са стаништем, размножавање,
развиће, брига о потомству; миграције и зимски сан
Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна подтема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:

Образовни задаци:

Биологија
Царство животиња
Хордати
Сисари – начин живота, грађа и корелација са стаништем,
размножавање, развиће, брига о потомству; миграције и
зимски сан
Обрада новог градива
Индивидуални и фронтални
Ученик треба да:
– усвоји знања о грађи сисара, као најразвијених
кичмењака;
– се упозна са начином живота, кретањем као и другим
прилагођеностима сисара условима станишта које
настањују.
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Наставне методе:
Наставна средства и
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Литература за
ученике:

Литература за
наставника:
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Увежбавање памћења нових речи и појмова;
Изоштравање моћи запажања.
Изграђивање позитивног односа ученика према сисарима
као и њиховој заштити у природи..
Вербално-текстуалне, демостративно-илустративне и методе
самосталног рада ученика
–
–
–

Компјутер, образовни софтвер, наставни листић
Компјутерска учионица
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Калезић, М., Томовић, Љ. (2005): Хордати, Биолошки
факултет, Београд.
– Костић, Д. (2007): Практикум из упоредне анатомије и
систематике хордата, Студио Верис, Нови Сад.
− Петров, Б., Калезић, М., Коњевић, Р. (2003): Биологија за
други разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд.
− Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичкометодички примери из методике наставе биологије,
Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Букуров, Н. (2008): Радна свеска 6: уз уџбеник биологије
за шести разред основне школе, БИГЗ школство,
Београд.
Ток часа:

КОРАК 1. Понављање претходно обрађене наставне јединице
Ученици индивидуално решавају задатке на наставном листићу, да би потом
фронтално излагали решења задатака. Тиме наставник добија сазнања о степену
разумевања и усвојености знања о грађи птица и њиховој разноврсности.
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Изглед наставног листића
1. На слици је приказана унутрашња грађа птица. У означена поља упиши називе органа.

2. Одговори на питања.
Да ли су птице овипарни или вивипарни организми? _______________________________
Шта одликује птице тркачице. Наведи представнике. _______________________________
_____________________________________________________________________________
Шта одликује птице летачице? __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Који су органи за размену гасова птица летачица? _________________________________
Која чула су нарочито развијена код птица грабљивица? ____________________________
3. Разврстај набројане птице у одговарајуће категорије.
афрички ној, албатрос, царски пингвин, нанду, рода, бела чапља, казуар, гуска, сова
ПТИЦЕ ТРКАЧИЦЕ
ПТИЦЕ ВЕСЛАЧИЦЕ
ПТИЦЕ ЛЕТАЧИЦЕ
4. Опиши шта би могло да се догоди када би изумрле неке птице грабљивице.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
КОРАК 2. Самосталан рад ученика на програмираном материјалу
Ученици читају информације и решавају задатке дате у оквиру одељка Градиво из
наставне јединице Сисари – начин живота, грађа и корелација са стаништем,
размножавање, развиће, брига о потомству; миграције и зимски сан. За то време
наставник прати рад ученика.
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Садржај програмираног материјала, Градива
ИНФОРМАЦИЈА 1 И ЗАДАТАК 1

Информација 1 – први слајд

Информација 1 – други слајд

Информација 1 – трећи слајд

Задатак 1 – Питање 1

Задатак 1 – Питање 2

Задатак 1 – Питање 3
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Задатак 1 – Питање 5

Задатак 1 – Питање 6
ИНФОРМАЦИЈА 2

Информација 2
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ИНФОРМАЦИЈА 3 И ЗАДАТАК 3

Информација 3

Задатак 3 – Питање 1

ИНФОРМАЦИЈА 4 И ЗАДАТАК 4

Информација 4 – први слајд

Информација 4 – други слајд

Задатак 4 – Питање 1

Задатак 4 – Питање 2
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Задатак 4 – Питање 3

Задатак 4 – Питање 4

Задатак 4 – Питање 5

Задатак 4 – Питање 6

Задатак 4 – Питање 7

Задатак 4 – Питање 8
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ИНФОРМАЦИЈА 5 И ЗАДАТАК 5

Информација 5 – први слајд

Информација 5 – други слајд

Информација 5 – трећи слајд

Задатак 5 – Питање 1

Задатак 5 – Питање 2

Задатак 5 – Питање 3
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ИНФОРМАЦИЈА 6 И ЗАДАТАК 6

Информација 6

Задатак 6 – Питање 1

ИНФОРМАЦИЈА 7 И ЗАДАТАК 7

Информација 7

Задатак 7 – Питање 1

Задатак 7 – Питање 2

Задатак 7 – Питање 3
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4.14.13. Разноврсност сисара и значај
Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна подтема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:

Образовни задаци:

Функционални задаци:
Васпитни задаци:
Наставне методе:
Наставна средства и
помагала:
Наставни објекат:
Литература за
ученике:

Литература за
наставника:

Биологија
Царство животиња
Хордати
Разноврсност сисара и значај
Обрада новог градива
Индивидуални и фронтални
Ученик треба да:
– усвоји знања о основним карактеристикама различитих
група сисара;
– сагледа различите начине живота и грађу појединих
органа код одређених група сисара и тиме схвати њихову
велику разноврсност.
– Оспособљавање ученика да упоређују сисаре са птицама
и гмизавцима, и уоче сличности и разлике између њих.
– Развијање интересовања за разноврсност живог света.
– Развијање љубави према природи и животињама.
Вербално-текстуалне, демостративно-илустративне и методе
самосталног рада ученика
Компјутер, образовни софтвер, наставни листић
Компјутерска учионица
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Калезић, М., Томовић, Љ. (2005): Хордати, Биолошки
факултет, Београд.
– Костић, Д. (2007): Практикум из упоредне анатомије и
систематике хордата, Студио Верис, Нови Сад.
− Петров, Б., Калезић, М., Коњевић, Р. (2003): Биологија за
други разред гимназије општег смера, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд.
− Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичкометодички примери из методике наставе биологије,
Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
– Букуров, Н. (2008): Радна свеска 6: уз уџбеник биологије
за шести разред основне школе, БИГЗ школство,
Београд.
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Ток часа:
КОРАК 1. Понављање претходно обрађене наставне јединице
Ученици индивидуално решавају задатке на наставном листићу, да би потом
фронтално излагали решења задатака. Тиме наставник добија сазнања о степену
разумевања и усвојености знања о основним одликама сисара.
Изглед наставног листића
1. Допуни реченице.
Тело сисара је покривено ______________________________________________________
Повремена промена густине телесног покривача код сисара назива се _________________
Улога знојних жлезда је у ______________________________________________________
Улога лојних жлезда је у _______________________________________________________
Улога млечних жлезда је у _____________________________________________________
2. На слици је приказана унутрашња грађа коже сисара. У одговарајућа поља упиши
означене делове коже.

3. Попуни табелу.
Наведи врсте зуба сисара и њихову улогу.
ВРСТА ЗУБА

УЛОГА
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4. Попуњавајући табелу, одреди сличности и разлике између гмизаваца, птица и сисара.
ГМИЗАВЦИ

ПТИЦЕ

СИСАРИ

Начин кретања
Телесни покривач
Чула
Срце
Дисање
Телесна температура
Размножавање
5. На слици је приказана унутрашња грађа сисара. У означена поља упиши називе органа.

КОРАК 2. Самосталан рад ученика на програмираном материјалу
Ученици читају информације и решавају задатке дате у оквиру одељка Градиво из
наставне јединице Разноврсност сисара и значај. За то време наставник прати рад
ученика.
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Садржај програмираног материјала, Градива
ИНФОРМАЦИЈА 1 И ЗАДАТАК 1

Информација 1

Задатак 1 – Питање 1

ИНФОРМАЦИЈА 2 И ЗАДАТАК 2

Информација 2

Задатак 2 – Питање 1

Задатак 2 – Питање 2

Задатак 2 – Питање 3
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ИНФОРМАЦИЈА 3 И ИНФОРМАЦИЈА 4

Информација 3

Информација 4

ИНФОРМАЦИЈА 5 И ЗАДАТАК 5

Информација 5 – први слајд

Информација 5 – други слајд

Задатак 5 – Питање 1
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ИНФОРМАЦИЈА 6

Информација 6 – први слајд

Информација 6 – други слајд

ИНФОРМАЦИЈА 7 И ЗАДАТАК 7

Информација 7 – први слајд

Информација 7 – други слајд

Задатак 7 – Питање 1
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ИНФОРМАЦИЈА 8 И ЗАДАТАК 8

Информација 8 – први слајд

Информација 8 – други слајд

Задатак 8 – Питање 1
ИНФОРМАЦИЈА 9 И ЗАДАТАК 9

Информација 9

Задатак 9 – Питање 1
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ИНФОРМАЦИЈА 10 И ИНФОРМАЦИЈА 11

Информација 10

Информација 11

ИНФОРМАЦИЈА 12 И ЗАДАТАК 12

Информација 12

Задатак 12 – Питање 1

ИНФОРМАЦИЈА 13 И ЗАДАТАК 13

Информација 13 – први слајд

Информација 13 – други слајд
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Задатак 13 – Питање 1
ИНФОРМАЦИЈА 14

Информација 14
ИНФОРМАЦИЈА 15

Информација 15 – први слајд

Информација 15 – други слајд
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4.14.14. Систематизација наставне подтеме Хордати –
финални тест
Наставни предмет:
Наставна тема:
Наставна подтема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Облик рада:
Образовни задаци:
Функционални задаци:
Васпитни задаци:
Наставне методе:
Наставна средства и
помагала:
Наставни објекат:
Литература за
ученике:

Литература за
наставника:

Биологија
Царство животиња
Хордати
Систематизација наставне подтеме Хордати
Објективно проверавање знања – финални тест
Писмена провера знања
– Систематизација
усвојеног
градива,
појмова
и
еволутивног достигнућа код хордата и кичмењака.
– Утврђивање вештина и навика.
– Стицање навика на писмену проверу знања;
– Развијање мишљења и самосталног закључивања.
Вербално-текстуалне, демостративно-илустративне и методе
самосталног рада ученика
Тест објективног типа
Кабинет за биологију
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
− Образовни софтвер Хордати (Жупанец, В., 2009).
− Букуров, Н., Радосављевић, Ј., Станојевић, Т. (2008):
Биологија 6: уџбеник за шести разред основне школе,
БИГЗ школство, Београд.
− Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе
биологије, Природно-математички факултет, Нови Сад.
− Миљановић, Т., Ждерић, М. (2001): Дидактичкометодички примери из методике наставе биологије,
Природно-математички факултет, Нови Сад.
Ток часа:

КОРАК 1. Активност наставника
Наставник даје кратко упутство и објашњење о различитим типовима питања
заступљеним на финалном тесту. Након објашњења дели сваком ученику исти тест.
Финални тест је дат у Прилогу 8.2.
КОРАК 2. Активност ученика
Ученици индивидуално решавају задатке на финалном тесту.
КОРАК 3. Активност наставника и ученика
Наставник прикупља тестове, разговара са ученицима о резултатима рада и даје
објашњења решења одређених задатака. Такође наставник упознаје ученике са начином
бодовања задатака као и потребним бројем бодова за одговарајућу оцену.
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5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
Примењени дидактичко-методички поступак, методе, експериментални фактори,
модели и инструменти истраживања омогућили су добијање великог броја података.
Њиховом статистичком обрадом, а затим анализом било је могуће проверити постављене
хипотезе и извести закључке о ефикасности у истраживању примењених модела у
настави биологије.
Уједначавање узорка ученика експерименталне и контролне групе на почетку
истраживања извршено је на основу:
− броја ученика,
− општег успеха ученика на крају првог полугодишта 6. разреда,
− успеха ученика из биологије на крају првог полугодишта 6. разреда и
− претходног знања ученика из биологије на иницијалном тесту знања.
Тестирањем ученика тестовима који садрже задатке објективног типа добијени су
валидни показатељи истраживања, изражени у квантитету и квалитету знања, умења и
навика ученика у експерименталној и контролној групи. Установљене разлике могу се
приписати утицају примењених модела наставе током истраживања у обе групе.
Да би се сагледала могућност примене програмираног учења уз помоћ компјутера
у настави биологије у основној школи у нашој земљи, упитницима за ученике
експерименталне групе и наставнике биологије добијени су подаци о условима у којима
се одвија настава као и њихови ставови о примени овог иновативног модела рада у
настави биологије.
У обради података, поред фреквенција и процената, коришћени су поступци
статистичке дескрипције (аритметичка средина и стандардна девијација) и поступци
тестирања хипотеза и значајности разлика између аритметичких средина (t тест и
коефицијент корелације).

5.1. Општи успех ученика
Општи успех је показатељ укупних резултата рада ученика у наставном процесу.
Добро развијене ученичке способности су значајан предуслов за успешан рад у настави и
учењу, а тиме и за њихово укључивање у педагошко истраживање.
Подаци о општем успеху ученика експерименталне и контролне групе на крају
првог полугодишта 6. разреда су преузети из педагошке документације школе и
приказани у Табели 1 и на Графикону 1.
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Табела 1. Општи успех ученика Е и К групе на крају првог полугодишта 6. разреда
Група
ученика

Број
ученика

Одељење и школа

Врло
добри

Одлични
Бр.

%

Бр.

%

Добри

Довољни

Недовољни

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

VI1 ,,Ђура Даничић“

25

6

24,00

10 40,00

6

24,00

2

8,00

1

4,00

VI2 ,,Ђура Даничић“

23

7

30,43

5

21,74

7

30,43

4

17,39

0

0,00

Е група VI3 ,,Ђура Даничић“

21

7

33,33

6

28,57

5

23,81

3

14,29

0

0,00

VI1 ,,Вук Караџић“

20

6

30,00

7

35,00

5

25,00

2

10,00

0

0,00

VI2 ,,Вук Караџић“

17

6

35,29

5

29,41

4

23,53

2

11,76

0

0,00

5

106

32

30,19

33 31,13 27 25,47 13 12,26

1

0,94

VI1 ,,Петефи Шандор“

22

8

36,36

6

27,27

4

18,18

4

18,18

0

0,00

VI2 ,,Петефи Шандор“

25

7

28,00

9

36,00

5

20,00

4

16,00

0

0,00

К група VI3 ,,Петефи Шандор“

20

7

35,00

6

30,00

4

20,00

3

15,00

0

0,00

VI4 ,,Петефи Шандор“

19

5

26,32

7

36,84

5

26,32

2

10,53

0

0,00

VI5 ,,Петефи Шандор“

22

7

31,82

7

31,82

6

27,27

1

4,54

1

4,54

5

108

34

31,48

35 32,41 24 22,22 14 12,96

1

0,93

Укупно

Укупно

На основу израчунатих података о општем успеху:
− У Е групи одличан општи успех имала су 32 ученика (30,19%), врло добар успех 33
ученика (31,13%), добар успех 27 ученика (25,47%), довољан успех 13 ученика
(12,26%) и недовољан општи успех 1 ученик (0,94%).
− У K групи одличан општи успех имала су 34 ученика (31,48%), врло добар успех 35
ученика (32,41%), добар успех 24 ученика (22,22%), довољан успех 14 ученика
(12,96%) и недовољан општи успех 1 ученик (0,93%).
35

Број ученика (%)

30

30,19

31,48

31,13 32,41
25,47
22,22

25
20
15

12,26 12,96

Е

10

К

5

0,94 0,93

0
Одлични

Вр.добри

Добри

Довољни

Недовољни

Успех ученика

Графикон 1. Општи успех ученика Е и К групе
на крају првог полугодишта 6. разреда
На основу броја ученика са одличним, врло добрим, добрим, довољним и
недовољним успехом на крају првог полугодишта 6. разреда, може се констатовати да је
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разлика у погледу општег успеха ученика између ученика Е и К групе незнатна, тј. да по
овом критеријуму постоји њихова висока уједначеност. Изразито велики број ученика са
одличним и врло добрим општим успехом у обе групе, такође показује да ученици и Е и
К групе имају добре предуслове за успешну реализацију планираног експерименталног
истраживања.

5.2. Успех ученика из биологије
Сагледавањем успеха из биологије на крају првог полугодишта 6. разреда, стиче
се представа о знању које ученици поседују из претходно обрађених наставних тема:
Увода (две наставне јединице), Праживотиња (четири наставне јединице) и једног дела
наставне теме Царство животиња (13 наставних јединица), које су неопходне за
разумевање садржаја другог дела наставне теме Царство животиња, односно реализације
наставне подтеме Хордати.
Успех ученика Е и К групе из биологије на крају првог полугодишта 6. разреда,
приказан је у Табели 2 и на Графикону 2.
Табела 2. Успех ученика Е и К групе из биологије
на крају првог полугодишта 6. разреда
Група
ученика

Одељење и школа

Број
ученика

Одлични

Врло
добри

Добри

Довољни

Недовољни

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

VI1 ,,Ђура Даничић“

25

10

40,00

8

32,00

4

16,00

3

12,00

0

0,00

VI2 ,,Ђура Даничић“

23

7

30,43

11 47,83

3

13,04

2

8,70

0

0,00

Е група VI3 ,,Ђура Даничић“

21

8

38,10

10 47,62

2

9,52

1

4,76

0

0,00

VI1 ,,Вук Караџић“

20

9

45,00

4

20,00

3

15,00

3

15,00

1

5,00

VI2 ,,Вук Караџић“

17

7

41,18

5

29,41

4

23,53

1

5,88

0

0,00

5

106

41

38,68

38 35,85 16 15,09 10

9,43

1

0,94

VI1 ,,Петефи Шандор“

22

7

31,82

9

40,91

3

13,64

3

13,64

0

0,00

VI2 ,,Петефи Шандор“

25

9

36,00

9

36,00

5

20,00

2

8,00

0

0,00

К група VI3 ,,Петефи Шандор“

20

9

45,00

7

35,00

2

10,00

2

10,00

0

0,00

VI4 ,,Петефи Шандор“

19

9

47,37

7

36,84

2

10,53

1

5,26

0

0,00

VI5 ,,Петефи Шандор“

22

10

45,45

6

27,27

3

13,64

3

13,64

0

0,00

5

108

44

40,74

38 35,19 15 13,89 11 10,19

0

0,00

Укупно

Укупно

На основу израчунатих података о оствареном успеху из биологије:
− У Е групи одличну оцену из биологије имао је 41 ученик (38,68%), врло добру оцену
38 ученика (35,85%), добар успех 16 ученика (15,09%), довољан успех 10 ученика
(9,43%) и недовољну оцену из биологије 1 ученик (0,94). Просечна оцена из биологије
у овој групи била је 4,02.
− У К групи одличну оцену из биологије на крају првог полугодишта 6. разреда имало је
44 ученика (40,74%), врло добру оцену 38 ученика (35,19%), добар успех из биологије
15 ученика (13,89%), довољан успех 11 ученика (10,19%) док недовољну оцену из
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Број ученика (%)

биологије није имао ниједан ученик. Просечна оцена из биологије у овој групи била је
4,06.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

38,68

40,74
35,85 35,19

E

15,09 13,89

K

9,43 10,19
0,94 0,00
Одлични

Вр.добри

Добри

Довољни

Недовољни

Успех ученика

Графикон 2. Успех ученика Е и К групе из биологије
на крају првог полугодишта 6. разреда
На основу броја и процентуалне заступљености оцена из биологије као и средње
оцене из биологије на крају првог полугодишта 6. разреда у Е и К групи, постоји
уравнотеженост у предзнању ученика из садржаја који су веома значајни за реализацију
планираних наставних садржаја током педагошког истраживања.
Уједначавањем Е и К групе на основу општег успеха и успеха ученика из
биологије на крају првог полугодишта 6. разреда делимично је реализован трећи
задатак истраживања.

5.3. Резултати иницијалног тестирања ученика
Иницијално тестирање ученика Е и К групе је обављено након обрађених
наставних тема: Увод, Праживотиње и једног дела наставне теме Царство животиња
(завршно са реализацијом наставне јединице Бодљокошци – животни простор, начин
живота, грађа, разноврсност и значај). Добро познавање овог градива је било предуслов
за успешан рад ученика, разумевање и усвајање садржаја другог дела наставне теме
Царство животиња односно наставне подтеме Хордати. Иницијални тест је такође имао
за циљ уједначавање Е и К групе непосредно пре увођења експерименталног фактора у Е
групи. Статистички показатељи иницијалног теста су представљени на Графикону 3 и у
Табели 4.
На Графикону 3 представљен је успех ученика на иницијалном тесту знања
изражен кроз средњу вредност (AS) остварених поена по нивоима знања и на тесту у
целини. На основу приказаних резултата за Е и К групу ученици Е групе су остварили на
иницијалном тесту у целини просечно 68,18 поена, а ученици К групе просечно 68,80
поена. Разматрајући успех ученика обе групе на појединачним нивоима знања, ученици и
Е и К групе су остварили највећи успех на I нивоу знања – познавање чињеница (Е група
просечно 24,58 поена што износи 81,93% од максималног броја поена, док је К група
остварила просечно 24,47 поена што износи 81,57% од максималног броја поена).
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Слабији успех обе групе су оствариле на II нивоу знања – разумевање појмова (Е: 27,59
поена што износи 68,98% од максималног броја поена, К: 27,48 поена што износи 68,70%
од максималног броја поена), док су најслабији успех обе групе оствариле на III нивоу
знања – анализа и резоновање (Е: 16,01 поена што износи 53,37% од максималног броја
поена, К: 16,85 поена што износи 56,17% од максималног броја поена). На основу ових
резултата (Графикон 3), уочено је да постоје незнатне разлике у броју остварених поена
на иницијалном тесту у целини и по појединачним нивоима знања.
80
68,18 68,80

70

Број поена

60
50
40
30

24,58 24,47

27,59 27,48

Е
16,01 16,85

20

К

10
0
Познавање
чињеница

Разумевање
појмова

Анализа и
резоновање

Укупно

Когнитивни домени

Графикон 3. Успех ученика Е и К групе на иницијалном тесту знања
(по нивоима и на тесту у целини)
Због тога је детаљније анализирана статистичка значајност остварених разлика
између две групе на иницијалном тесту. У Табели 4 су дати статистички показатељи
успеха ученика (средња вредност – аритметичка средина AS, стандардно одступање –
девијација SD и стандардна грешка SE), на основу којих је тестирана значајност разлика
у постигнућу ученика Е и К групе на иницијалном тесту у целини и по појединачним
нивоима знања, израчунавањем t теста.
Табела 4. Значајност разлика Е и К групе на иницијалном тесту знања
по нивоима знања и на тесту у целини (t – тест)
Ниво знања

Група

Број
ученика

AS

SD

SE

I нивоПознавање
чињеница
II нивоРазумевање
појмова
III нивоАнализа и
резоновање
Укупно
постигнуће на
тесту

E

106

24,58

4,177

0,406

K

108

24,47

3,654

0,352

E

106

27,59

7,262

0,705

K

108

27,48

5,944

0,572

E

106

16,01

5,167

0,502

K

108

16,85

5,367

0,516

E

106

68,18

13,712

1,332

K

108

68,80

12,141

1,168

Значајност
разлика
t (212) = 0,210
p= 0,834, η= 0,014
t (212) = 0,125
p= 0,901, η= 0,009
t (212) = - 1,160
p= 0,244, η= 0,080
t (212) = -0,349
p= 0,728, η= 0,024
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На основу резултата ученика обе групе (Табела 4), на основу вредности t – теста за
p=0,05 и граничну вредност t=1,96, не постоји статистички значајна разлика у оствареном
броју поена између Е и К групе на иницијалном тесту по појединачним нивоима знања (I
ниво: t= 0,210<1,96; II ниво: t= 0,125<1,96; III ниво: t= -1,160<1,96) и у целини (t= 0,349<1,96). На основу свих показатеља иницијалног теста, Е и К група су на почетку
педагошког истраживања добро уједначене по основу претходних знања и умења
ученика из биологије, чиме је у потпуности реализован трећи задатак истраживања. То
је омогућило даљи ток истраживања и извођење валидних закључака након његове
реализације.

5.4. Резултати финалног тестирања ученика

Број поена

Финални тест је спроведен након систематизације наставних садржаја обрађених
током истраживања у Е и К групи. Ученици свих експерименталних одељења (укупно
106 ученика) и контролних одељења (укупно 108 ученика) су радили тест у току истог
наставног дана. Тестирањем ученика обе групе сагледана је ефикасност обраде наставне
подтеме Хордати применом програмиране наставе уз помоћ компјутера у Е групи у
односу на традиционалну наставу у К групи. Статистички показатељи финалног теста
представљени су на Графикону 4 и у Табели 5.
На Графикону 4 приказан је успех ученика на финалном тесту знања изражен кроз
средњу вредност оствареног броја поена по нивоима знања и на тесту у целини.
100
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чињеница
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Анализа и
резоновање
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Укупно

Когнитивни домени

Графикон 4. Успех ученика Е и К групе на финалном тесту знања
(по нивоима и на тесту у целини)
На основу резултата за Е и К групу (Графикон 4), ученици Е групе остварили су
на финалном тесту у целини просечно 85,82 поена, а ученици К групе просечно 68,87
поена. Анализом успеха ученика Е групе на појединачним нивоима знања, он је највећи
на I нивоу знања (просечно 26,76 поена што износи 89,20% од максималног броја поена),
док је слабији на III нивоу знања (просечно 25,42 поена што износи 84,73% од
максималног броја поена) као и на II нивоу знања (просечно 33,64 поена што износи
84,10% од максималног броја поена). Анализом успеха ученика К групе на појединачним
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нивоима знања, он је највећи на I нивоу знања (просечно 24,68 поена што износи 82,27%
од максималног броја поена), слабији је на II нивоу знања (просечно 27,31 поена што
износи 68,28% од максималног броја поена), док је најслабији на III нивоу знања
(просечно 16,88 поена што износи 56,27% од максималног броја поена). На основу
остварених резултата на финалном тесту, уочено је да постоје разлике у броју остварених
поена између Е и К групе у корист Е групе на сва три нивоа знања и на финалном тесту у
целини. Иако остварени резултати обе групе на финалном тесту у целини и по нивоима
знања показују разлике (у корист Е групе ученика), ипак се не може са сигурношћу
тврдити да су те разлике и статистички значајне. Због природе узорка, постојање
статистички значајних разлика између узорака се доказује тестирањем њихових
аритметичких средина, односно t – тестом.
Резултати t – теста приказани су у Табели 5 (узимајући у обзир коресподентну
вредност t=1,96 за ниво поверења p=0,05) за експерименталну и контролну групу на
финалном тесту у целини и по нивоима знања. Тиме је реализован четврти задатак
педагошког истраживања.
Табела 5. Значајност разлика Е и К групе на финалном тесту знања
по нивоима и на тесту у целини (t – тест)
Ниво знања

Група

Број
ученика

AS

SD

SE

I нивоПознавање
чињеница
II нивоРазумевање
појмова
III нивоАнализа и
резоновање

E

106

26,76

3,337

0,324

K

108

24,68

2,717

0,261

E

106

33,64

4,829

0,469

K

108

27,31

5,908

0,569

E

106

25,42

3,757

0,365

K

108

16,88

4,969

0,478

E

106

85,82

9,886

0,960

K

108

68,87

10,879

1,047

Укупно
постигнуће на
тесту

Значајност
разлика
t (212) = 5,02
p= 0,000∗, η= 0,326
t (212) = 8,56
p= 0,000∗, η= 0,507
t (212) = 14,17
p= 0,000∗, η= 0,697
t (212) = 11,92
p= 0,000∗, η= 0,634

Sig. ∗p<0,05

На основу резултата t – теста за Е и К групу (Табела 5), постоје статистички
значајне разлике у корист експерименталне групе на сваком појединачном нивоу знања (I
ниво: t=5,02>1,96; II ниво: t=8,56>1,96; III ниво: t=14,17>1,96), и на финалном тесту у
целини (t=11,92>1,96), чиме је потврђена подхипотеза Х1: Ученици Е групе ће остварити
значајно боље резултате на финалном тесту на сваком појединачном когнитивном
домену (познавање чињеница, разумевање појмова и анализа и резоновање) и на тесту у
целини, у односу на ученике К групе, као резултат веће ефикасности примене
програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера у односу на традиционалну
наставу.
Добијене вредности t-коефицијента су знатно веће од граничних вредности (на
задацима свих нивоа знања појединачно и на тесту у целини). Разлике су нарочито
значајне на задацима II нивоа знања (задаци који се односе на разумевање биолошких
појмова и процеса) и III нивоа знања (задаци који се односе на примену стечених знања у
новим ситуацијама).
Знатно бољи резултат ученика Е групе у решавању тежих питања и задатака (II и
III нивоа) на финалном тесту у односу на иницијални тест, односно испољена већа
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способност решавања комплекснијих питања и задатака у односу на ученике К групе је
од посебног значаја. Резултати истраживања показују да остварена разлика у постигнућу
између ученика Е и К групе на финалном тесту није само разлика у квантитету већ и у
квалитету њиховог знања, умења и навика из биологије. Статистички значајне разлике
између ученика Е и К групе на финалном тесту у целини и у оквиру појединих нивоа
знања резултат су адекватно одабраног образовно-васпитног садржаја (наставне подтеме
Хордати) и његове ефикасне реализације применом програмиране наставе уз помоћ
компјутера и индивидуалног облика рада у Е групи у односу на традиционалан приступ
његове обраде примењен у К групи.

5.5. Резултати ретестирања ученика

Број поена

Ретестирање ученика извршено је 90 дана након финалног теста. Ученицима је дат
исти тест као и на финалном тестирању са циљем сагледавања трајности усвојеног знања
ученика Е и К групе из наставне подтеме Хордати. Тест је рађен без најаве истог дана у
свим одељењима Е и К групе. Статистички показатељи финалног теста представљени су
на Графикону 5 и у Табели 6.
На Графикону 5 је приказан успех ученика на ретесту знања изражен кроз средњу
вредност оствареног броја поена по нивоима знања и на тесту у целини.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

85,16
67,71

33,13
26,58 24,94

26,38

Е

25,45
16,39

Познавање
чињеница

Разумевање
појмова

Анализа и
резоновање

К

Укупно

Когнитивни домени

Графикон 5. Успех ученика Е и К групе на ретесту (по нивоима и на тесту у целини)
Ученици Е групе остварили су на ретесту у целини просечно 85,16 поена, а
ученици К групе просечно 67,71 поена. Анализом успеха ученика Е групе на
појединачним нивоима знања, он је највећи на I нивоу знања (просечно 26,58 поена што
износи 88,60% од максималног броја поена), слабији успех остварен је на III нивоу знања
(25,45 поена што износи 84,83% од максималног броја поена) и најслабији на II нивоу
знања (просечно 33,13 поена што износи 82,83% од максималног броја поена). Ученици
К групе су остварили највећи успех на I нивоу знања (просечно 24,94 поена што износи
83,13% од максималног броја поена), слабији успех на II нивоу знања (просечно 26,38
поена што износи 65,95% од максималног броја поена), а најслабији успех на III нивоу тј.
на најтежим задацима (просечно 16,39 поена што износи 54,63% од максималног броја
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поена). На основу ових резултата, уочено је да постоје разлике у броју остварених поена
између Е и К групе на ретесту у корист Е групе на сва три нивоа знања и на рететсу у
целини. За испитивање значајности разлика у постигнућу ученика Е и К групе на ретесту
по нивоима знања и на тесту у целини коришћен је t-тест као и на иницијалном и
финалном тесту.
Резултати t – теста за експерименталну и контролну групу на ретесту у целини и
по нивоима знања приказани су у Табели 6, чиме је реализован пети задатак педагошког
истраживања.
Табела 6. Значајност разлика Е и К групе на ретесту знања
по нивоима и на тесту у целини (t – тест)
Ниво знања
I нивоПознавање
чињеница
II нивоРазумевање
појмова
III нивоАнализа и
резоновање
Укупно
постигнуће на
тесту
∗
Sig. p<0,05

Група

Број
ученика

AS

SD

SE

E

106

26,58

2,480

0,241

K

108

24,94

2,720

0,262

E

106

33,13

4,479

0,435

K

108

26,38

4,626

0,445

E

106

25,45

3,660

0,355

K

108

16,39

5,480

0,527

E

106

85,16

8,740

0,849

K

108

67,71

10,258

0,987

Значајност
разлика
t (212) = 4,60
p= 0,000∗, η= 0,302
t (212) = 10,84
p= 0,000∗, η= 0,597
t (212) = 14,20
p= 0,000∗, η= 0,698
t (212) = 13,38
p= 0,000∗, η= 0,677

На основу резултата t – теста за Е и К групу (Табела 6), постоје статистички
значајне разлике на ретесту у корист експерименталне групе на сва три појединачна
когнитивна домена (I ниво: t=4,60>1,96; II ниво: t=10,84>1,96; III ниво: t=14,20>1,96) као
и на ретесту у целини (t=13,38>1,96), чиме је потврђена подхипотеза Х2: Ученици Е групе
ће остварити значајно боље резултате на ретесту на сваком појединачном
когнитивном домену и на тесту у целини, у односу на ученике К групе, као резултат
већег квалитета и трајности њиховог знања, стеченог применом програмиране наставе
биологије уз помоћ компјутера у односу на традиционалну наставу.
Добијене вредности t-коефицијента су знатно веће од граничних (на задацима
свих нивоа знања појединачно и на ретесту у целини). Као и на финалном тесту, тако су и
на ретесту постигнуте значајне разлике на задацима виших когнитивних домена – II и III
нивоа знања, у корист E групе.
Да би се јасније сагледао успех ученика Е и К групе на крају педагошког
истраживања у односу на његов почетак, на Графикону 6 је дат упоредни приказ
постигнућа ученика обе групе на сва три теста (иницијалним, финалном и ретесту), по
појединачним когнитивним доменима и на тестовима знања у целини.
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100
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Број поена
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60
50

Анализа и резоновање
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Разумевање појмова
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Познавање чињеница

20
10
0
Е

К

Е

К

Иницијални тест Финални тест

Е

К
Ретест

Графикон 6. Упоредни приказ постигнућа ученика Е и К групе
на тестовима знања (по когнитивним доменима и на тесту у целини)
Анализом резултата успеха ученика Е групе на појединачним когнитивним
доменима на финалном тесту и ретесту у односу на иницијални тест (Графикон 6), може
се уочити њихов значајан напредак на задацима II и III нивоа знања као и нешто мањи
напредак у решавању задатака I нивоа. Укупан успех ученика Е групе на оба теста
(финалном тесту и ретесту) значајно је бољи у односу на њихов успех на иницијалном
тесту. Напредак ученика Е групе током експерименталног истраживања је заједнички
резултат примене четири елемента: индивидуалног облика рада, примене компјутера у
настави, примене програмиране наставе и реализације експерименталне вежбе.
Индивидуални облик рада се веома ретко примењује у настави биологије, иако је познато
да се активан и директан однос ученика према предмету учења управо остварује кроз
различите видове самосталног рада ученика у настави и изван ње. Радећи индивидуално
на програмираном материјалу (образовном софтверу) ученици се више ангажују него
током других облика рада (фронталног облика, групног облика и рада у пару), где
појединци или већина њих могу бити потпуно пасивни. При таквом раду се више
испољава њихова самосталност и креативност. Кључни допринос успеху ученика Е групе
на финалном тесту и ретесту дала је ипак примена образовног софтвера конструисаног
по моделу програмиране наставе. Опште је познато да ученици воле рад на компјутеру и
да проводе више времена за компјутером него за књигом. Због тога су они са
одушевљењем прихватили употребу компјутера у настави. Ученици веома добро познају
рад на компјутеру, тако да нису имали никаквих проблема при коришћењу образовног
софтвера припремљеног за обраду наставне подтеме Хордати. Сваки ученик је
самостално пролазио кроз програм, корак по корак, својим темпом све до потпуног
усвајања предвиђених наставних садржаја. Многи ученици код куће користе компјутер и
Интернет приликом учења. Међутим, за њихово самостално трагање и проналажење
жељених информација потребно им је много више времена, а често и добро познавање
страних језика (најчешће енглеског). Образовни софтвер са програмираним наставним
садржајем који су ученици Е групе користили на часовима биологије током педагошког
истраживања био је на српском језику, довољно информативан и илустративан, и у
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целини подударан са Наставним програмом биологије, што им је омогућило да потпуно
савладају програмом предвиђене наставне садржаје. Поред програмиране наставе уз
помоћ компјутера, успеху ученика Е групе на финалном тесту и ретесту у односу на
ученике К групе допринела је и реализација вежбе Дисекција рибе. Да се применом
лабораторијско-експерименталне методе у настави биологије остварује значајно веће
постигнуће ученика у односу на вербално-текстуалне и демонстративно-илустративне
наставне методе потврдиле су и студије Дракулић и Миљановић, 2007 и Шевкушић и
сар., 2005. У нашем истраживању ученици Е групе су ову вежбу реализовали у групама
(од четири ученика) применом програмиране наставе уз помоћ наставног листића. С
обзиром на апстрактност биолошких појмова, изузетан је значај експеримента и
истраживачког приступа ученика у настави биологије али и других природних наука.
,,Применом лабораторијско-експерименталне методе знатно се подиже квалитет
наставног процеса. Њоме се могу у потпуности разумети поједини садржаји што је
употребом само вербално-текстуалних метода немогуће“ (Дракулић и Миљановић, 2006).
Извођењем експеримената у мањим групама ученици развијају и унапређују сопствено
сазнање кроз сарадњу и размену знања и искуства са другим ученицима. Интеграција сва
ова четири елемента у Е групи током експерименталног истраживања довела је до
значајног интензивирања и унапређивања наставе и учења биологије.
С обзиром да се у току педагошког истраживања начин рада у К групи није
променио у односу на дотадашњи начин рада, тако је и успех ученика К групе на
финалном тесту и ретесту у целини, и на појединачним когнитивним доменима остао
готово непромењен у односу на њихово постигнуће на иницијалном тесту (Графикон 6).
Значајно слабији успех ученика К групе на финалном тесту и ретесту у односу на успех
ученика Е групе резултат је реализације садржаја наставне подтеме Хордати
традиционалном наставом и учењем наставних садржаја из књиге. Ученици К групе су
били мање активни на часовима, што је резултирало њиховим слабијим успехом на
финалном тесту знања и ретесту.
Поредећи просечан успех ученика Е групе на финалном тесту (85,82 бода) и
ретесту (85,16 бодова), утврђено је да је разлика у њиховом постигнућу незнатна (0,66
бодова) што потврђује чињеницу да се применом ПУПК у настави биологије обезбеђују
квалитетнија и трајнија знања. Ученици К групе су на ретесту постигли незнатно нижи
просечан успех (67,71 бодова) у односу на њихов просечан успех на финалном тесту
(68,87 бодова). Дакле, знање ученика К групе је током педагошког истраживања остало
на истом ниском нивоу, а мала разлика у постигнућу се може објаснити процесом
заборављања.
Дакле, остварена разлика у постигнућу ученика Е и К групе на финалном тесту и
ретесту у корист Е групе је показала да реализација адекватно одабраних биолошких
садржаја програмираном наставом уз помоћ компјутера доприноси повећању квантитета,
квалитета и трајности знања ученика.
Програмирано учење уз помоћ компјутера у настави природних наука је показало
већу ефикасност у односу на традиционално учење и у истраживањима бројних страних
аутора. Навешћемо резултате неких од њих:
У истраживању у другом разреду средње школе Cepni et al. (2006) су испитивали
ефикасност програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера групним обликом рада
у Е групи у односу на традиционалну наставу у К групи. Узорак је чинило укупно 52
ученика из две средње школе у Турској. Експеримент је трајао 4 недеље а обухватио је
реализацију наставне теме Фотосинтеза. По завршетку експеримента, спроведен је
финални тест који је садржао питања из три когнитивна домена: познавање чињеница,
разумевање појмова и примена знања. Резултати овог истраживања су показали да је
успех ученика Е групе на укупном финалном тесту постигнућа био за око 10% већи у
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односу на успех ученика К групе. Просечно постигнуће ученика Е групе на финалном
тесту је било 70,81 поена, а К групе 59,69 поена. Остварена разлика у постигнућу између
група је статистички значајна (t=2,27, p<0,05). Ови резултати указују на много већу
ефикасност ПУПК у учењу биологије у односу на традиционалну наставу. Анализом
успеха ученика на појединачном когнитивном домену – познавање чињеница,
установљен је незнатно већи напредак ученика К групе (повећање за 18,2%) у односу на
Е групу (повећање за 14,8%). Међутим, у решавању задатака вишег когнитивног домена
– разумевање појмова ученици Е групе су остварили значајно већи напредак (повећање за
19,8%) у односу на К групу (повећање за 1,75%), што је био случај и на когнитивном
домену примене знања (Е: 18,5%, К: 0,86%). Како аутори истичу ,,ПУПК је значајно
утицала на више когнитивне домене учења биологије за разлику од традиционалне
наставе у којој већина ученика савлађује само знање првог когнитивног домена“ (Cepni et
al., 2006). Аутори даље наводе да ПУПК није омогућила ученицима да разјасне све
нејасноће у обради теме Фотосинтеза како је то било очекивано. Али, нејасноће о
изворима енергије за биљке и њихову исхрану су биле много мање у Е групи у односу на
К групу, што је потврдило већу ефикасност ПУПК у односу на традиционалну наставу.
У истраживању у првом разреду средње школе Yusuf и Afolabi (2010) су
испитивали ефикасност две експерименталне групе (Е1 и Е2) у односу на традиционалну
(К) групу. Е1 група је наставне садржаје из екологије обрађивала индивидуалном
програмираном наставом уз помоћ компјутера, док је Е2 група исте садржаје обрађивала
ПУПК групним обликом рада. Узорак је чинило укупно 120 ученика из три средње
школе у Нигерији. Експеримент је трајао 5 недеља а обухватио је реализацију следећих
садржаја: Ланац исхране, Мрежа исхране, Проток енергије, Исхрана, Кретање и
Еколошка пирамида. Анализом коваријансе је установљено да у постигнућу ученика Е1 и
Е2 групе у односу на постигнуће ученика К групе постоји статистички значајна разлика,
у корист обе експерименталне групе (F(2,117)=36,920, α=0,000). Накнадним Scheffe тестом
поређена је ефикасност два експериментална модела наставе на постигнуће ученика и
при том је установљено да су ученици Е2 групе постигли значајно бољи резултат на
финалном тесту у односу на ученике Е1 групе. Дакле, аутори су дошли до закључка да је
групни облик рада програмиране наставе уз помоћ компјутера, и то када групу чини
четири ученика много ефикаснија од индивидуално примењене ПУПК. Већу ефикасност
ПУПК у настави биологије су према Yusuf и Afolabi, 2006 потврдили и Phillips и Moss
(1993) као и Jegede at al. (1992).
Ferguson и Chapman (1993) су спровели педагошки експеримент са циљем
испитивања ефикасности ПУПК и традиционалне наставе у реализацији наставне теме
Увод у генетику. Резултати њиховог истраживања су показали да су ученици који су ову
наставну тему учили применом ПУПК остварили у просеку од 6 до 10 поена више на
финалном тесту у односу на ученике контролне групе, што такође потврђује већу
ефикасност ПУПК у настави биологије.
Efe и Efe (2011) су спровели истраживање у првом разреду средње школе с циљем
испитивања ефикасности ПУПК и традиционалне наставе у реализацији наставне теме
Ћелија. Узорак овог истраживања је чинио укупно 91 ученик. На финалном тесту су била
заступљена питања из шест когнитивних домена: познавање чињеница, разумевање
појмова, примена знања, анализа, синтеза и евалуација. Ученици који су учили
цитологију помоћу ПУПК (коришћењем софтвера који је садржао велики број
симулација) су били много успешнији у решавању задатака из свих когнитивних домена
у односу на ученике контролне групе. Резултати t теста су показали да је разлика у
постигнућу ученика на свим нивоима знања између ученика Е и К групе статистички
значајна, што потврђују добијене t вредности: на домену познавање чињеница t=-6,367,
sig.=0,000, p<0,01; на домену разумевање појмова t=-5,039, sig.=0,000, p<0,01; на домену
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примене знања t=-5,472, sig.=0,000, p<0,01; на домену анализе t=-0,975, sig.=0,000,
p<0,01; на домену синтезе t=-5,883, sig.=0,000, p<0,01 и на домену евалуације t=-6,321,
sig.=0,000, p<0,01. Аутори су истакли да је наставна тема Ћелија фундаментална у учењу
биологије и савладавање овог наставног садржаја је од кључног значаја за боље
разумевање других биолошких тема. Они даље наводе да ученицима треба омогућити
учење ове теме применом софтвера са програмираним наставним садржајем у ком је дат
велики број компјутерских симулација како би визуализацијом лакше схватили
структуру ћелије, функцију различитих ћелијских органела, ћелијску деобу, транспорт
кисеоника, хране и воде кроз ћелијску мембрану, активан и пасиван транспорт,
мембрански потенцијал.
У реализацији наставне јединице Деоба ћелије – митоза и мејоза Güneş и Çelikler
(2010) су испитивали ефекте два експериментална модела наставе (наставе моделовања –
НМ и ПУПК) на укупно постигнуће студената друге године Учитељског факултета,
поредећи их са традиционалном наставом али и једну са другом. Узорак овог
истраживања је чинило укупно 132 студента. Студенти НМ групе су правили моделе
апстрактних појмова (хромозома, центрозома, тетрада, хроматина, синапси, кросинг
овера, деобне равни) користећи пластелин, вуницу, жице, дугмад и перле док су студенти
ПУПК групе уз помоћ образовног софтвера обрађивали ову наставну јединицу. Резултати
експеримента су показали да су студенти НМ групе и ПУПК групе на финалном тесту
знања били значајно успешнији од традиционалне групе студената, што нам указују
израчунате t вредности (за наставу моделовања t=-12,576, sig.=0,000, p<0,05; за ПУПК t=6,923, sig.=0,000, p<0,05). Међутим иако је ПУПК група била значајно боља у односу на
традиционалну групу, она је у исто време била и значајно лошија у односу на НМ групу
(t=-6,487, sig.=0,000, p<0,05). Аутори истичу да ПУПК помаже студентима да сликовито
доживе апстрактне појмове, а настава моделовања им омогућује индивидуално учење у
складу са њиховим способностима. Како су обе експерименталне групе (ПУПК и НМ)
оствариле значајно боље резултате у односу на контролну групу, визуелна помагала као
што су наставни софтвер, рачунарске анимације, постери и модели омогућују бољу
перцепцију и визуелизацију апстрактних појмова у настави.
Hançer и Tüzeman, 2008 су спровели истраживање на трећој години Учитељског
факултета, с циљем испитивања ефикасности ПУПК у реализацији наставног предмета
Наука (интегрисана биологија, хемија, географија и физика) у односу на традиционалну
наставу. Експеримент је трајао 12 недеља и спроведен је на узорку од укупно 47
студената. Резултати истраживања су показали да су студенти Е групе на финалном тесту
освојили просечно 7,91 поена више у односу на њихов успех на иницијалном тесту, док
је код студената К групе просечно постигнуће на финалном тесту повећано за 3,54 поена
у односу на иницијални тест. Поређењем просечног постигнућа студената Е и К групе на
финалном тесту, утврђено је да је Е група освојила просечно 4,13 поена више од К групе.
Испитивањем значајности ове разлике у постигнућу студената обе групе израчунавањем t
вредности, установљено је да је она статистички значајна (t=3,556, sig.=0,000, p<0,05) у
корист експерименталне групе, што је потврдило већу ефикасност примене
програмираног учења уз помоћ компјутера у настави природних наука. Аутори још
истичу да су учење и искуство наставника врло важни за наставу. Осим тога, будући
наставници који се школују на учитељским факултетима морају бити људи који знају да
користе компјутер и имају знање и вештине за примену ПУПК у настави. Такође, аутори
истичу да наставници похађањем дидактичко-методичких семинара треба да схвате
важност промене свог начина учења.
У настави физике, у реализацији наставне јединице Њутнови закони кретања
Kara и Yakar (2008) су испитивали ефекте два експериментална модела наставе (ППУПК
– пасивно примењене програмиране наставе уз помоћ компјутера и АПУПК – активно
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примењене програмиране наставе уз помоћ компјутера) на укупно постигнуће студената
прве године Учитељског факултета, поредећи их са традиционалном наставом али и
једну са другом. Резултати истраживања су показали да су студенти ППУПК групе на
финалном тесту освојили просечно 36,4 поена више у односу на њихов успех на
иницијалном тесту, док је број бодова код студената АПУПК био незнатно мањи и
износио је 34,4 поена. За разлику од студената оба експериментална одељења, студенти
контролне (традиционалне) групе су на финалном тесту освојили просечно 12,2 поена
више у односу на њихово постигнуће на иницијалном тесту. Испитивањем значајности
разлике у постигнућу студената ППУПК групе и контролне групе израчунавањем t
вредности, установљено је да је она статистички значајна (t=-5,87, p=0,000) у корист
експерименталне групе. Статистички значајна разлика је установљена и између
оствареног просечног постигнућа студената АПУПК групе и контролне групе на
финалном тесту што доказује добијена t вредност (t=-0,58, p=0,000). Аутори су такође
испитивали значајност разлике у постигнућу студената једне и друге експерименталне
групе на финалном тесту, и установили да она није статистички значајна (t=0,06,
p=0,953). Оба експериментална модела наставе су у истој мери потврдили много већу
ефикасност у постигнућу студената из физике у односу на традиционални модел.
Kara (2008) је у настави физике у реализацији наставне теме Сила и притисак у 7.
разреду испитивао ефикасност програмиране наставе уз помоћ компјутера у односу на
традиционалну наставу. Узорак истраживања је чинило укупно 132 ученика. Аутор је
анализирао успех ученика обе групе на финалном тесту и пет месеци касније на ретесту.
Резултати финалног теста су показали да је постигнуће ученика Е групе који су наставне
садржаје из физике реализовали помоћу ПУПК статистички значајно више од ученика К
групе који су исте садржаје реализовали традиционалним методама рада, што доказује
добијена t вредност (t=6.36, p<0,05). Анализа ретеста је показала да се знање стечено
педагошким иновирањем дуже задржало код ученика Е групе у односу на К групу, а
разлика у постигнућу обе групе ученика је статистички значајна (t=6,86, p<0,05) у корист
ученика Е групе. Дакле, резултати истраживања Kara, 2008 су показали да ПУПК у
настави физике не обезбеђује само боље усвајање знања већ омогућава и дуже
задржавање стечених знања. Аутор истиче да је ,,главни разлог дуже ретенције знања код
ученика ПУПК групе то што они учећи уз анимиране слике могу да запамте више
елемената. Код ученика К групе ретенција знања је значајно слабија јер ученици уче уз
статичне слике“ (Kara, 2008). ,,Дуготрајно знање је позитиван ефекат програмиране
наставе уз помоћ компјутера, без икакве сумње“ (Mihalca и Miclea, 2003).
Çekbaş et al. (2003) су у свом истраживању поредили ефикасност ПУПК и
традиционалне наставе у настави физике, у реализацији наставне теме Електростатика
и електричне струје. Узорак је чинило укупно 42 студента прве године Учитељског
факултета. Финални тест се састојао из две групе задатака: једна група задатака је
припадала теоријској физици а друга експерименталној физици. Сагледавајући резултате
финалног теста, и то његовог дела теоријске физике, студенти Е групе су у односу на
њихове резултате на иницијалном тесту напредовали просечно за 22,04 поена док су
студенти К групе напредовали просечно за 18 поена. Напредак и једне и друге групе је
статистички значајан (Е: t=-5,77, p=0,00; К: t=-4,43, p=0,00). Анализом резултата
експерименталног дела финалног теста добијени су следећи подаци: студенти Е групе су
на финалном тесту напредовали за 24,09 поена, што је статистички значајна разлика у
односу на њихово постигнуће на иницијалном тесту (t=-3,98, p=0,00) за разлику од
студената К групе који су у овом делу експерименталне физике напредовали за свега 0,25
поена. Та разлика у постигнућу студената К групе на експерименталном делу финалног
теста у односу на иницијални тест није статистички значајна (t=-0,67, p=0,95). Дакле,
ПУПК је дала боље резултате у савладавању и теријског и експреименталног дела
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физике, док је традиционална настава дала добре резултате само у случају савладавања
теоријског дела физике на финалном тесту.
Philip et al. (2011) су спровели истраживање у трећем разреду средње школе, с
циљем испитивања ефикасности ПУПК у настави математике, у реализацији наставне
теме Матрице и трансформације у односу на традиционалну наставу. Експеримент је
трајао 3 недеље и спроведен је на узорку од укупно 205 ученика. Резултати истраживања
су показали статистички значајан пораст постигнућа ученика ПУПК групе ученика на
финалном тесту знања у односу на постигнуће ученика традиционалне групе (F(1,197)=
140,63, p= 0,000). Поред овог значаја ПУПК у настави математике, аутори су установили
и да ,,ПУПК развија позитивна мишљења ученика према учењу математике и побољшава
међуљудске односе“ (Philip at al., 2011). Они су такође истакли да јавне службе у области
образовања треба да обезбеде свим ученицима могућност учења математике
програмираном наставом уз помоћ компјутера (коришћењем образовног софтвера).
Експериментално истраживање о ефикасности програмиране наставе биологије уз
помоћ компјутера у односу на традиционалну наставу спроведено у овој докторској
дисертацији дало је резултате који су сагласни са истраживањима наведених аутора.
Дакле, програмирано учење уз помоћ компјутера у настави биологије и других
природних наука, даје веома добре резултате и учинке (много боље него традиционално
учење), посебно у погледу нивоа разумевања знања, трајности и апликативности знања,
као и применљивости знања у многим образовно-наставним областима. Према многим
ауторима применом програмираног учења уз помоћ компјутера повећава се брзина
учења, активност ученика у настави, ниво њихове пажње која им не допушта
интелектуално опуштање, а максимално повећава њихову мотивацију за учење. Због свих
наведених предности нужно је афирмисати програмирано учење уз помоћ компјутера и у
нашој наставној пракси, па тако и у настави биологије, тј. плански и организовано радити
на увођењу компјутера у наставу биологије и других предмета и у нашој земљи.

5.6. Анализа анкете за ученике експерименталне групе о примени
програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера
Мотивација ученика је основни предуслов успешног и ефикасног учења. Уколико
су ученици на часовима мотивисани и заинтересовани, они се лакше активирају, а тиме и
појачавају степен ангажовања мисаоних процеса у току учења. Истовремено, тако
научено наставно градиво је трајније, смисленије и употребљивије (Дракулић и
Миљановић, 2010).
С обзиром да је примена програмиране наставе уз помоћ компјутера у
експерименталној групи ученика представљала иновацију у образовно-васпитном
процесу биологије, шести задатак истраживања се односио на испитивање и
анализирање ставова ученика Е групе о примени иновативног модела рада у настави
биологије. Такође, да би се сагледао уобичајен начин реализације биолошких садржаја у
експерименталним школама које су учествовале у педагошком истраживању, од ученика
Е групе се тражило да изнесу ставове о њиховим активностима и начину учења на
часовима биологије до увођења експерименталног фактора (у петом разреду и првом
полугодишту шестог разреда). Овај задатак је реализован применом анкете (Прилог 8.3.)
на узорку од 106 ученика Е групе, која је спроведена по завршетку експерименталног
истраживања. Анкета је садржала питања затвореног типа (укупно 3), отвореног типа (3)
и питања Ликертове скале ставова (6), а односила су се на:
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1. Испитивање структуре узорка (ученика Е групе) с обзиром на две
карактеристике: поседовање компјутера код куће и дужину времена
провођења уз њега;
2. Испитивање општих ставова ученика о учењу биологије;
3. Утврђивање активности ученика и начину учења градива на часовима
биологије до увођења експерименталног фактора (ПУПК) у настави биологије;
4. Испитивање општих ставова ученика о учењу биологије програмираном
наставом уз помоћ компјутера, с обзиром на: разумевање и квалитет наученог
градива, заинтересованост за учење биологије на овај начин, применљивост
овог модела рада и на друге биолошке теме (осим подтеме Хордати) као и
градиво из других наставних предмета;
5. Испитивање ставова ученика о квалитету образовног софтвера који су
користили на часовима биологије за време експерименталног истраживања, с
обзиром на: тежину коришћења образовног софтвера, неопходност додатне
помоћи наставника, целокупан изглед и структуру софтвера;
6. Испитивање мишљења ученика Е групе о својој улози у иновативном моделу
рада у настави биологије, узимајући у обзир самосталну активност као и
атмосферу на часовима биологије током експеримента;
7. Утврђивање најлакшег начина учења биологије од стране ученика Е групе;
8. Тражење мишљења ученика о томе шта им се највише допало, односно шта им
се није допало током реализованих часова биологије на којима су садржаји
наставне подтеме Хордати обрађивани програмираном наставом уз помоћ
компјутера. Такође се од њих захтевало да дају своје предлоге за лакше и
занимљивије учење биологије на часовима у школи.
У оквиру анализе одговора на постављена питања из анкете, направљена је и
корелација (веза) између појединих контекстуалних варијабли ученика Е групе
(поседовања компјутера код куће, дужине проведеног времена уз компјутер, општих
ставова о учењу биологије, ставова о учењу биологије на иновативан начин, ставова о
квалитету образовног софтвера...) и њиховог просечног постигнућа на финалном тесту,
чиме је реализован седми задатак педагошког истраживања.
Да би детаљније сагледали ставове ученика о свим претходно наведеним
критеријумима, свако питање из анкете ће у оквиру своје категорије бити посебно
анализирано.
Статистичка обрада података добијених у анкети за ученике експерименталне
групе извршена је уз коришћење статистичког пакета SPSS 14.0.

5.6.1. Доступност компјутера код куће и време провођења уз њега
Најновија истраживања у свету показују да су компјутери ефикасна наставна
средства која омогућавају контролу, регулисање и управљање наставом и учењем путем
сталне повратне везе која има снажну мотивациону моћ и која представља основу
система вредновања и праведног оцењивања рада ученика. Компјутери омогућавају
сасвим нову организацију наставног рада, примерену индивидуалним способностима и
интересовањима ученика, затим осигуравају бржу и ефикаснију емисију, трансмисију и
апсорпцију знања. Ученици уз помоћ компјутера брже напредују, а стечено знање им је
трајније. Настава и учење уз помоћ компјутера су ефикаснији од традиционалне наставе
у погледу квалитета и квантитета стечених знања, мисаоне мобилности ученика, његове
мотивисаности за учење, као и бржег, хуманијег и праведнијег вредновања и оцењивања
рада ученика (Влајковац, 2012).
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Да бисмо сагледали мишљење
м
ученика Е групе о могућн
могућностима примене
компјутера односноо програми
програмиране наставе уз помоћ компјутера
јутера у настави
на
биологије,
била нам је неопходна
одна информ
информација о поседовању компјутера
ера код куће
кућ као и времену
провођења уз њега. Одговоре
воре н
на ова питања смо добили постављањем
тављањем анкетних
а
питања
бр. 1 и 2, која су била
ла затворено
затвореног типа.
Резултати поседовања компјутера код куће од стране свих ученика
експерименталне групе
рупе тј. одговори
одг
на питање бр. 1 представљени
тављени су у Табели 7 и на
Графикону 7.
Табела 7. Одговори
говори уученика Е групе о поседовању компјутера
јутера код
к куће
Да ли код куће имаш
компјуте
компјутер?
да
не

f (N)

%

101
5

95,28
4,72

4,72%

да
не
95,28%

Графикон 7. Одговори
дговори ученика Е групе о поседовању компјутера
пјутера код куће
Одговори ученика
ченика Е групе
г
(Табела 7 и Графикон 7) показују да 101 ученик
(95,28%) поседује компјутер (десктоп или лаптоп) код куће. У поређењу
пор
са 2006.
годином када је на узорку од
о 1,387 ученика основне школе
коле на те
територији Србије
доступност компјутера
тера код куће
к
била 81,30% (Милановић и Милосављев
Милосављевић, 2007), она је
у нашем узорку изузетно
зузетно висока
вис
захваљујући њиховој свее нижој цени
цен и врло брзом
напретку информационе
ционе технологије.
техно
Компјутер је постао свакодневниц
акодневница већине ученика
чиме се отварају различите могућности његове применее у реализ
реализацији наставних
садржаја. Међутим, поставља
оставља се
с питање: Да ли поседовање компјутера
пјутера код
к куће утиче на
постигнуће ученика? Да бисмо дошли до одговора на ово питање,
тање у нашем
наш истраживању
испитивана је веза између поседовања
по
компјутера код куће
ће и просе
просечног постигнућа
ученика Е групе наа финалном тесту (Табела 8). Тестирањем значајности разлика између
аритметичких средина
ина ове дв
две варијабле установљено је да између њих не постоји
статистички значајна разлика (t= 0,376<1,96). Дакле, на постигнуће
тигнуће ученика
уче
Е групе на
финалном тесту у нашем
ашем истра
истраживању није утицало поседовање
ање компјут
компјутера код куће.
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Табела 8. Повезаност
Пове
поседовања компјутера код
од куће и
постигнућа ученика Е групе на финалном тетсу знањаа из биологије
био
Да ли код куће
имаш комп
компјутер?
Просечно
постигнуће на
финалном тесту

N

AS

SD

SE

Знач
Значајност
разлике

Да

101

85,91

9,278

0,923

Не

5

84,20

20,253

9,058

t (104) = 0,376,
pp= 0,708, η= 0,007

Резултати о томе колико времена ученици Е групе дневно
евно проводе уз компјутер тј.
одговори на питањее бр
бр. 2 предс
представљени су у Табели 9 и на Графикону
рафикону 8.
Табела 9. Одговори
говори уученика Е групе о времену провођења уз компјутер
ком
Колико
ико времена дневно у просеку
проводиш
одиш уз компјутер
ком
ван школе?
немам
ам компјутер
мањее од 30 мину
минута
30 – 60 минута
60 – 90 минута
90 – 120 минута
вишее од 1200 мин
минута

f (N)

%

5
15
18
24
22
22

4,72
14,15
16,98
22,64
20,75
20,75

4,72%
20,75%

14,15%

немам
мам компјут
компјутер
мање
ње од 30 ми
минута

16,98%

20,75%
22,64%

30 – 60 минута
60 – 90 минута
90 – 120 мину
минута
више
ше од 120 минута
м

Графикон 8. Одговори
дговори ученика Е групе о времену провођења
ења уз ккомпјутер
На основу приказаних
риказаних резултата (Табела 9 и Графикон 8), највећи
најве број ученика
(24 или 22,64%) дневно
невно проводи
пров
уз компјутер од 60 – 90 минута. Г
Готово исти број
ученика (22 или 20,75%) проводи
прово дневно уз компјутер од 90 – 120 минута
мину као и више од
120 минута. Њих 18 (16,98%
%) проводи
п
уз компјутер од 30 – 60 минута
минута, а 15 ученика или
14,15% користе компјутер
омпјутер мање
ма
од 30 минута. Испитивањем везе између времена
провођења ученика Е групе уз компјутер и њиховог постигнућа на финалном тесту
корелационом анализом, устан
установљено је да она не постоји (r= 0,237, p=
p 0,037). Дакле, на
постигнуће ученикаа из биологи
биологије не утиче како поседовање компјутера код куће тако ни
време које они дневно проведу
провед уз компјутер. Овим закључком
ком се одба
одбацује постављена
подхипотеза Х3 која гласи: По
Постоји статистички значајна разлика
злика између
из
поседовања
_________________________
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компјутера код куће као и времена провођења уз њега од стране ученика Е групе и
њиховог просечног постигнућа на финалном тесту.

5.6.2. Општи став ученика о учењу биологије
Полазећи од претпоставке да је општи став ученика према неком предмету у
већини случајева и показатељ њиховог постигнућа, у питању бр. 3 се од ученика Е групе
тражило да оцене колико су успешни у биологији, колико брзо уче градиво из биологије,
да ли би волели да имају више часова биологије у школи... Ово питање је конструисано
по типу тростепене Ликертове сумационе скале. Скала ставова има шест ставки (тврдњи)
о учењу биологије, а одговори на ставкама су бодовани од 3 (потпуно слагање) до 1
(потпуно неслагање). Дистрибуција резултата ученика Е групе за све појединачне тврдње
о учењу биологије представљена је у Табели 10.
Табела 10. Ставови ученика Е групе о учењу биологије
Бр.
1
2
3
4
5
6

ТВРДЊЕ
Обично сам успешан/успешна
у биологији.
Волео/волела бих да имам
више часова биологије у
школи.
Мени је биологија много тежа
него многима у разреду.
Биологија ми није јача страна.
Брзо
учим
градиво
из
биологије.
Биологија је досадна.

AS

Слажем се
(3)

Нисам
сигуран (2)

Не слажем
се (1)

2,60

65,09%

30,19%

4,72%

2,31

51,89%

27,36%

20,75%

1,16

0,94%

14,15%

84,91%

1,52

16,98%

17,92%

65,09%

2,62

73,58%

15,09%

11,32%

1,22

6,60%

8,49%

84,91%

Анализа презентованих резултата у Табели 10 показује да ученици Е групе
позитивно оцењују биологију као наставни предмет, што потврђују високе скалне
вредности за њихово брзо учење биологије (скална вредност 2,62), велику успешност у
биологији (скална вредност 2,60) и жељу за већим бројем часова биологије у школи
(скална вредност 2,31).
Најмање је прихваћена тврдња Мени је биологија много тежа него многима у
разреду, чија је скална вредност 1,16, са којом се не слаже 84,91% ученика, а слаже се
само 0,94%. Њих 14,15% је са неизраженим ставом, односно нису сигурни колико им је
биологија тешка у односу на друге ученике. Што се тиче негативне тврдњи о биологији
Биологија је досадна (скална вредност 1,22), 84,91% ученика се не слаже са њом, а слаже
се свега 6,60% ученика Е групе. Са тврдњом Биологија ми није јача страна (скална
вредност 1,52) не слаже се 65,09% ученика, а слаже се њих 16,98%.
Глобално посматрајући резултате ученика Е групе из Табеле 10, општи став
ученика Е групе према биологији као наставном предмету је врло позитиван. Да ли
општи став ученика о биологији утиче на њихово постигнуће на финалном тесту знања?
Да бисмо испитали везу између ове две варијабле и тиме потврдили или одбацили
подхипотезу Х4, израчунат је коефицијент корелације између сваке наведене тврдње
ученика о биологији и њиховог просечног постигнућа на финалном тесту. Резултати
повезаности ових варијабли дати су у Табели 11.
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Табела 11. Повезаност општег става ученика Е групе о учењу биологије
и њиховог просечног постигнућа на финалном тесту
ТВРДЊЕ
Обично
сам
биологији.

успешан/успешна

у

Волео/волела бих да имам више часова
биологије у школи.
Мени је биологија много тежа него
многима у разреду.
Биологија ми није јача страна.
Брзо учим градиво из биологије.
Биологија је досадна.
Sig. ∗p<0,05

Просечно постигнуће на
финалном тесту
(коефицијент корелације)
r= 0,494
p= 0,000∗
r= 0,234
p= 0,016∗
r= -0,336
p= 0,000∗
r= -0,448
p= 0,000∗
r= 0,405
p= 0,000∗
r= -0,193
p= 0,047∗

Резултати из Табеле 11 показују да постоји статистички значајна веза између става
ученика Е групе у оквиру сваке појединачне тврдње о биологији и њиховог просечног
постигнућа на финалном тесту. То значи да су значајно веће постигнуће постигли:
ученици који су (по сопственом мишљењу) успешнији у биологији (r= 0,494, p= 0,000),
ученици који би волели да имају више часова биологије у школи тј. више од два часа
недељно (r= 0,234, p= 0,016) и ученици који брзо уче градиво из биологије (r= 0,405, p=
0,000). Значајно мањи успех на финалном тесту су остварили: ученици који сматрају да
им је биологија много тежа него другима у разреду (r= -0,336, p= 0,000), ученици којима
биологија није јача страна (r= -0,448, p= 0,000) и ученици којима је биологија досадна (r=
-0,193, p= 0,047). Ови резултати потврђују постављену подхипотезу Х4 која гласи:
Постоји статистички значајна разлика између општег става ученика Е групе о
биологији и њиховог просечног постигнућа на финалном тесту.

5.6.3. Ставови ученика о активностима на часовима биологије
до увођења ПУПК у настави биологије
Активности ученика на часовима биологије могу бити различите, а наставник
мора предвидети оне којима се обезбеђује остваривање постављених циљева учења
биологије и које воде резултатима учења прецизираним у наставном програму, а данас и
у стандардима постигнућа описаним у документу Образовни стандарди за крај обевезног
образовања, које је Национални просветни савет Републике Србије усвојио 2010. године.
Настава треба да буде интерактивна, у којој jе наставник креатор, иноватор и
организатор, а ученик активни субјекат у свим фазама наставног процеса. У настави
биологије, ученицима треба омогућити да посматрају биолошке појаве и њихов ток у
кабинету за биологију али и у непосредном природном окружењу. Дакле, ученици треба
да посматрају како наставник планира и изводи демонстрациони оглед али и самостално,
у пару или у групи да изводе огледе, да прикупљају податке, уочавају правилности међу
појавама, објашњавају их, изводе закључке. Таквим приступом, подстиче се код ученика
развијање става да не прихватају ствари ,,здраво за готово“, већ да проверавају и траже
доказе. Лоша опремљеност школских кабинета за биологију и других природних наука
онемогућава организовање самосталног експерименталног рада ученика, без чега није
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могуће остваривање циљева и образовних стандарда који се односе на вештине
експериментисања. Поред важности експерименталног рада, савремена и модерна
настава не може ни да се замисли без употребе информационих технологија, односно
компјутера и пажљиво одабраних и конструисаних образовних софтвера. Разлог за то је
препознавање вредности и значаја коришћења технологије у наставном раду што је
потврђено нашим и бројним другим дидактичко-методичким истраживањима (Мандић,
1994; Мандић и Ристић, 2005; Ferguson and Chapman, 1993; Çekbaş et al., 2003; Cepni et
al., 2006; Yusuf and Afolabi, 2010; Hançer and Tüzeman, 2008; Kara and Yakar, 2008; Kara,
2008; Güneş and Çelikler, 2010; Efe and Efe, 2011; Philip et al., 2011). Свакако да
коришћење компјутера пружа могућност за квалитетније учење и у настави биологије,
што истовремено истиче захтев да они треба правилно да се користе. Али упркос овим
наведеним активностима које је потребно користити на часовима биологије,
,,свакодневна школска пракса још увек сведочи да наставници у основној школи користе
ограничен репертоар педагошких активности“ (Луковић и Вербић, 2005).
Да би испитали каква је била учесталост појединих активности на часовима
биологије у експерименталним школама до почетка педагошког истраживања,
ученицима Е групе је постављено питање бр. 4. Оно је конструисано по типу тростепене
Ликертове скале, где је највећа учесталост неке активности бодована са 3 а најмања са 1
поеном. Дистрибуција резултата за сваку појединачну активност на часовима биологије
приказана је у Табели 12.
Табела 12. Учесталост активности ученика Е групе на часовима
биологије до увођења ПУПК у настави биологије
Бр.
1
2
3
4

5
6

7

8

9

10

ТВРДЊЕ
Посматрамо како наставник
изводи експерименте.
Ми изводимо експерименте.
Наставник предаје, а ми
слушамо.
Наставник нам помаже
помоћу својих питања да
дођемо до одговора.
Наставник предаје и тражи
од нас да дајемо примере из
свакодневног живота.
Наставник диктира, а ми
пишемо у свеску.
Ми сами припремамо и
предајемо нову лекцију, а
наставник прати и допуњава
наше излагање.
Дискутујемо
са
наставником о теми часа и
износимо своје мишљење о
томе.
На часу читамо лекцију из
уџбеника или из неког
другог материјала.
Учимо нову лекцију тако
што самостално користимо
компјутере.

AS

Скоро
увек (3)

Понекад
(2)

Веома ретко
или никада
(1)

1,57

0,00%

56,60%

43,40%

1,17

0,00%

16,98%

83,02%

2,70

69,81%

30,19%

0,00%

2,21

27,36%

66,04%

6,60%

1,74

1,89%

69,81%

28,30%

2,27

50,00%

27,36%

22,64%

1,55

6,60%

41,51%

51,89%

1,89

22,64%

66,04%

11,32%

2,03

34,91%

33,02%

32,08%

1,12

0,00%

12,26%

87,74%
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Прве две наведене активности у Табели 12 односе се на изузетно важан сегмент
наставе биологије – експериментални рад. На овом месту нисмо се бавили квалитетом
избора и извођења демонстрационих огледа и лабораторијских вежби у настави
биологије, већ питањем да ли тога уопште има на часовима. Шишовић, 2005 истиче да је
,,у курикулумима других земаља наглашен значај експеримента и истраживачког
приступа у настави природних наука, да се захтевају ситуације у којима ће ученици
постављати хипотезе, предвиђати, планирати и изводити експерименте за проверавање
хипотеза и, на основу уочених правилности међу прикупљеним подацима, формулисати
објашњења и изводити закључке“. У експерименталним школама које су учествовале у
нашем педагошком истраживању, што је вероватан случај и у већини школа у Републици
Србији, 43,40% ученика никада или веома ретко посматрају експерименте које
демонстрира наставник, а њих 83,02% веома ретко или никада не изводи експерименте
самостално. Овај податак потврђује чињеницу да је мала заступљеност експеримената у
настави биологије у већини школа у Србији разлог за слаб успех наших ученика на
међународним тестовима (PISA, TIMSS), посебно у решавању задатака који се односе на
експерименте, а који су у домену разумевање појмова и анализе и резоновања (Дракулић
и сар., 2011). Када је у питању коришћење компјутера на часовима биологије, 87,74%
ученика је изјавило да веома ретко или никада нису користили самостално компјутере у
обради новог градива што је последица веома слабе опремљености кабинета за биологију
савременом технологијом односно постојања само једног наставничког компјутера. С
друге стране, 69,81% ученика слуша скоро увек на часовима биологије класична
предавања наставника, а код 50% ученика скоро увек наставник диктира, што су
вероватни разлози доминирања знања наших ученика на најнижем когнитивном нивоу тј.
нивоу репродукције или познавања чињеница.
У оквиру ове категорије ставова о активностима које су се дешавале на часовима
биологије до увођења експерименталног фактора у Е групу, интересовало нас је и
мишљење ученика о учесталости различитих облика рада у настави биологије. Одговор
смо добили постављањем питања бр. 5 које је гласило: Како је наставник биологије
организовао час када сте учили ново градиво?. Ово питање је било конструисано по типу
тростепене Ликертове скале, где је највећа учесталост неког облика рада бодована са 3 а
најмања са 1 поеном. Тврдње ученика о облицима рада који су били заступљени на
часовима биологије, формулисали смо тако да их они у потпуности разумеју. Резултати
одговора ученика дати су у Табели 13.
Табела 13. Одговори ученика Е групе на питање:
Како је наставник биологије организовао час када сте учили ново градиво?
Бр.
1
2
3
4

ТВРДЊЕ
Кроз
дијалог
са
наставником сви заједно
радимо.
Радим у групи са другим
ученицима.
Радим у пару са другим
учеником.
Радим сам.

AS

Скоро
увек (3)

Понекад
(2)

Веома ретко
или никада (1)

2,54

58,49%

36,79%

4,72%

1,59

0,00%

59,43%

40,57%

1,71

2,83%

65,09%

32,08%

1,59

0,00%

59,43%

40,57%

По мишљењу 58,49% ученика (Табела 13), на часовима биологије када се обрађује
ново градиво наставници скоро увек користе фронтални облик рада. Њих 59,43% истиче
да заједно у групи са другим ученицима понекад раде на реализацији неког задатка, а чак
40,57% ученика је одговорило да на часовима биологије никада није заступљен групни
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облик рада. Рад у пару је по мишљењу 65,09% ученика понекад заступљен на часовима
биологије, док њих 32,08% сматра да је овај облик рада веома ретко или није никада
заступљен у наставном процесу. Када је у питању индивидуалан облик рада, велики број
ученика (40,57%) сматра да се он врло ретко или никада не користи на часовима
биологије, док њих 59,43% сматра да је он заступљен понекад.
Настава биологије у основној школи у којој доминира фронтални, а занемарују се
индивидуални и други облици кооперативног рада и у којој влада несклад између нивоа
развијености ученика и његовог биолошког знања, с једне стране и нивоа реализације те
наставе, с друге стране, неминовно води неуспеху. Савремена настава биологије
подразумева на првом месту самосталну активност ученика. Ученицима се мора дати
више простора да буду самостални, јер ће они тиме бити активнији и продуктивнији на
сваком часу биологије.

5.6.4. Општи ставови ученика Е групе о учењу биологије
програмираном наставом уз помоћ компјутера
На постављено питање бр. 6 од ученика Е групе се тражило да изнесу своје
мишљење о примењеном моделу рада (програмираном учењу биологије уз помоћ
компјутера) током педагошког истраживања, с обзиром на: степен разумевања
биолошких знања, заинтересованост за учење биологије на иновативан начин и
применљивост овог модела рада у настави биологије и других природних наука. Скала
ставова о учењу биологије програмираном наставом уз помоћ компјутера је имала 7
ставки (тврдњи), од којих су 6 формулисане као позитивне а једна као негативна (ред. бр.
3). Дистрибуција резултата тј. одговора ученика Е групе за сваку појединачну особину
програмираног учења уз помоћ компјутера приказана је у Табели 14.
Табела 14. Ставови ученика Е групе о учењу биологије применом ПУПК

Бр.

1
2
3
4
5
6
7

ТВРДЊЕ
Учење биологије помоћу компјутера ми је
било много занимљивије и интересантније у
односу на раније часове биологије.
Научио сам много више у односу на раније
часове биологије.
Учење биологије помоћу компјутера ми је
било тешко и напорно.
Учење биологије помоћу компјутера ми је
помогло да боље разумем градиво из
биологије.
Примена компјутера у настави биологије је
повећала моју заинтересованост за биологију.
Волео бих да се и друге теме из биологије
уче на овај начин.
Волео бих да се и градиво из других
предмета учи уз помоћ компјутера.

AS

Слажем
се (3)

Нисам
сигуран
(2)

Не
слажем се
(1)

2,97

98,11%

0,94%

0,94%

2,92

92,45%

6,60%

0,94%

1,05

0,94%

2,83%

96,23%

2,95

96,23%

2,83%

0,94%

2,88

89,62%

8,49%

1,89%

2,92

93,40%

4,72%

1,89%

2,84

85,85%

12,26%

1,89%

Ради боље прегледности прихватања ПУПК од стране ученика, резултати из
Табеле 14 приказани су и на Графикону 9. Због израженог степена неслагања ученика за
негативну тврдњу (ред. бр. 3) о учењу биологије помоћу ПУПК, на Графикону 9 дате су
само позитивне тврдње.
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Графикон 9. Структура одговора ученика Е групе о учењу биологије
програмираном наставом уз помоћ компјутера
Анализа презентованих резултата у Табели 14 и на Графикону 9 показује да
ученици исказују позитиван општи однос према програмираном учењу уз помоћ
компјутера, али и позитиван став према његовој примени у настави биологије и других
природних наука. Такве констатације потврђују високе скалне вредности за позитивне
тврдње о програмираном учењу биологије уз помоћ компјутера.
Прве две највише прихваћене тврдње Учење биологије помоћу компјутера ми је
било много занимљивије и интересантније у односу на раније часове биологије (скална
вреднст или просек прихваћености 2,97) и Учење биологије помоћу компјутера ми је
помогло да боље разумем градиво из биологије (скална вредност 2,95) показују да је за
више од 96% ученика овај модел рада много занимљивији од традиционалног али и
много лакши за разумевање биолошких садржаја. Само 0,94% ученика се није сложило са
овим тврдњама. Иако је овај број ученика готово занемарљив, он указује на то да увек
постоје ученици које је тешко заинтересовати за рад и наставу уопште, укључујући и
наставу биологије, без обзира на примењене моделе рада.
Изразито високу скалну вредност (2,92) су добиле тврдње Научио сам много више
у односу на раније часове биологије и Волео бих да се и друге теме из биологије уче на
овај начин. За 92,45% ученика овим обликом рада се може научити много више у односу
на фронтални облик, а чак 93,40% њих су изразили жељу да би волели да се и друге теме
из биологије уче на овај начин. Незнатан број ученика (1,89%) не би волео да се
програмираним учењем уз помоћ компјутера реализују и други биолошки садржаји али и
садржаји из других наставних предмета. Може се претпоставити да су негативне
одговоре дали слабији ученици који немају радне навике и који тешко самостално уче.
Они су несигурни због стечених навика да им се знање на часовима изложи у готовом
облику од стране наставника.
Евидентно је да и најмање прихваћена тврдња Учење биологије помоћу
компјутера ми је било тешко и напорно (скална вредност 1,05) показује изразиту
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спремност ученика (96,23%) за увођење савремених модела рада у настави биологије,
каква је програмирана настава уз помоћ компјутера.
Повезаност ставова ученика Е групе о програмираном учењу и њиховог просечног
постигнућа на финалном тесту проверена је израчунавањем коефицијента корелације, и
то, између свих појединачних тврдњи о ПУПК и њиховог просечног постигнућа на
финалном тесту. Резултати повезаности ових варијабли приказани су у Табели 15.
Табела 15. Повезаност ставова ученика Е групе о учењу биологије
помоћу ПУПК и њиховог просечног постигнућа на финалном тесту
ТВРДЊЕ
Учење биологије помоћу компјутера ми
је
било
много
занимљивије
и
интересантније у односу на раније
часове биологије.
Научио сам много више у односу на
раније часове биологије.
Учење биологије помоћу компјутера ми
је било тешко и напорно.
Учење биологије помоћу компјутера ми
је помогло да боље разумем градиво из
биологије.
Примена компјутера у настави биологије
је повећала моју заинтересованост за
биологију.
Волео бих да се и друге теме из
биологије уче на овај начин.
Волео бих да се и градиво из других
предмета учи уз помоћ компјутера.
Sig. ∗p<0,05

Просечно постигнуће на
финалном тесту
(коефицијент корелације)
r= 0,109
p= 0,266
r= 0,063
p= 0,520
r= -0,223
p= 0,022∗
r= 0,004
p= 0,965
r= -0,026
p= 0,794
r= 0,251
p= 0,010∗
r= 0,044
p= 0,653

Резултати из Табеле 15 показују да су на постигнуће ученика на финалном тесту
статистички значајно утицала два става тј. тврдње. Једна од њих је Учење биологије
помоћу компјутера ми је било тешко и напорно (r= -0,223, p= 0,022), што резултира
чињеницом да су ученици којима је овај модел учења био тежак и напоран остварили
статистички значајно нижи резултат на финалном тесту у односу на остале ученике.
Друга тврдња Волео бих да се и друге теме из биологије уче на овај начин (r= 0,251, p=
0,010) нам указује на то да су ученици који се слажу са овом тврдњом остварили значајно
боље постигнуће на финалном тесту у односу на оне који се не слажу, што потврђује
нашу претпоставку да су негативне одговоре дали ученици који су слабији и немају
развијене радне навике да самостално уче, већ лакше прихватају унапред ,,сервирано“
знање. У случају ове две наведене тврдње прихвата се подхипотеза Х5 која гласи:
Постоји статистички значајна разлика између општег става ученика Е групе о
примењеном моделу рада (ПУПК) у обради наставне подтеме Хордати и њиховог
просечног постигнућа на финалном тесту.
Што се тиче осталих тврдњи (Учење биологије помоћу компјутера ми је било
много занимљивије и интересантније ..., Научио сам много више ..., Учење биологије
помоћу компјутера ми је помогло да боље разумем градиво из биологије, Примена
компјутера у настави биологије је повећала моју заинтересованост за биологију и Волео
бих да се и градиво из других предмета учи уз помоћ компјутера) које су високо оцењене
од стране ученика Е групе (Табела 14), ниједна од њих није значајно утицала на
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постигнуће ученика на финалном тесту и у њиховом случају се подхипотеза Х5 одбацује.
Дакле, ученици који су високо вредновали програмирано учење уз помоћ компјутера у
настави биологије али и других природних наука су остварили како веће тако и нешто
мање постигнуће на финалном тесту знања.
На основу овако добијених резултата јасно је да највећи број ученика (и
успешнијих и мање успешних) није више за традиционализам у школама. Они
једноставно желе савремену наставу, наставу у којој ће они имати активнију улогу и при
том користити достигнућа савремене образовне технологије, пре свега компјутере.

5.6.5. Ставови ученика Е групе о квалитету образовног софтвера
коришћеног током педагошког експеримента
На домаћем тржишту све је више едукативних софтвера из биологије различитих
издавача (Kvark media, Multisoft, Завод за уџбенике и наставна средства Београд...), али
истраживања о њиховој примени и ефикасности на постигнуће ученика у настави
биологије нема. Такође, као што је већ поменуто у овој дисертацији у поглављу 3.5,
ниједан од ових публикованих софтвера није конструисан по моделу програмираног
учења биолошких садржаја.
Да би се у настави биологије применило програмирано учење уз помоћ
компјутера, неопходно је конструисати образовни софтвер са програмираним
биолошким садржајем који ће заинтересовати, инспирисати, активирати и усмерити
(кориговати) ученика. Такође је потребно да образовни софтвер уважава следеће
принципе:
примереност,
очигледност,
јасност,
оријентисаност
циљу
и
самоиницијативност. ,,Уколико се овакав образовни софтвер користи као целовито
програмско решење одређеног наставног садржаја, мора у себи садржати компоненте
које иначе садржи класична настава:
− фазу мотивације,
− фазу решавања проблема,
− фазу свесне примене,
− фазу контроле учења и
− фазу продубљивања и учвршћивања знања“ (Арсовић, 2006).
Дакле, образовни софтвер као целовито програмско решење неког наставног
биолошког садржаја треба да:
− буде у потпуности компатибилан са наставним програмом који је предвиђен за
разред у коме се софтвер користи;
− упознаје ученике са проблемом постепеним увођењем нових појмова, да
предочи начин решавања одређеног проблема уз потребна објашњења и
теоријску надградњу и на крају омогући ученику да сам провери и продуби
усвојено знање;
− представи проблем који се обрађује у образовном софтверу како у конкретном
моделу (да би био разумљивији ученику), тако и у апстрактном;
− проверава усвојено знање постепеним постављањем одговарајућих питања
(задатака). При томе је потребно предвидети опцију давања погрешних
одговора од стране ученика, која од стране софтвера мора бити пропраћена
одговарајућом акцијом, а то је најчешће повратак на теоријско објашњење
дотичног проблема и, коначно, упућивање ученика на тачан одговор;
− обезбеди ученику јединствени темпо рада у усвајању програмираног наставног
садржаја. На тај начин се постиже индивидуализација наставе, коју је иначе
тешко постићи у класичној настави биологије;
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− садржи пуно забавних елемената тј. интерактивности као што су тестови,
квизови, слагалице ... предвиђених за утврђивање и проверу стечених знања;
− води рачуна о напреднијим и заинтересованијим ученицима дајући им
могућност читања разних занимљивости у којима су представљена најновија
биолошка достигнућа као и могућност посматрања великог броја слика а тиме
и бољег уочавања детаља на њима;
− садржи преглед градива у којима ће бити најосновније тезе из садржаја који се
учи, а који ће помоћи просечним и исподпросечним ученицима да одвоје
битне чињенице и појмове од небитних.
Тек овако конструисан образовни софтвер може у потпуности допринети
модернизацији и унапређењу наставног процеса биологије.
Да бисмо сазнали колико је наш образовни софтвер испунио претходно наведене
критеријуме по мишљењу ученика Е групе, постављено им је питање бр. 7 у коме су они
исказали своје ставове о структури, дизајну и целокупном изгледу софтвера који су
користили на часовима биологије за време експерименталног истраживања. Скала
ставова о изгледу и коришћењу образовног софтвера имала је 9 ставки, од којих су 8
формулисане као позитивне а једна као негативна (ред. бр. 2). Дистрибуција резултата тј.
одговора ученика Е групе за сваку тврдњу приказана је у Табели 16.
Табела 16. Ставови ученика Е групе о квалитету образовног софтвера
коришћеног током педагошког експеримента

Бр.
1
2
3

4

5
6
7
8
9

ТВРДЊЕ
Било ми је лако да користим компјутерски
програм.
За коришћење компјутерског програма била
ми је потребна помоћ наставника.
Учење лекције која је подељена на више
делова (информација) ми је било лакше него
да учим целу лекцију одједном.
Волео сам задатке који су следили након
сваке информације; брзо сам их и лако
решавао.
Изглед самог програма (дизајн, слике,
типови задатака) ме је посебно подстицао на
учење.
Завршни тестови у лекцијама су ми били
најзанимљивији део рада.
,,Занимљивости“ у оквиру сваке лекције сам
редовно читао.
Слике приказане у ,,Галерији слика“ су ми
помогле да боље разумем и научим градиво.
Преписивање ,,Прегледа градива“ сваке
лекције у свеску ми је помогло да одвојим
битно од небитног.

AS

Слажем
се (3)

Нисам
сигуран
(2)

Не слажем
се (1)

3,00

100%

0,00%

0,00%

1,08

0,94%

6,60%

92,45%

2,83

85,85%

11,32%

2,83%

2,92

92,45%

7,55%

0,00%

2,88

88,68%

10,38%

0,94%

2,86

88,68%

8,49%

2,83%

2,15

46,23%

22,64%

31,13%

2,45

56,60%

32,08%

11,32%

2,64

69,81%

24,53%

5,66%

Ради боље прегледности прихватања структуре образовног софтвера од стране
ученика Е групе, резултати из Табеле 16 приказани су и на Графикону 10. Због израженог
степена неслагања ученика за негативну тврдњу (ред. бр. 2) о коришћењу образовног
софтвера, на Графикону 10 дате су само позитивне тврдње.
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Графикон 10. Структура одговора ученика Е групе о квалитету
образовног софтвера коришћеног током педагошког експеримента
Од свих наведених тврдњи о образовном софтверу (Табела 16), највећу скалну
вредност (3,00) има тврдња Било ми је лако да користим компјутерски програм. Дакле,
програм је својим начином коришћења задовољио све ученике (100%): изнадпросечне,
просечне као и исподпросечне. Друга највише прихваћена тврдња Волео сам задатке
који су следили након сваке информације; брзо сам их и лако решавао (скална вредност
2,92) показује да највећи број ученика (92,45%) жели постепено да проверава своје знање
и при том добија повратну информацију о свом напредовању на сваком кораку
активности у току часа. Повратном информацијом ученици имају стални увид у
сопствене резултате, што их мотивише и стимулише да истрају у раду. Трећа у рангу
прихваћених тврдњи Изглед самог програма (дизајн, слике, типови задатака) ме је
посебно подстицао на учење (скална вредност 2,88) показује да се великом броју ученика
(88,68%) допао изглед софтвера посматрајући његов дизајн, слике као и заступљене
типове задатака. Изузетно мали број ученика (0,94%) се није сложио са овом тврдњом
док њих 10,38% нема јасан став о томе. Према томе, већини ученика се свидео дизајн
програма који је био униформан за све наставне јединице из наставне подтеме Хордати.
Односно, свака наставна јединица је имала својих шест одељака (Градиво, Завршни тест,
За оне који желе да знају више, Речник појмова, Преглед градива и Галерија слика) по
којима су се ученици кретали током часа. Боја слајдова је била прилагођена свакој
наставној јединици и одређена типом станишта за групу животиња која се проучава у
оквиру ње. Текст на слајдовима је праћен великим бројем слика на којима су појмови
обележени на српском језику. Такође су ученици оцењивањем овог става изразили
позитивно мишљење о заступљености различитих типова задатака (вишеструки избор –
један одговор, уметање бројева, уметање израза, вишеструко уметање израза), чиме је у
софтверу интеракција односно ,,повратна спрега“ у потпуности остварена. И остале
високо вредноване тврдње (Завршни тестови у лекцијама су ми били најзанимљивији део
рада, Учење лекције која је подељена на више делова (информација) ми је било лакше
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него да учим целу лекцију одједном, Преписивање ,,Прегледа градива“ сваке лекције у
свеску ми је помогло да одвојим битно од небитног, ...) указују на то да ученици
прихватају све што им нуди програмирана настава биологије уз помоћ компјутера
односно образовни софтвер са програмираним биолошким садржајем. Када је у питању
најмање прихваћена тврдња За коришћење компјутерског програма била ми је потребна
помоћ наставника (скална вредност 1,08), резултати из Табеле 16 показују способност
великог број ученика (92,45%) да самостално користе образовни материјал који им је дат
у електронском облику. Мали број ученика (6,60%) није сигуран да ли им је била
потребна помоћ наставника, док њих 0,94% сматрају да им је она била потребна.
Да бисмо утврдили колико су ставови ученика Е групе о квалитету (дизајну,
структури...) образовног софтвера утицали на њихово просечно постигнуће на финалном
тесту, израчунат је коефицијент корелације за све појединачне тврдње и представљен у
Табели 17.
Табела 17. Повезаност ставова ученика Е групе о квалитету образовног софтвера и
њиховог просечног постигнућа на финалном тесту
ТВРДЊЕ
За коришћење компјутерског програма
била ми је потребна помоћ наставника.
Учење лекције која је подељена на више
делова (информација) ми је било лакше
него да учим целу лекцију одједном.
Волео сам задатке који су следили након
сваке информације; брзо сам их и лако
решавао.
Изглед самог програма (дизајн, слике,
типови задатака) ме је посебно
подстицао на учење.
Завршни тестови у лекцијама су ми били
најзанимљивији део рада.
,,Занимљивости“ у оквиру сваке лекције
сам редовно читао.
Слике приказане у ,,Галерији слика“ су
ми помогле да боље разумем и научим
градиво.
Преписивање ,,Прегледа градива“ сваке
лекције у свеску ми је помогло да
одвојим битно од небитног.
Sig. ∗p<0,05

Просечно постигнуће на
финалном тесту
(коефицијент корелације)
r= -0,201
p= 0,039∗
r= -0,110
p= 0,261
r= 0,202
p= 0,038∗
r= -0,081
p= 0,407
r= -0,067
p= 0,494
r= -0,042
p= 0,666
r= -0,104
p= 0,288
r= 0,075
p= 0,448

Како су се сви ученици Е групе сложили са тврдњом Било ми је лако да користим
компјутерски програм, јасно је да ова тврдња нема значајног утицаја на просечно
постигнуће ученика на финалном тесту. Што се тиче осталих тврдњи, из Табеле 17 се
види да су на просечно постигнуће ученика на финалном тесту статистички значајно
утицали ставови две тврдње. Једна од њих је За коришћење компјутерског програма била
ми је потребна помоћ наставника (r= -0,201, p= 0,039), а негативан предзнак
коефицијента корелације објашњава чињеницу да су ученици којима је за коришћење
софтвера била неопходна помоћ наставника остварили значајно нижи резултат од оних
којима она није била потребна. Друга тврдња која је значајно утицала на постигнуће
ученика је Волео сам задатке који су следили након сваке информације; брзо сам их и
лако решавао (r= 0,202, p= 0,038). Тачније, ученици који су волели постепено
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савладавање информација и којима решавање задатака иза сваке информације није
представљало проблем су остварили значајно веће постигнуће на финалном тесту у
односу на остале ученике. Сагледавајући резултате коефицијента корелације између ова
два става ученика Е групе о квалитету образовног софтвера и њиховог постигнућа на
финалном тесту, може се закључити да се у њиховом случају прихвата подхипотеза Х6:
Постоји статистички значајна разлика између ставова ученика Е групе о квалитету
образовног софтвера коришћеног у току педагошког истраживања и њиховог просечног
постигнућа на финалном тесту.
Што се тиче свих осталих тврдњи о квалитету образовног софтвера од стране
ученика, оне нису статистички значајно утицале на њихово просечно постигнуће на
финалном тесту, и у њиховом случају подхипотеза Х6 се одбацује. Дакле, ученици који
су високо вредновали поједине компоненте софтвера (дизајн, слике, типове задатака,
завршне тестове, занимљивости, галерију слика, преглед градива) постигли су на
финалном тесту и боље али и мало слабије резултате. Да је образовни софтвер Хордати
испунио све критеријуме добро осмишљеног наставног софтвера, потврђује чињеница да
су ученици Е групе који су га користили на часовима биологије остварили изузетно
висок успех на финалном тесту знања (просечно 85,82 поена).

5.6.6. Ставови ученика Е групе о својој улози
у иновативном моделу рада у настави биологије
Да би сазнали колико ученици прихватају своје ангажовање (самосталну
активност) али и атмосферу на часовима биологије када се ново градиво из биологије
реализује програмираном наставом уз помоћ компјутера, било им је постављено питање
бр. 8 чији су резултати дати у Табели 18 и на Графикону 11.
Табела 18. Ставови ученика Е групе о својој улози
у иновативном моделу рада у настави биологије

Бр.

1

2
3

ТВРДЊЕ
На часовима биологије уз
коришћење компјутера сам много
опуштенији него на ранијим
часовима биологије.
Када учим биологију помоћу
компјутера много сам активнији.
Било ми је тешко да у току једног
часа савладам све информације
једне лекције.

AS

Слажем
се (3)

Нисам
сигуран
(2)

Не
слажем
се (1)

2,88

90,57%

6,60%

2,83%

2,93

94,34%

4,72%

0,94%

1,29

8,49%

12,26%

79,25%
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Графикон 11. Структура одговора ученика Е групе о својој улози у
иновативном моделу рада у настави биологије
Резултати из Табеле 18 показују да је највише прихваћена тврдња од стране
ученика Е групе (скална вредност 2,93) Када учим биологију помоћу компјутера много
сам активнији. Чак 94,34% ученика се слаже са овом тврдњом, само 0,94% њих се не
слаже, а 4,72% ученика нема изражен став о својој активности на часовима биологије
који се реализују применом ПУПК. Следећа по прихваћености (скална вредност 2,88) је
тврдња На часовима биологије уз коришћење компјутера сам много опуштенији него на
ранијим часовима биологије, где се највећи број ученика (90,57%) у потпуности слаже са
њом, 2,83% се не слаже а њих 6,60% нема став о томе. Најмање је прихваћена тврдња
Било ми је тешко да у току једног часа савладам све информације једне лекције (скална
вредност 1,29) и вероватно је високо вреднована од стране слабијих ученика (8,49%).
Њих 79,25% се не слаже са тврдњом да им је било тешко да савладају све информације
једне наставне јединице у току једног часа, док 12,26% ученика није изразило свој став,
што значи да је он у реализацији појединих наставних јединица вероватно био позитиван
а у обради неких других негативан.
Испитивањем значајности сваке ове појединачне варијабле на постигнуће ученика
на финалном тесту добијени су резултати приказани у следећој Табели 19.
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Табела 19. Повезаност ставова ученика Е групе о својој улози у иновативном
моделу рада и њиховог просечног постигнућа на финалном тесту
ТВРДЊЕ

Просечно постигнуће на
финалном тесту
(коефицијент корелације)

На часовима биологије уз коришћење
компјутера сам много опуштенији него
на ранијим часовима биологије.
Када учим биологију помоћу компјутера
много сам активнији.
Било ми је тешко да у току једног часа
савладам све информације једне лекције.
Sig. ∗p<0,05

r= -0,031
p= 0,750
r= -0,065
p= 0,509
r= -0,374
p= 0,000∗

Из Табеле 19 се може закључити да је статистички значајна разлика остварена
између тврдње Било ми је тешко да у току једног часа савладам све информације једне
лекције и просечног постигнућа ученика Е групе на финалном тесту (r= -0,374, p= 0,000).
Дакле, ученици који су се сложили са овом тврдњом имали су мање постигнуће на
финалном тесту у односу на остале ученике, чиме је потврђена наша претпоставка да су
слабији ученици високо вредновали ову тврдњу. У случају ове тврдње прихвата се
подхипотеза Х7 која гласи: Постоји статистички значајна разлика између ставова
ученика Е групе о својој улози у иновативном моделу рада и њиховог просечног
постигнућа на финалном тесту.
Позитивни ставови већине ученика на тврдњама: На часовима биологије уз
коришћење компјутера сам много опуштенији него на ранијим часовима биологије и
Када учим биологију помоћу компјутера много сам активнији нису значајно утицали на
њихово постигнуће на финалном тесту, и у случају њих подхипотеза Х7 се одбацује.
Високо вредновање ове две тврдње указују на чињеницу да ученици у савременој
настави биологије желе да буду и активнији и опуштенији. Наши наставници морају
променити став о томе да су они једини организатори и реализатори наставе. Због тога је
неопходно обучити наставнике како да ставе ученике у центар наставне активности, у
циљу веће ефикасниости наставе биологије.

5.6.7. Ставови ученика Е групе о најлакшем начину учења биологије
Пошто су се ученици поред традиционалног учења упознали и са програмираним
учењем уз помоћ компјутера (примењеног у току педагошког експеримента),
интересовао нас је њихов став о најлакшем начину учења биологије. У питању бр. 9 од
њих се тражило да одаберу модел наставе који им највише одговара за учење биологије.
Резултати одговора ученика Е групе дати су у Табели 20 и на Графикону 12.
Табела 20. Одговори ученика Е групе о најлакшем начину учења биологије
Која врста наставе у школи ти омогућава да
лакше учиш?
програмирана настава уз помоћ компјутера
традиционална настава (када наставник
излаже градиво монологом, дијалогом, уз
помоћ креде, табле, графоскопа)
комбинација традиционалне наставе и
програмиране наставе уз помоћ компјутера

f (N)

%

81

76,42

0

0,00

25

23,58
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ПУПК
традиционална
иционална н
настава
76,42%
традиционална
иционална н
настава
и ПУПК

Графикон 12. Одговор
дговори ученика Е групе о најлакшем начину
ну учења биологије
Највећи бројј ученика (81 или 76,42%) сматра да је програмирана
ограмирана настава уз помоћ
компјутера најлакши
и модел за учење биологије, док њих 25 (23,58%
%) сматра
с
да је ипак
боља комбинација традициона
традиционалне наставе и ПУПК. Ниједан
дан ученик не сматра да је
традиционална настава
става најпо
најпогоднији модел за учење биологије.
иологије. Велики
В
проценат
ученика који су дали
ли највећу предност
п
само програмираној настави био
биологије уз помоћ
компјутера је вероватно
роватно резултат њиховог одушевљењаа и заинт
заинтересованости за
коришћење компјутера
тера у школ
школи али и адекватног софтвера као и биолошког
био
садржаја
који се могао у потпуности реализовати овим моделом наставе. И поред оваквих
резултата неопходно је истаћи да ова два модела наставе (традициона
традиционална и ПУПК) не
треба посматрати одвојено
одвојено, већ као комбинацију оба приступа учењу биологије.
Програмирано учење уз помоћ
п
компјутера треба кориситити као подршку
традиционалном учењу,
чењу а не његовом
њ
потпуном искључивању.
ању Савремена
Саврем
технологија
треба да се користи
сти као подршка
по
наставном процесу, да га осавр
осавремени и учини
интересантнијим. ,,Њене
Њене предн
предности треба искористити у складу
аду са све већим
ве
потребама и
могућностима ученика,
ника где се
с данас простор и време појављују
љују као ограничавајући
фактори“ (http://www.link-ele
elearning.com/site/).
Да ли су ставови
авови ученика
учени Е групе о најлакшем моделу
лу учења биологије
би
утицали
на њихово постигнуће
уће на финалном
фина
тесту? С обзиром да ниједан
један учени
ученик није одговорио
,,традиционална настава“, повезаност ставова ученика заа преостале две варијабле
(програмирана настава
тава уз помоћ
пом компјутера и комбинација традиционалне
традицион
и ПУПК) и
њиховог просечног постигнућа на финалном тесту тестирана је t – тестом (Табела 21).
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Табела 21. Повезаност ставова ученика о најлакшем моделу учења биологије
и њиховог просечног постигнућа на финалном тетсу

Просечно
постигнуће на
финалном тесту

Која врста наставе у
школи ти омогућава да
лакше учиш биологију?
комбинација
традиционалне наставе
и наставе уз помоћ
компјутера
настава уз помоћ
компјутера

N

AS

SD

SE

25

87,58

9,325

1,903

81

85,41

10,071

1,119

Значајност
разлике

t (104) = 0,945,
p= 0,347, η= 0,121

На основу приказаних резултата у Табели 21 види се да ставови ученика о било
ком од ова два модела наставе (комбинацији традиционалне наставе и програмиране
наставе уз помоћ компјутера или искључиво ПУПК) нису значајно утицали на њихово
просечно постигнуће на финалном тесту. Дакле, ученици који су остварили највећи успех
на финалном тесту али и они са мањим успехом изражавају позитивно мишљење о
увођењу компјутера и образовних софтвера у наставни процес биологије, јер су, како смо
видели, у потпуности спремни и оспособљени за њихово коришћење. Овако добијени
резултати одбацују подхипотезу Х8 која гласи: Постоји статистички значајна разлика
између ставова ученика Е групе о најлакшем моделу учења биологије и њиховог просечног
постигнућа на финалном тесту.

5.6.8. Позитивна и негативна мишљења ученика о реализацији
наставне подтеме Хордати програмираном наставом уз помоћ компјутера
У оквиру последња три питања из анкете, од ученика је тражено да наведу оно
шта им се највише допало (питање бр. 10), односно шта им се није допало (питање бр.
11) током реализованих часова биологије на којима су садржаји наставне подтеме
Хордати обрађени програмираном наставом уз помоћ компјутера. Такође се од њих
захтевало да изнесу своје предлоге за лакше и занимљивије учење биологије (питање бр.
12). Одговоре ученика, како позитивне тако и негативне, као и њихове предлоге за лакше
и занимљивије учење биологије дајемо у изворном облику јер они најјасније и
најпотпуније изражавају њихове ставове.
Позитивна мишљења ученика о ПУПК у настави биологије
Готово сви ученици Е групе су изразили позитиван став о примени ПУПК у
настави биологије дајући следећа објашњења:
− ,,Све је било занимљивије, лакше сам учила уз помоћ компјутера. Велики број
слика ми је омогућио боље упознавање животиња.“
− ,,Више смо научили о животињама помоћу компјутера.“
− ,,Допало ми се како постепено учимо лекцију део по део. Иза сваке информације
су задаци и тако ми је било много лакше да учим.“
− ,,Све ми се допало јер волим да користим компјутер. Учење на овај начин је много
занимљивије.“
− ,,Лакше учим, све ми је објашњено, а на завршном тесту проверим своје знање.“
− ,,Много је лакше научити градиво када се учи преко компјутера. Волела бих да
сви наставници раде на овај начин.“
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− ,,Волела бих да је све ово дуже трајало.“
− ,,Може се лепо и лако научити биологија.“
− ,,Преко компјутера много више научим. Све ми се свидело. Све што сам хтела да
научим, научила сам.“
− ,,Много ми је лакше и забавније него учење из књиге. Дисекција рибе је била јако
интересантна.“
− ,,У софтверу је боље објашњено него у књизи и зато ми је било лакше да учим и
разумем градиво које прочитам преко компјутера.“
− ,,Допао ми се начин рада помоћу софтвера, јасан текст, пуно слика, пуно задатака,
занимљивости и то што сам могао проверити своје знање после сваке лекције.
Лакше сам учио него на ранијим часовима. Била ми је занимљива и дисекција
рибе.“
− ,,Све ми се допало јер је било интересантно. Волела бих да се и у 7. и 8. разреду
настави овакав вид учења. Била ми је занимљива и дисекција рибе. Наставница
нам је показала и објаснила како ћемо урадити вежбу, а затим смо сами урадили
вежбу и показали своје знање попуњавајући наставни листић.“
− ,,Мање сам учио а брже запамтио.“
− ,,Пре и нисам баш знао биологију, а сада сам је заволео и много напредовао.“
− ,,Лакше се учи и боље памти. Када учимо на занимљив начин све је забавније и
лепше.“
− ,,Допало ми се што смо радили у миру и није нам нико сметао.“
− ,,Све ми се допало јер је било ново и занимљиво. Захваљујући овом начину рада
заволела сам биологију и много ми је било лакше да учим.“
− ,,Једва сам чекала часове биологије. Постала ми је омиљен предмет.“
− ,,Допало ми се то што смо уз нови и занимљив начин учили нешто што нам,
можда, и не би било занимљиво.“
− ,,Највише ми се свидело што је сваки систем органа код свих животиња
појединачно објашњен. У књизи је све конфузно објашњено.“
Изнети ставови већине ученика Е групе јасно указују на њихово одобравање и
прихватање новог модела рада (програмираног учења уз помоћ компјутера) у настави
биологије, који их активира и подстиче на самосталан рад и учење.
Негативна мишљења ученика о ПУПК у настави биологије
Чак и у одговору на питање Шта ти се није свидело током реализације наставе
биологије програмираном наставом уз помоћ компјутера?, ученици су често давали
одговоре да им се овакав начин рада допада и кратко понављали да им се све свидело,
чиме су желели да искажу своје одушевљење и прихватање компјутера и образовног
софтвера на часовима биологије.
Оно што се ученицима није свидело садржано је у следећим примедбама:
− ,,У почетку ми је било тешко да радим и учим помоћу компјутера, али касније сам
научила и до краја ми је све било лакше.“
− ,,Нисам имала компјутер код куће за време овакве наставе па ми је било теже да
све добро савладам.“
− ,,Биле су честе провере знања. Напорним радом смо добијали добре оцене.“
− ,,Градиво је било обимно.“
− ,,Није ми се свидело јер компјутери зраче.“
− ,,Било је напорно учити за сваки час ново градиво.“
− ,,Нису ми се свидели чести контролни задаци.“
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− ,,Све ми се свидело, али ми се не свиђа што се неће наставити овакав начин рада и
на даље.“
Негативни одговори неколицине ученика могу да се објасне њиховим тежим
прихватањем иновација, несигурношћу у постизању успеха у реализацији постављених
задатака, одсуством мотивације и интересовања за сазнавањем новог градива, као и
стеченим навикама да наставник испредаје наставно градиво традиционалним методама
рада (најчешће уз помоћ креде и табле), што је, нажалост, још увек доминантно у нашим
школама, или како наводи Шишовић (2000) ... ,,не могу се преко ноћи променити навике
и стилови учења.“ Примена различитих иновативних модела рада у настави биологије
треба да буде уобичајена пракса како би ученици могли да забораве навике
традиционалног учења.
Предлози ученика за лакше и занимљивије учење биологије
Већина ученика је на постављено питање о предлозима за лакше и занимљивије
учење биологије кратко одговорила: ,,Да се настави овакав начин рада“, ,,Овај начин рада
је одличан“, ,,Не треба ништа мењати“, ,,Настава помоћу компјутера је веома добра“.
Остали предлози ученика су следећи:
− ,,Толико ми се свидео овај начин обраде садржаја да бих хтео да се он настави и
при обради других тема из биологије.“
− ,,Јако ми се свидео софтвер уз помоћ кога смо учили биологију и волео бих да их
више користимо у школи и из осталих предмета.“
− ,,Задовољна сам оваквим начином рада, волела бих да се он примењује и у другим
предметима.“
− ,,Мислим да би било још боље да смо учили у пару јер би тако било лепше и
занимљивије.“
− ,,Да се смањи обим градива из биологије а да се повећа број експеримената и
вежби.“
− ,,Волела бих да што више сами изводимо вежбе и учимо преко компјутера јер су
предавања наставника досадна.“
На основу анализе свих резултата анкете за ученике Е групе, приказаних бројем
ученика, процентом, аритметичком средином, коефицијентом корелацијe, t тестом као и
на основу одговора ученика на питања отвореног типа, лако смо сагледали однос
позитивних и негативних мишљења ученика према примењеном иновативном моделу
рада и извели закључак да је највећи број ученика схватио суштину и значај
програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера и поред њених повећаних захтева.
Ученици не желе више да имају улогу пасивних посматрача у образовно-васпитном
процесу, већ у потпуности прихватају улогу активних и самосталних учесника у настави,
желе да уче корак по корак, самостално и сопственим темпом, да изводе експерименте и
имају могућност сталне и правовремене контроле која ће их мотивисати за даљи рад и
напредак. Овим закључком је потврђена подхипотеза Х9: Ученици Е групе ће генерално
имати позитивне ставове о примени ПУПК у настави биологије изражавањем њихове
велике заинтересованости и мотивисаности за учење биологије помоћу компјутера.
Како је цитирано у Serin (2011), o утицају ПУПК на ставове ученика бавили су се
многи истраживачи у области различитих природних наука: Olgun (2006) је у свом раду
под називом Ефикасност програмиране наставе уз помоћ компјутера на постигнуће
ученика 6. разреда основне школе и њихову мотивацију према Науци показао да је ПУПК
позитивно утицала како на постигнуће ученика тако и на њихов став према наставном
предмету Наука, у којој су интегрисани садржаји из биологије, географије, физике и
хемије; Demirer (2006) је у свом раду под називом Ефикасност програмиране наставе уз
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помоћ компјутера и традиционалне наставе на постигнуће ученика, њихов став према
Науци и ретенцију знања ученика такође утврдио да је ПУПК значајно позитивно
утицала на став ученика према учењу Науке; Tekmen (2006) је у свом истраживању
изложеном у раду под називом Ефикасност програмиране наставе уз помоћ компјутера
у настави физике у 9. разреду на постигнуће ученика, њихов став према физици и
ретенцију знања ученика утврдио да је ефекат ПУПК на став ученика о учењу физике
био значајно већи у односу на традиционални модел рада; Pektaş (2008) је у свом раду
под називом Ефекти конструктивистичког модела рада и програмиране наставе уз
помоћ компјутера на постигнуће и ставове ученика према биологији показао да се став
ученика експерименталне (ПУПК) групе и контролне (конструктивистичке) групе према
биологији значајно разликовао, и испољен је у позитивном смеру код ученика Е групе;
Tavukcu (2008) је у својој студији под називом Ефекат програмиране наставе уз помоћ
компјутера у Науци на постигнуће ученика, развој научних вештина и коришћење
компјутера утврдила да је ПУПК позитивно утицала на однос ученика према компјутеру
и Науци; Pilli (2008) је у својој студији под називом Ефекат програмиране наставе уз
помоћ компјутера на постигнуће, ставове и ретенцију знања ученика 4. разреда из
математике установила да постоји значајна разлика у ставовима ученика према учењу
математике, у корист Е (ПУПК) групе.
Наши резултати истраживања се слажу са резултатима истраживања поменутих
аутора, што потврђује остварена разлика у постигнућу између ученика Е и К групе на
финалном тесту знања у корист експерименталне групе, која је статистички значајна
(t=11,92>1,96). На основу тога можемо да закључимо да самостална активност ученика
на часовима биологије, постепено учење наставних садржаја тј. учење корак по корак,
стална повратна информација о усвајању градива, рад на компјутеру, извођење
експерименталних вежби, опуштенија атмосфера на часу, су предуслови за добру
мотивацију ученика а самим тим и њихово високо постигнуће у настави биологије. Овим
закључком одбацује се нулта хипотеза а прихвата алтернативна хипотеза која гласи:
Примена програмиране наставе уз помоћ компјутера у реализацији наставне подтеме
Хордати у 6. разреду, код експерименталне групе ученика ће имати статистички
значајан утицај на повећање њихове укупне ефективности у настави биологије.

5.7. Анализа анкете за наставнике биологије о примени и значају
програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера
С обзиром на значај улоге наставника у образовању, потребно је систематски
пратити и анализирати ставове и мишљења наставника према предмету који предају и из
њиховог угла упознати контекст у којем ученици стичу знања. Иако шири контекст у
коме се учење одвија зависи од образовног система и односа друштвене заједнице према
школи, ипак је процес учења првенствено под непосредним утицајем вођења од стране
наставника, а карактеристике наставе у највећој мери зависе од самог наставника.
Модели рада које наставници примењују у настави одређују начин на који ученици уче
биологију и квалитет знања који усвајају (постижу). Наставници структурирају градиво и
ток часа, излажу наставне садржаје, бирају активности у настави и прате развој
разумевања и усвајања биолошких појмова и процеса које ученици уче. Наставници могу
пружити помоћ ученицима у коришћењу технологије за истраживање биолошких појава,
анализирати рад ученика да би се исправиле грешке и превазишли недостаци наставе,
али и подстицати развијање позитивних ставова према биологији. Када се говори о
квалитету образовања, односно о захтевима који су неопходни да би се његов квалитет
повећао, то се у највећој мери односи на наставнике, односно на потребу њиховог
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сталног стручног и дидактичко-методичког усавршавања. Од тога колико ће наставници
успети да одговоре тим захтевима зависиће и квалитет наставе њиховог предмета, а
самим тим и постигнуће ученика којима предају. Од наставника се више не тражи да
буде само преносилац знања. ,,Наставничке компетенције су редефинисане и од њега се
тражи: употреба и развој професионалних знања у функцији стварања стимулативних
ситуација за учење; комуникација и интеракција са ученицима, родитељима и колегама;
преузимање одговорности за планирање, програмирање и управљање наставом и учењем;
праћење напредовања ученика и планирање и вредновање сопственог рада и
континуираног професионалног усавршавања“ (Мирков и Студен, 2005). У томе се
огледа значај мишљења наставника о свакодневној наставној пракси као и примени
иновативних модела рада у непосредном наставном процесу.
Полазећи од претпоставке да компјутери као и програмирана настава биологије уз
помоћ компјутера треба да имају своје место у нашем образовном систему, с обзиром на
бројна истраживања која недвосмислено потврђују њене вредности, спроведена је анкета
за наставнике биологије како бисмо се упознали са начином њиховог наставног рада и
уверили се у њихову спремност да прихвате овакав иновативан модел учења у настави
биологије у основној школи. Анкета је реализована током 2010. године, на узорку од 54
наставника биологије из 11 основних школа у Републици Србији. Садржала је питања
затвореног типа (укупно 10), отвореног типа (1) и Ликертове скале ставова (4).
Анализом ставова и мишљења наставника биологије о значају и примени
програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера, посебно у реализацији наставне
подтеме Хордати у 6. разреду основне школе реализован је осми задатак овог
истраживања. Овај задатак истраживања је остварен анализом одговора наставника на
питања из анкете, која су се односила на:
1. Испитивање структуре узорка с обзиром на битне карактеристике испитаника
тј. наставника биологије основне школе (године живота и године радног
искуства).
2. Утврђивање заинтересованости ученика за наставу биологије од стране
анкетираних наставника биологије.
3. Утврђивање разноврсности примене наставних облика у настави биологије.
4. Испитивање ставова наставника о значају програмираног учења уз помоћ
компјутера у настави биологије, с обзиром на: могућност његове примене у
њиховој школи, брзину усвајања биолошког знања, квалитет и квантитет
стеченог знања, трајност и применљивост биолошког знања, заинтересованост
и мотивисаност ученика за усвајање знања, степен самосталности и
индивидуализације наставе у процесу учења, ослобађање страха и фрустрација
ученика, одговорност ученика за резултате властитог рада (учења), ефикасност
праћења и објективност вредновања и оцењивања ученика.
5. Испитивање степена опремљености кабинета за биологију наставним
помагалима и средствима и разноврсности њихове примене у настави
биологије.
6. Испитивање степена оспособљености наставника биологије за коришћење
наставних помагала и средстава у наставном раду.
7. Сагледавање стручног усавршавања наставника у области примене компјутера
у настави биологије.
8. Испитивање мотивисаности наставника за коришћење нових информационих
технологија у наставном процесу.
9. Испитивање ставова наставника о начину приказа наставне подтеме Хордати у
уџбенику биологије за 6. разреду и могућој реализацији ових садржаја
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применом образовног софтвера који је направљен по моделу програмиране
наставе уз помоћ компјутера.
10. Давање предлога наставника биологије за лакше и занамиљивије учење
биологије.
У оквиру анализе одговора на постављена питања из анкете, направљена је и
корелација (веза) између појединих контекстуалних варијабли наставника (година
живота, година радног искуства, коришћења наставних помагала и средстава у настави
биологије, њихове оспособљености за примену савремених наставних средстава,
похађања семинара о примени компјутера...) и њиховог општег става о примени ПУПК у
настави биологије, чиме је реализован девети задатак педагошког истраживања.
С обзиром да у нашој земљи за сада ниједан публикован образовни софтвер за
наставу биологије није направљен по моделу програмиране наставе уз помоћ компјутера,
наставници су пре одговора на питања из анкете имали могућност да се упознају са
изгледом и радом образовног софтвера који је коришћен за потребе овог
експерименталног истраживања. Да би се детаљније сагледали ставови наставника о
свим наведеним критеријумима, свако питање из анкете ће у оквиру своје категорије
бити посебно анализирано.
Статистичка обрада података добијених из анкете за наставнике биологије
основне школе извршена је уз коришћење статистичког пакета SPSS 14.0.

5.7.1. Основне карактеристике анкетираних наставника биологије
Питања бр. 1 и 2 у анкети за наставнике биологије су била затвореног типа и
односила су се на основне показатеље структуре узорка: године живота испитаника
(Табела 22 и Графикон 13) и године радног искуства у настави (Табела 23 и Графикон
14).
Табела 22. Старосна структура наставника биологије
Године живота испитаника:
од 25 до 30 година
од 31 до 35 година
од 36 до 40 година
од 41 до 45 година
од 46 до 50 година
од 51 до 55 година
од 56 до 60 година

f (N)
10
9
12
6
2
6
9

%
18,52
16,67
22,22
11,11
3,70
11,11
16,67
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од 25 до 30 година
годи
16,67%

18,52%

11,11%
3,70%

од 31 до 35 година
годи
од 36 до 40 година
годи

16,67%

од 41 до 45 година
годи

11,11%
22,22%

од 46 до 50 година
годи
од 51 до 55 година
годи
од 56 до 60 година
годи

Графикон 13.
13 Старосна структура наставника биологи
биологије
Табела 23. Године радног
р
искуства наставника у настави биологије
био
Радни стаж у н
настави:
до 5 година
од 6 до 10 година
годи
од 11 до 155 година
год
од 16 до 200 година
год
од 21 до 255 година
год
од 26 до 300 година
год
31 и више годи
година

f (N)
12
11
11
3
7
4
6

11,11%

до 5 година

7,41%
22,22%

од 6 до 10 годин
година
од 11 до 15 годи
година

12,96%
5,56%

%
22,22
20,37
20,37
5,56
12,96
7,41
11,11

20,37%
20,37%

од 16 до 20 годи
година
од 21 до 25 годи
година
од 26 до 30 годи
година
31 и више година
годин

Графикон 14. Године радног искуства наставника у настави
стави биологије
На основу приказаних
риказаних п
података у Табелама 22 и 23 и Графиконима
Графикони 13 и 14, може
се закључити да је узорком обу
обухваћена већином млађа генерација
ација настав
наставника биологије и
по годинама животаа и по годинама
годи
радног стажа. Како је циљ
љ анкете био
би да се испитају
ставови наставникаа о примени ПУПК у настави биологије, оваквом
ваквом стру
структуром узорка је
обезбеђена објективност
ивност добијених
доб
података и могућност извођења
извође
валидних и
поузданих закључака
ка о истражи
истраживаним појавама.
_________________________
_______________________________________
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5.7.2. Заинтересованост ученика за наставу биологије
Заинтересованост и мотивација ученика за упознавање природних појава у
настави биологије су важни предиктори квалитета знања а самим тим и њиховог
постигнућа у настави биологије. На часовима биологије, држање пажње ученика и
повећање њихове заинтересованости се може остварити:
– сталним присуством занимљивости из различитих области биологије, при
чему их прикупљају како наставник тако и сами ученици;
– увођењем савремених интерактивних модела рада као што је програмирана
настава уз помоћ компјутера, проблемска настава, учење путем откривања;
– увођењем разноврсних облика рада: индивидуалног, групног или рада у
паровима који интензивирају наставни процес биологије;
– коришћењем савремених наставних помагала и средстава као што су
компјутер, образовни софтвери и мултимедијалне презентације;
– подстицањем и упућивањем ученика на читање научно популарне биолошке
литературе (као што су биолошки атласи, енциклопедије, научни радови).
,,Повећање активности ученика у наставном процесу биологије уз уважавање
њихових интересовања, инсистирање на самосталном раду, развијање практичних
способности и примене знања, значајно доприносе заинтересованости ученика за нова
сазнања у области биологије“ (http://www.scribd.com/doc/42008024/).
Да би сазнали колико су ученици анкетираних наставника заинтересовани за
наставу биологије, постављено им је питање бр. 3 које је било затвореног типа које је
гласило Колико су по Вашем мишљењу ваши ученици заинтересовани за наставу
биологије?. Одговори наставника на ово питање дати су у Табели 24.
Табела 24. Заинтересованост ученика за наставу биологије
Колико су по Вашем мишљењу
ваши ученици заинтересовани за
за наставу биологије?
веома су заинтересовани
осредње су заинтересовани
уопште нису заинтересовани

f (N)

%

24
30
0

44,44
55,56
0,00

Највећи број наставника (30 или 55,56%) је одговорио да су његови ученици
осредње заинтересовани за наставу биологије, док је њих 24 (44,44%) одговорило да су
његови ученици веома заинтересовани за биологију. Нема наставника биологије који
сматра да његови ученици уопште нису заинтересовани за наставу биологије. Како
мотивација и интересовање ученика за учење зависи великим делом од личности
наставника, ови резултати нам указују да су узорком одабрани наставници који показују
довољну спремност за интересантно у презентовање биолошких садржаја.

5.7.3. Разноврсност примене наставних облика у настави биологије
Дидактичко-методички организована настава је настава која подстиче развој
ученика и која је организована на тај начин да не доводи до оптерећености ученика
односно не доводи до његовог неуспеха.
Пракса показује да се у основним школама у Републици Србији најчешће користи
фронтални, нешто ређе индивидуални, а најређе групни облик рада и рад у паровима, а
разлог
за
то
је
једноставан
начин
фронталног
извођења
наставе
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(http://www.scribd.com/doc/70
/70520850/). Међутим, фронтални
ни облик наставног рада
подразумева потпуну
уну једнакост
једнако услова учења за све ученике
нике што успорава процес
усвајања и стицањаа знања и п
пасивизира ученике. У традиционалној
ионалној настави наставник
више води рачуна о наставном градиву јер га на то обавезује програм а мање
м
води рачуна
о ученику који то градиво уучи. Да би наставни садржаји
ји неког предмета
пр
изазвали
заинтересованост код ученик
ученика они треба да буду што више
ише прилагођени
прилаг
њиховим
индивидуалним способностим
особностима, могућностима и интересовањима. Оно градиво које је
праћено интересовањима
ањима учени
ученика лакше се учи, боље и дужее памти. ,,Код
,
ученика треба
више употребљавати
ти оне облике
обли наставног рада који омогућавају
гућавају инд
индивидуализацију,
самосталност и активност
ктивност свих ученика“ (Вучић, 2005). Облик рада
рад при коме се
уважавају и поштују
ју разлике међу
м
ученицима, максимално развијају
азвијају њих
њихове способности
према индивидуалном
ном темпу и склоностима је индивидуални
и облик рад
рада. Он је уједно и
најпогоднији за примену у раду
рад са компјутером ,,чије коришћење
шћење у настави
на
доприноси
модернизацији наставе
аставе и унапређивању наставног процеса““ (Милановић и
Милосављевић, 2007).
Да би сазнали
али који об
облик рада у настави биологије
ије је најза
најзаступљенији код
анкетираних наставника,
вника постављено
поста
им је питање бр. 4 чији
ји су одгово
одговори представљени
у Табели 25.
Табела 25. Заступљен
ступљеност различитих облика рада у настави
стави би
биологије
Који облик
лик рада рада
рад најчешће
користите
те у настави биологије?
фронтални
лни облик рада
ра
групни облик рада
рад у паровима
индивидуални
дуални облик
обли рада
комбинујем
ујем различи
различите облике рада

f (N)

%

28
1
0
1
24

51,,85
1,8
,85
0,0
,00
1,8
,85
44,,44

У циљу јасније
ије преглед
прегледности најзаступљенијег облика
ка рада у настави
на
биологије,
резултати из Табеле 25 су дати
да и на Графикону 15.

фронтални
онтални облик
обли рада
групни
пни облик рада
р

44,44%
51,85%

рад у паровима

1,85%
индивидуални
ивидуални облик
об
рада
1,85%

комбинујем
бинујем различите
раз
облике рада

Графикон
фикон 15. Одговори наставника основне школе
коле о
најчешће
шће кори
коришћеном облику рада у настави биологије
иологије
_________________________
_______________________________________
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Одговори наставника показују да је на часовима биологије најзаступљенији
фронтални облик рада. Овај облик рада најчешће примењује чак 28 анкетираних
наставника (51,85%). Такође је велики број наставника који комбинују различите облике
рада у настави биологије (24 или 44,44%). Само један наставник (1,85%) у свом раду
најчешће користи групни као и индивидуални облик рада, док ниједан наставник не
реализује биолошке садржаје радом у паровима. Тиме су одговори свих анкетираних
наставника биологије у потпуности сагласни и са одговорима ученика Е групе да је
најзаступљенији облик рада у настави биологије фронтални, затим мање су заступљени
групни облик рада и рад у паровима док је најмање коришћен индивидуални
(самостални) рад ученика.
Имајући у виду да је ,,велики број ученика у Републици Србији потпуно
оспособљен за праћење наставе уз помоћ компјутера...“ (Милановић и Милосављевић,
2007), потребно је увести више индивидуалног облика рада уз коришћење компјутера,
ради побољшања квалитета наставе. Поред тога, неопходно је обезбедити довољан број
компјутера у нашим школама али и квалитетних образовних софтвера на српском језику
и матерњем језику етничких заједница, како би ученици могли самостално
надограђивати своје знање у школи и ван ње.

5.7.4. Ставови наставника биологије о значају
програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера
Један од основних услова прихватања свих промена у животу појединца, па тако и
увођења иновативних модела рада у наставу, заснован је на усклађености промена са
ставовима појединца. Такав закључак произилази из природе става, који има сазнајну,
афективну и вољну компоненту и који према томе детерминише однос појединца према
објектима, процесима и појавама у непосредном окружењу (Мандић, 2003).
Полазећи од таквих сазнања очекујемо да степен слагања или неслагања са неком
појавом може имати значајне импликације и на целокупан однос појединца према тој
појави. То, другим речима, значи да општи однос наставника према ПУПК може бити
исказан као степен прихватања или неприхватања оваквог модела рада, али тај општи
однос може значајно утицати и на његово практично ангажовање у примењивању ПУПК
у настави биологије.
За те потребе у питању бр. 5 је конструисана петостепена Ликертова сумациона
скала за испитивање ставова наставника о иновативном моделу рада (ПУПК у настави
биологије). Скала ставова је имала 20 ставки, од којих је 13 формулисано као позитивно,
а 7 као негативно. Одговори на ставкама су бодовани од 5 (максимално прихватање) до 1
(потпуно неприхватање). Дакле, већи индивидуални резултати на скали показују
позитивнији однос према значају ПУПК у настави биологије, а мањи на негативнији
однос. Дистрибуција резултата за сваку поједину особину програмираног учења уз помоћ
компјутера у настави биологије приказана је у Табели 26.
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(3)
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(1)

2

Волео/ла бих да у својој школи
имам више могућности за
примену програмираног учења
уз помоћ компјутера (ПУПК) у
настави биологије.
Не бих примењивао/ла ПУПК
у настави биологије.
ПУПК у настави биологије
омогућује лакше и брже
схватање и усвајање
биолошких знања него
класично учење.
Чини ми се да би од примене
ПУПК у настави биологије
било више штете него користи.
ПУПК у настави биологије
омогућује већи квалитет и
квантитет биолошких знања.
ПУПК у настави биологије
доприноси већој трајности и
примени стечених знања, него
уобичајени начин учења.
Корисније је ученицима
држати класична предавања
него губити време бавећи се
припремом програмираног
материјала за наставу
биологије.
ПУПК у настави биологије
омогућује већу самосталност у
раду ученика и већу мисаону
активност у настави него
класичан начин учења.
ПУПК у настави биологије
може бити интересантнији
начин учења у односу на
класичан приступ у настави.
Примена ПУПК у настави
биологије спутава креативност
наставника.
ПУПК у настави биологије
обезбеђује већу пажњу и
дисциплинованост ученика у
настави, него класичан начин
учења.
ПУПК у настави биологије
обезбеђује већу динамичност
наставе биологије, него
уобичајени начин учења.
ПУПК у настави биологије
омогућује већи степен

Углавном
се слажем
(4)

1

ТВРДЊЕ

Потпуно
се слажем
(5)

Бр.

AS

Табела 26. Ставови наставника према иновативном моделу рада у настави биологије

4,65

68,52%

27,78%

3,70%

0,00%

0,00%

1,44

0,00%

3,70%

9,26%

14,81%

72,22%

4,20

40,74%

44,44%

11,11%

1,85%

1,85%

1,70

3,70%

0,00%

18,52%

18,52%

59,26%

4,00

20,37%

59,26%

20,37%

0,00%

0,00%

3,96

18,52%

59,26%

22,22%

0,00%

0,00%

2,02

3,70%

11,11%

9,26%

35,19%

40,74%

4,19

40,74%

40,74%

14,81%

3,70%

0,00%

4,35

42,59%

50,00%

7,41%

0,00%

0,00%

1,83

0,00%

7,41%

14,81%

31,48%

46,30%

4,00

29,63%

48,15%

18,52%

3,70%

0,00%

3,96

24,07%

57,41%

12,96%

1,85%

3,70%

4,28

37,04%

53,70%

9,26%

0,00%

0,00%
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2,46

3,70%

18,52%

18,52%

38,89%

20,37%

3,89

24,07%

50,00%

20,37%

1,85%

3,70%

3,46

20,37%

22,22%

44,44%

9,26%

3,70%

3,94

27,78%

50,00%

14,81%

3,70%

3,70%

3,81

24,07%

50,00%

14,81%

5,56%

5,56%

2,20

1,85%

14,81%

12,96%

42,59%

27,78%

1,52

0,00%

1,85%

7,41%

31,48%

59,26%

Анализа презентованих резултата (Табела 26) показује да наставници биологије
исказују позитиван општи однос према програмираном учењу биологије уз помоћ
компјутера, али и позитиван однос према његовој примени у настави биологије. Такве
констатације потврђују добијене скалне вредности, на основу којих се може закључивати
о степену прихваћености појединих тврдњи у скали.
Највише прихваћена тврдња Волео/ла бих да у својој школи имам више
могућности за примену програмираног учења уз помоћ компјутера (ПУПК) у настави
биологије (скална вредност или просек прихваћености 4,65) показује изразиту спремност
наставника да прихвате и примењују програмирано учење уз помоћ компјутера у настави
биологије. Ову тврдњу је прихватило 96,30% наставника од чега је чак 68,52% њих са
изразитим интензитетом. Тек незнатан број наставника (њих 3,70%) је неопредељен што
може бити и позитиван и негативан став. Сасвим је разумљиво да одређен број
наставника нема искуства са тим моделом учења па се о њему и није могао афирмативно
изјаснити. Негативан став на ову тврдњу није исказао ниједан наставник.
Друга у рангу прихваћених тврдњи (скална вредност 4,35) ПУПК у настави
биологије може бити интересантнији начин учења у односу на класичан приступ у
настави, показује да 42,59% наставника има потпуно позитиван став о ПУПК с обзиром
на заинтересованост и мотивисаност ученика за учење биологије применом
програмираног учења уз помоћ компјутера а 50,00% такође позитивно вреднује ту
особину програмираног учења уз помоћ компјутера али интензитетом углавном се
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слажем. Само 7,41% наставника нема одређен став, док ниједан наставник нема
негативан или потпуно негативан став о овој особини.
Трећа у рангу прихваћених тврдњи (скална вредност 4,28) ПУПК у настави
биологије омогућује већи степен индивидуализације наставе него класично учење,
показује да чак 90,74% наставника основне школе има позитивно (потпуно или углавном
позитивно) мишљење о програмираном учењу уз помоћ компјутера с обзиром на већи
степен индивидуализације ученика у настави биологије, док је мали број оних наставника
(9,26%) који немају коначан став о томе.
Најмање су прихваћене негативне тврдње о програмираном учењу биологије уз
помоћ компјутера. Прва по степену неприхваћености је тврдња Не бих примењивао/ла
ПУПК у настави биологије, чија је скална вредност 1,44, коју не прихвата 87,03%
наставника, од чега чак 72,22% њих интензитетом уопште се не слажем, а прихвата само
3,70% наставника интензитетом углавном се слажем. Ниједан наставник нема изразито
позитиван став о овој тврдњи док је 9,26% њих са неизраженим ставом.
Следећа по степену неприхваћености је тврдња Не постоји ниједан ваљан разлог
због којег би наставнике требало убеђивати да примењују компјутер у настави (скална
вредност 1,52) коју не прихвата 90,74% наставника, а углавном прихвата само 1,85% док
је колебљивих 7,41% наставника. Овакав добијен резултат показује да највећи број
наставника позитивно оцењује употребу савремених наставних средстава као што је
компјутер у реализацији наставног процеса.
Ради боље прегледности ставова наставника о значају ПУПК у настави биологије,
резултати из Табеле 26 приказани су и на Графикону 16. С обзиром да је већина
наставника показала изразито неслагање за негативне тврдње (ред. бр. 2, 4, 7, 10, 14, 19,
20) о примени ПУПК у настави биологије, оне нису приказане на Графикону 16.
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Графикон 16. Структура одговора наставника биологије о значају
програмиране наставе уз помоћ компјутера
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Глобална анализа презентованих резултата у Табели 26 и на Графикону 16
недвосмислено показује да код наставника доминира позитиван однос о програмираном
учењу биологије уз помоћ компјутера. У циљу потпуније анализе општег односа
наставника о прихватању ПУПК у настави биологије утврђен је укупан резултат на свим
ставкама за сваког наставника у овој скали. При томе су у израчунавању искључене
негативне тврдње (под редним бројевима 2, 4, 7, 10, 14, 19 и 20) јер се оне односе на
неприхватање новог модела наставе а код наставника који дају предност оваквом моделу
рада се на овим негативним тврдњама додељују мале вредности (1 или 2). Резултати
општег односа наставника о прихватању ПУПК у настави биологије представљени су у
Табели 27.
Табела 27. Општи однос наставника према
програмираном учењу биологије уз помоћ компјутера
Интензитет става:
изразито негативан
умерено негативан
колебљив
умерено позитиван
изразито позитиван

Скална вредност (AS)
до 1,50
од 1,51 до 2,50
од 2,51 до 3,50
од 3,51 до 4,50
од 4,51 до 5,00

f (N)
0
2
5
34
13

%
0,00
3,70
9,26
62,96
24,07

Применом наведене поделе интензитета ставова (Табела 27) установљено је, да
сваки други наставник (62,96%) улази у категорију умерено позитивног односа према
примени ПУПК у настави биологије (скална вредност 3,51−4,50); 24,07% наставника има
изразито позитиван општи став (скална вредност 4,51−5,00) а 9,26% њих је у категорији
колебљивих (скална вредност 2,51−3,50). Само 3,70% наставника улази у категорију са
умерено негативним општим односом док ниједан наставник нема изразито негативан
став о програмираном учењу биологије уз помоћ компјутера. Мали број наставника који
немају став о примени ПУПК у настави биологије или је он негативан, може се објаснити
њиховим годинама живота као и годинама радног искуства. Да би то и доказали,
корелационом анализом је тестирана повезаност између година радног искуства
наставника биологије и њиховог става о примени ПУПК у настави биологије (r= -0,370,
p= 0,000) као и између година живота наставника и става о примени програмираног
учења биологије уз помоћ компјутера (r= -0,408, p= 0,000). Добијени резултати указују да
је повезаност ових варијабли у оба случаја статистички значајна, односно како се
повећавају године радног искуства и године живота тако је став о примени ПУПК у
настави биологије негативнији. Дакле, ови резултати потврђују подхипотезу Х10 која
гласи: Постоји статистички значајна разлика између старосне доби као и радног
искуства наставника и њиховог општег става о примени ПУПК у настави биологије.
Изложени резултати односа наставника биологије према програмираном учењу уз
помоћ компјутера показују у најширој мери позитиван општи однос наставника, исказан
преко позитивног вредновања готово свих појединачних аспеката тог иновативног
модела рада. Међутим, такав однос не омогућава извођење правих закључака о томе да
ли су и наставници са позитивнијим ставом у исто време и боље оспособљенији за
његову примену (сазнајна компонента) и спремнији за његово увођење или нису
(конативна компонента). Да би дошли до оваквих одговора, било је веома важно
испитати њихова досадашња искуства о примени компјутера, мултимедијалних
презентација и образовних софтвера са програмираним наставним садржајем у настави
биологије, могућностима њихове примене као и о похађању семинара за наставнике о
коришћењу компјутера у настави биологије. Резултати одговора на ова питања су
приказани у наставку анализе анкете за наставнике биологије.
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5.7.5. Степен опремљености кабинета за биологију наставним помагалима и
наставним средствима и разноврсност њихове примене у настави биологије
С обзиром да употреба иновативних модела рада у настави зависи у великој мери
и од тога да ли је кабинет или учионица опремљена новим наставним средствима и
помагалима, у питању бр. 6 се од наставника биологије тражило да наведу која наставна
средства и помагала имају на располагању за свакодневни рад. Разумљиво је да
наставник у својој настави не може да користи савремене дидактичко-информатичке
иновације ако оне не постоје у просторији у којој се изводи настава. Зато је један од
аспеката овог истраживања утврђивање листе наставних помагала и средстава које
наставници биологије могу непосредно да користе за реализацију биолошких садржаја.
Ово питање је било конструисано по моделу тростепене Ликертове скале, а одговори на
ставкама су бодовани од 3 (потпуно прихватање) до 1 (потпуно неприхватање). Добијени
резултати на основу одговора наставника о томе која наставна средства и помагала
постоје у њиховим кабинетима представљени су у Табели 28 и на Графикону 17.
Табела 28. Опремљеност кабинета за биологију наставним помагалима и средствима

Одговори наставника (%)

Да ли у Вашем кабинету постоје
наведена наставна помагала и
средства?
графоскоп
ТВ пријемник
видео рекордер
компјутер
БИМ пројектор
дискови са образовним софтверима

АS

Да
(3)

2,96
2,74
2,57
2,98
2,61
1,63

98,15
85,19
74,07
98,15
75,93
11,11

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Нисам
сигуран
(2)
0,00
3,70
9,26
1,85
9,26
40,74

Не
(1)
1,85
11,11
16,67
0,00
14,81
48,15

Не
Нисам сигуран
Да

Наставна помагала и средства

Графикон 17. Структура одговора наставника о опремљености
кабинета за биологију наставним помагалима и средствима
Увид у презентоване резултате (Табела 28 и Графикон 17) показује да већина
наставника у њиховим кабинетима за биологију поседује: графоскоп (98,15%), компјутер
(98,15%) и ТВ пријемник (85,19%). Нешто ређе су присутни БИМ пројектори (75,93%) и
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видео рекордери (74,07%), док су најмање присутни дискови са образовним софтверима
(11,11%).
Општи је закључак да је опремљеност кабинета за биологију најсавременијим
наставним помагалима (компјутером и БИМ пројектором) врло добра али образовни
софтвери који су неопходни наставницима за употребу ових помагала су мало и
неадекватно заступљени.
У питању бр. 7 је испитивано досадашње искуство наставника биологије о
примени наставних помагала и средстава у непосредном наставном раду. Наставницима
је као и у претходном питању понуђена листа наставних помагала и средстава на којој су
требали да одговоре да ли су их у свом досадашњем раду примењивали и са којим
интензитетом коришћења. Ово питање је било конструисано по моделу четворостепене
Ликертове скале. Добијени резултати су представљени у Табели 29 и на Графикону 18.
Табела 29. Искуства наставника у примени наставних помагала и средстава

Одговори наставника (%)

Колико често сте до сада у
настави биологије
користили следећа наставна
помагала и средства?
графоскоп
ТВ пријемник
видео рекордер
компјутер
БИМ пројектор
дискови са образовним
софтверима

АS

Често
(4)

Понекад
(3)

Никада
(2)

Не постоји у
нашој школи
(1)

3,30
2,70
2,44
3,37
2,98

38,89
18,52
5,56
53,70
44,44

53,70
44,44
50,00
29,63
22,22

5,56
25,93
27,78
16,67
20,37

1,85
11,11
16,67
0,00
12,96

1,72

3,70

7,41

46,30

42,59

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Не постоји
Никада
Понекад
Често

Наставна помагала и средства

Графикон 18. Структура одговора наставника о коришћењу
наставних помагала и средстава у настави биологије
Анализа презентованих резултата досадашњих искустава наставника у примени
наставних помагала и средстава (Табела 29 и Графикон 18), посматрана кроз добијене
аритметичке средине њихове примене, показује да се она креће у интервалу од 1,72 до
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3,37 и указује на просечност примене наставних помагала и средстава у настави
биологије. Иако је графоскоп већ застарело наставно помагало, велики број наставника
(понекад 53,70% и 38,89%) га још увек користи за извођење наставе. Наставници
најчешће користе компјутер (често 53,70% и понекад 29,63%) али није занемарљив и
број наставника који га никада не користе у настави биологије (16,67%), а имају га у
свом кабинету. Корелационом анализом је тестирана повезаност између коришћења
компјутера у настави биологије и њиховог става о примени ПУПК у настави биологије и
утврђено да наставници биологије који у свом раду често користе компјутер имају
позитивнији став о примени програмираног учења уз помоћ компјутера (r= 0,530, p=
0,000). БИМ пројектор често користи 44,44% наставника, док је приближно једнак број
оних наставника која га користе понекад 22,22% или никада 20,37%. Повезаност ове две
варијабле (коришћење БИМ пројектора и општег става наставника о примени ПУПК у
настави биологије) је такође статистички значајна, односно наставници који чешће
користе БИМ пројектор у извођењу наставе имају позитивнији став о примени
програмираног учења биологије уз помоћ компјутера (r= 0,363, p= 0,000). Ове вредности
коефицијената корелације потврђују подхипотезу Х11: Постоји статистички значајна
разлика између наставниковог коришћења компјутера и БИМ пројектора на часовима
биологије и њиховог општег става о примени програмиране наставе биологије уз помоћ
компјутера.
Посматрано с друге стране, тј. са аспекта најређе примене може се уочити да су
најмање коришћени дискови са образовним софтверима јер их већина школа и не
поседује, а у оним школама које их поседују они од стране наставника биологије нису
нашли примену у реализацији наставних садржаја. Одговори 46,30% наставника да
никада не користе софтвере у настави је вероватно резултат непознавања њиховог
коришћења па самим тим и примене. Ово указује на неопходност оспособљавања
наставника биологије за коришћење информатичке технологије и развијање
информатичке писмености. Испитивањем везе између става наставника о примени ПУПК
у настави биологије и коришћења образовних софтвера у настави биологије, корелациона
анализа је показала да не постоји повезаност између ове две варијабле (r= 0,012, p=
0,932), чиме се одбацује подхипотеза Х12: Постоји статистички значајна разлика
између наставниковог коришћења образовних софвтера на часовима биологије и њиховог
општег става о примени програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера. Не
постојање значајности ове разлике се може објаснити последицом врло малог броја
испитаника који су одговорили да понекад (њих 4 или 7,41%) или често (2 или 3,70%)
користе образовне софтвере на часовима биологије али и недовољном заступљености
софтвера у основним школама у Републици Србији (23 наставника или 42,59% се
изјаснило да у њиховој школи не постоји ниједан образовни софтвер за реализацију
биолошких садржаја).

5.7.6. Оспособљеност наставника биологије за примену
наставних помагала и наставних средстава
Адекватна примена програмираног учења уз помоћ компјутера у настави
биологије, претпоставља добру информисаност о могућностима које пружа компјутер,
поједини компјутерски програми (као што су Microsoft Power Point и Adobe Flash), али и
оспособљеност наставника за њихово коришћење и примену у настави. У том контексту
је у питању бр. 8 од наставника биологије тражено да процене властиту оспособљеност
за практичну примену појединих наставних помагала и средстава у наставном процесу.
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Ово питање је било конструисано по моделу петостепене Ликертове скале, а одговори на
ставкама су бодовани од 5 (максимална оспособљеност) до 1 (потпуна неоспособљеност).
Добијени резултати испитивања оспособљености наставника биологије за
практичну примену појединих наставних помагала и средстава у непосредном наставном
процесу представљени су у Табели 30 и на Графикону 19.

Одговори наставника (%)

Углавном сам
оспособљен (4)

Нисам сигуран
(3)

Углавном нисам
оспособљен (2)

Уопште нисам
оспособљен (1)

графоскопа
ТВ пријемника
видео рекордера
компјутера
БИМ пројектора
мултимедијалних програма
(Power Point, Macromedia Flash)
образовних софтвера

Веома сам
оспосбљен (5)

Колико сте оспособљени за
примену наставних помагала и
средстава?

AS

Табела 30. Оспособљеност наставника за примену наставних помагала и средстава

4,80
4,83
4,61
4,07
3,54

83,33
83,33
74,07
40,74
42,59

14,81
16,67
16,67
38,89
20,37

0,00
0,00
7,41
11,11
7,41

1,85
0,00
0,00
5,56
7,41

0,00
0,00
1,85
3,70
22,22

3,09

1,85

48,15

16,67

24,07

9,26

1,87

0,00

7,41

11,11

42,59

38,89

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Уопште нисам
оспособљен
Углавном нисам
оспособљен
Нисам сигуран
Углавном сам
оспособљен
Веома сам оспособљен

Наставна помагала и средства

Графикон 19. Структура одговора наставника о
оспособљености за примену наставних помагала и средстава
Добијени резултати показују да су сви наставници биологије оспособљени за
примену ТВ пријемника у настави биологије (100%) као и да је већина њих оспособљена
за примену графоскопа (98,14%) и видео рекордера (90,74%). Оспособљеност наставника
за коришћење БИМ пројектора у настави биологије је мања (62,96%), као и
мултимедијалних програма (50%). Када је у питању оспособљеност наставника за
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примену образовних софтвера у настави биологије, већина њих (81,48%) се изјаснила да
уопште или углавном нису оспособљени за њихову употребу у настави, што објашњава
низак ниво коришћења софтвера у наставне сврхе добијен на претходном питању бр. 7.
На основу тако дистрибуираних резултата може се закључити да су наставници
биологије боље оспособљени за наставна помагала старије генерације него наставна
помагала и средства која су заснована на савременој технологији, а која су новија и у
образовно-васпитној пракси. Већа оспособљеност наставника за коришћење ТВ
пријемника је вероватно последица његовог масовног коришћења код куће, те се може
очекивати да ће са масовнијом употребом компјутера у кућним условима наставници
бити боље оспособљени и за њихово коришћење у школи.
С обзиром да је за израду и примену софтвера са програмираним наставним
садржајем неопходна оспособљеност наставника за коришћење компјутера, БИМ
пројектора, мултимедијалних програма (Microsoft Power Point, Adobe Flash) и готових
образовних софтвера, било је интересантно испитати зависност између сваке ове
појединачне варијабле и општег става наставника о примени ПУПК у настави биологије.
Резултати корелационе анализе су показали да постоји статистички значајна разлика
између сваке наведене појединачне варијабле и општег става наставника о ПУПК у
настави биологије, чиме је потврђена подхипотеза Х13: Постоји статистички значајна
разлика између оспособљености наставника биологије за коришћење компјутера, БИМ
пројектора, мултимедијалних програма (Microsoft Power Point, Adobe Flash), образовних
софтвера и њиховог општег става о примени програмиране наставе биологије уз помоћ
компјутера. Тачније, став о примени ПУПК у настави биологије је много позитивнији од
стране наставника који су оспособљенији за примену компјутера (r= 0,578, p= 0,000),
БИМ пројектора (r= 0,420, p= 0,000), мултимедијалних програма као што су Power Point и
Adobe Flash (r= 0,618, p= 0,000) и образовних софтвера у настави биологије (r= 0,434, p=
0,000). Зато је лако извести закључак да је неопходно да и наставници буду дидактичкометодички и информатички потковани знањем, да би га затим применили у настави.

5.7.7. Стручно усавршавање наставника биологије
за примену компјутера у настави биологије
,,Информатичка писменост, тј. познавање и способност практичне употребе
основних алата и система из подручја информатичких технологија, је данас постала
делом општа писменост сваког појединца“ (Солеша, 2001). То подразумева похађање
семинара на којима се наставници оспособљавају за примену иновативних модела рада
уз коришћење најсавременијих наставних помагала (компјутера). Да бисмо сазнали
колико су наставници заиста ангажовани у сопственом информатичком усвршавању, у
питању бр. 9 се од њих тражило да одговоре да ли су похађали семинаре или предавања
о коришћењу компјутера у настави биологије. Добијени резултати су представљени у
Табели 31 и на Графикону 20.
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Табела 31. Одговори
Одгов
наставника о стручном усавршавању
ршавању за
примен компјутера у настави биологије
примену
Да ли сте похађали
охађали нек
неки облик стручног усавршавања
са циљем упознавања и коришћења компјутера у
настави биологије?
Не
Семинари
Предавања
Нешто друго

1,85%

%

26
26
1
1

48,15
48,15
1,85
1,85

1,85%

48,15%
48,15%

f (N)

Не
Семинари
Предавања
Нешто друго

Графикон 20.. Одговори
Од
наставника о стручном усавршава
савршавању
за примену
прим
компјутера у настави биологије
Добијени резултати
езултати (Табела 31 и Графикон 20) показују да се половина
наставника биологије
ије (26 или 48,15%) стручно усавршавала
ала похађањ
похађањем семинара о
коришћењу компјутера
тера у настави
наст
биологије, док сваки други
уги наставник
наставн
(њих 26 или
48,15%) није био ангажован на сопственом усвршавању у овој области. Дакле,
наставници недовољно
љно пажње поклањају праћењу и похађању семина
еминара о коришћењу
иновационих технологија
ологија у наставном процесу и на тај
ај начин зн
значајно смањују
могућност властитог
ог професионалног
професио
развоја и унапређења своје педагошке
педаго
праксе. При
том се поставља питање Да ли су наставници који су похађали семинар
семинаре и предавања о
коришћењу компјутера
а оспосо
оспособљенији за примену истих у настави
ави биологије?
биол
У Табели 32 приказана је повезаност стручног усавршавања
авања наставника
наст
у области
савремене образовне
не технологи
технологије и њихове оспособљености за примену ккомпјутера, БИМ
пројектора, мултимедијалних
медијалних програма као и образовнихх софтвера.
софтвера Због природе
варијабли, није билоо могуће ра
рачунање класичног коефицијента
та корелаци
корелације (r), већ се веза
морала анализирати
и преко поређења
пор
разлика аритметичких средина (t тест). Због јако
малог броја наставника у п
појединим категоријама (предавања и нешто друго),
направљене су двее категориј
категорије наставника – (1) они који
и су похађ
похађали семинаре и
предавања и (2) они који их нису похађали.

_________________________
_______________________________________
___________________
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Табела 32. Повезаност стручног усавршавања наставника и њихове оспособљености за
примену савремене образовне технологије у настави биологије
Оспособљеност за
примену:
компјутера
БИМ пројектора
мултимедијалних
програма (Power
Point...)
образовних
софтвера

Похађање семинара

N

АS

SD

SE

Значајност разлике

Похађао
Није похађао
Похађао
Није похађао

27
27
27
27

4,52
3,63
4,11
2,96

0,700
1,149
1,502
1,556

0,135
0,221
0,289
0,299

t (52) = 3,34
p= 0,001∗, η= 0,430

Похађао

27

3,74

0,656

0,126

Није похађао

27

2,44

1,050

0,202

t (52) = 5,44
p= 0,001∗, η= 0,602

Похађао
Није похађао

27
27

2,15
1,59

0,770
0,931

0,148
0,179

t (52) = 2,39,
p= 0,001∗, η= 0,315

t (52) = 2,75
p= 0,001∗, η= 0,357

Sig. ∗p<0,05

На основу представљених резултата у Табели 32, може се закључити да постоји
статистички значајна разлика између стручног усавршавања наставника за коришћење
савремене образовне технологије у настави биологије и сваке појединачне варијабле:
њихове оспособљености за примену компјутера (t= 3,34, p = 0,001), БИМ пројектора (t=
2,75, p= 0,001), мултимедијалних програма (t= 5,44, p= 0,001) и образовних софтвера (t=
2,39, p= 0,001), чиме је потврђена подхипотеза Х14: Постоји статистички значајна
разлика између наставниковог усавршавања на семинарима из области примене
компјутера у настави и њихове оспособљености за примену савремене образовне
технологије на часовима биологије. Наставници биологије који су похађали семинаре о
употреби компјутера у настави биологије су припремљенији и оспособљенији за
коришћење компјутера, БИМ пројектора, мултимедијалних програма као и образовних
софтвера. Ово указује на ,,неопходност стручног усавршавања наставника за коришћење
информатичке и других технологија, примену компјутера у дидактичко-методичком
осмишљавању часова; развијања информационе и критичке писмености наставника за
приступ и коришћење информација са интернета као и неопходност информисања
наставника о доступности релевантних образовних садржаја на сајтовима који су
намењени образовању“ (Лазаревић, 2005).
Поред одговора на претходно питање, желели смо да сазнамо и да ли се општи
став наставника о програмираном учењу биологије уз помоћ компјутера мења у
зависности од њиховог стручног усвршавања похађањем семинара у области примене
компјутера у настави биологије. Резултати повезаности ове две варијабле приказани су у
Табели 33.
Табела 33. Повезаност усавршавања наставника у области примене компјутера у
настави биологије и њиховог општег става о примени ПУПК у настави биологије

Општи став
наставникао
примени ПУПК у
настави биологије
Sig. ∗p<0,05

Похађање семинара

N

АS

SD

SE

Похађао

27

4,37

0,629

0,121

Није похађао

27

3,77

0,640

0,123

Значајност разлике
t (52) = 3,42
p= 0,001∗, η= 0,429

Резултати представљени у Табели 33 показују да постоји статистички значајна
веза између наставниковог усавршавања у области примене компјутера у настави
_____________________________________________________________________________
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биологије и њиховог
ог општег сстава о примени ПУПК у настави
стави биологије
биоло
(t= 3,42, p=
0,001), чиме је потврђена подхипотеза
под
Х15: Постоји статистички
стички значајна разлика
између наставниковогг усавршавања
усаврш
на семинарима из областии приме
примене компјутера у
настави и њиховог општег
пштег ст
става о примени програмираног учења би
биологије уз помоћ
компјутера. Дакле, наставници који су похађали семинаре имају
мају позитив
позитивније мишљење о
примени ПУПК у настави
астави биологије.
биол
Коришћењем
м компјутер
компјутера на часовима биологије отвара
ра се могућ
могућност повезивања
садржаја из различитих
итих наставних
настав
предмета и интензивнија сарадња из
између наставника
различитих профила,
ла као и њ
њихових ученика. ,,Да не би долазило до неадекватног
коришћења компјутера
утера у настави
на
(играње компјутерских
х игрица
игрица, неконтролисаног
претраживања интернета),
ернета , неоп
неопходно је да та употреба буде контролисан
контролисана и систематска,
од стране самих наставника““ (Мирков и Студен, 2005).

5.7.8.. Мотивисаност
Мо
наставника за примену
савремених
них наставних
наставн помагала и средстава у настави
астави био
биологије
У низу значајних
ајних факто
фактора који у мањој или већој мери могу утицати
ут
на степен
применљивости најсавременији
јсавременијих наставних помагала и средстава
става у наст
настави свакако је и
мотивација наставника
ника за њих
њихову примену. У питању бр. 10 је испити
испитивана унутрашња
мотивација наставника,
ника полазе
полазећи од тога да би индикатор унутрашње
нутрашње м
мотивације могла
бити спремност наставника
ставника за коришћење савремене опремее у настави када би им била
доступна. Добијени резултати представљени
п
су у Табели 34 и на Графикону
Графико 21.
Табела 34. Унут
Унутрашња мотивација наставника за примену
приме
иноватив
новативних наставних помагала и средстава
Када би у Вашој
ашој школи постојала наставна помагала и
средства (компјутер
компјутер, БИМ пројектор, образовни
софтвери) даа ли бисте их примењивали у настави?
Да
Нисам сигуран
Не

f (N)

%

51
3
0

94,44
5,56
0,00

5,56%
Да
94,44%

Нисам сигуран
Не

Графикон 21. Унутрашња
Уну
мотивација наставникаа за примену
прим
иноватив
новативних наставних помагала и средстава
_________________________
_______________________________________
___________________
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Увид у презентоване резултате (Табела 34 и Графикон 21) показује да је највећи
број наставника биологије (51 или 94,44%) спреман за примену компјутера, БИМ
пројектора и образовних софтвера, док је незнатан број наставника (њих 3 или 5,56%) без
јасног става. Како ниједан наставник није одговорио не, тестирана је повезаност
мотивације наставника за коришћењем савремене образовне технологије (компјутера,
БИМ пројектора и образовних софтвера) и њиховог општег става о примени ПУПК у
настави биологије, поређењем значајности разлика аритметичких средина. Резултати су
представљени у Табели 35.
Табела 35. Повезаност мотивације наставника за коришћењем савремених наставних
помагала и средстава и њиховог општег става о примени ПУПК у настави биологије

Општи став
наставникао
примени ПУПК у
настави биологије

Када би у Вашој школи
постојала наставна помагала и
средства (компјутер, БИМ
пројектор, образовни софтвери)
да ли бисте их примењивали у
настави?

N

AS

SD

SE

Нисам сигуран

3

3,66

0,577

0,333

Да

51

4,09

0,700

0,098

Значајност
разлике

t (52) = -1,04,
p= 0,302, η= 0,021

Добијени резултати (Табела 35) указују да повезаност ових варијабли (унутрашње
мотивације наставника за применом савремених наставних помагала и средстава и
њиховог општег става о примени ПУПК у настави биологије) није статистички значајна,
што одбацује подхипотезу Х16: Постоји статистички значајна разлика између става
наставника о примени образовног софтвера у реализацији наставне подтеме Хордати у
6. разреду и њиховог општег става о примени програмираног учења биологије уз помоћ
компјутера. Непостојање статистичке значајности ове две варијабле се сигурно може
објаснити малим бројем наставника који су на ово питање одговорили нисам сигуран.

5.7.9. Ставови наставника о приказу наставне подтеме Хордати у
уџбенику биологије за 6. разред и њеној могућој реализацији применом ПУПК
Поред тога што су наставници биологије имали задатак да изнесу ставове о
програмираном учењу уз помоћ компјутера путем виђења образовног софтвера за
реализацију наставне подтеме Хордати у 6. разреду основне школе, од њих је у анкети
тражено да искажу и мишљење о приказу ове наставне подтеме у уџбенику биологије за
6. разред основне школе. Питање бр. 11 се односило на испитивање ставова наставника о
начину приказа наставне подтеме Хордати у уџбенику биологије за 6. разред основне
школе. Како у Републици Србији постоји неколико уџбеника за 6. разред различитих
издавача, али су садржаји ове подтеме у њима представљени врло слично, резултати
ставова свих анкетираних наставника су обједињени и представљени у Табели 36 и
Графикону 22.
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Табела 36. Одговори наставника о приказу
наставне
ставне пподтеме Хордати у уџбенику биологије
Наставна подтема
тема Хорда
Хордати је у уџбенику за 6. разред
представљена:
организованоо (системати
систематично)
несистематично
поједине наставне
тавне једини
јединице су представљене систематично,
док друге нису

f (N)

%

22
5

40,74
9,26

27

50,00

организовано
анизовано
(систематично
стематично)

40,74%

50,00%

несистематично
истематично

9,26%
поједине
едине настав
наставне
јединице
инице су
представљене
дстављене
систематично
тематично, док
д
друге нису

Графико 22. Одговори наставника о приказу
Графикон
наставне
ставне пподтеме Хордати у уџбенику биологије
По мишљењуу 50% наставника,
нас
у уџбеницима биологије
логије за 6. разред основне
школе поједине наставне
аставне јед
јединице из наставне подтеме Хордати су
с представљене
систематично, док друге нису
нису. Њих 22 (40,74%) сматра даа је ова наставна
нас
подтема у
уџбенику биологије
је представ
представљена организовано тј. систематично
тематично, док мали број
наставника (5 или 9,26%)) има
и
став да је наставна подтема
дтема Хорд
Хордати у уџбенику
представљена несистематично
стематично.
Поред начина
на представљања
представљ
наставне подтеме Хордати
ати у уџбеницима
уџбен
биологије
за 6. разред основне
не школе,
школе наставници
н
биологије су у питању
њу бр. 12 исказали своје
ставове о занимљивости
ивости при
приказа ових садржаја у уџбеницима.
ницима. Резултати
Рез
њиховог
мишљења су представљени
тављени у Табели 37 и на Графикону 23.
Табела 37. Одговори
Одг
наставника о занимљивостии приказа
приказ
наставне
ставне пподтеме Хордати у уџбенику биологије
Начин на који је наставн
аставна подтема Хордати
представљена у уџбенику
уџбеник је:
занимљив
незанимљив
поједине наставне
тавне једини
јединице су занимљивије од других

f (N)

%

4
15
35

7,41
27,78
64,81

_________________________
_______________________________________
___________________
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занимљив

7,41%

27,78%

незанимљив
занимљив

64,81%

поједине
једине наставне
наст
јединице
динице су
занимљивије
нимљивије од
других

Графикон 23.. Одговори
Од
наставника о занимљивости
ти приказа
прик
наставне
ставне пподтеме Хордати у уџбенику биологије
Више од половине
ловине анкетираних
анк
наставника (35 или 64,81%)) је изнело
и
мишљење
да су поједине наставне
ставне једин
јединице из наставне подтеме Хордати
рдати у уџб
уџбенику биологије
представљене занимљивије
мљивије од других у оквиру исте подтеме, 15 наставника
наст
(27,78%)
сматрају да су ови
ви садржаји у уџбенику представљени незанимљиво,
незанимљи
док само 4
наставника (7,41%) сматрају да је наставна подтема Хордати
ти у уџбенику
уџбени представљена
занимљиво.
Да би испитали
тали наставникову
настав
спремност за коришћење
ћење компј
компјутера у настави
биологије, тачније образовног софтвера за реализацију наставне
тавне подте
подтеме Хордати у 6.
разреду основне школе, у пит
итању бр. 13 од њих се тражило да искажу своје
с
мишљење о
примени ПУПК у реализацији наставне подтеме Хордати. Резултати
езултати су представљени у
Табели 38 и на Графикону
фикону 24.
24
Табела 38. Одговори
дговори наставника о спремности коришћења
ћења софтвера
соф
у обради
обр
наставне подтеме Хордати
Када бисте имали
мали на рас
располагању софтвер за обраду
наставне подтеме
теме Хорда
Хордати програмираном наставом, да ли
бисте се одлучили
учили за такав
так вид реализације садржаја?
да
не
нисам сигуран

f (N)

%

44
10
0

81,48
18,52
0,00

_________________________
_______________________________________
___________________
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18,52%
да
не
81,48%

нисам сигуран
сиг

Графикон
афикон 24. Одговори наставника о спремности
ности
коришћења
ења софтвера
соф
у обради наставне подтемее Хордат
Хордати
Већина наставника (чак
(ча 44 или 81,48%) је изразилаа спремнос
спремност за коришћење
софтвера као најпогоднијег
ијег модела
м
учења у реализацији наставне подтеме
по
Хордати.
Мали је број наставника
вника (10 и
или 18,52%) који не би користили
тили компјутер
компју
и софтвер са
програмираним садржајем
држајем за реализацију ове наставне подтеме. То је вероватно
последица њихове недовољне
недовољн информисаности о могућностима
ћностима које нуде нове
технологије у настави, а код извесног
и
броја наставника вероватно
оватно постоји
пост
ирационални
страх од компјутера
ра и отпор према њиховој примени у настави. Да би то доказали,
требало је било испитати
питати везу између става наставника о примени софтвера
соф
за обраду
наставне подтеме Хордати и њиховог општег става о ПУПК
ПК у настави
наста биологије. С
обзиром да ниједан
ан наставн
наставник на питање бр. 13 није одговорио нисам сигуран,
повезаност ове две варијабле
ријабле се морала испитати поређењем
ем њихови
њихових аритметичких
средина. Резултати су представљени
представ
у Табели 39.
Табела 39. Повезаност става
ста наставника о примени ПУПК у реализа
реализацији наставне
подтеме Хордати и њихов
њиховог општег става о примени ПУПК
К у настави
наст
биологије

Општи став
наставникао
примени ПУПК у
настави биологије
Sig. ∗p<0,05

Када
да бисте имали
има на
располагању
сполагању овај софтвер за
обраду
раду наставн
наставне подтеме
Хордати, да ли бисте се
одлучили
лучили за такав
та
вид
реализације
ализације садржаја?
са

N

AS

SD

SE

Да

44

4,27

0,499

0,075

Не

10

3,20

0,788

0,249

Значајност разлике

t (52) = 5,46
p= 0,000∗, η= 0,365

Сагледавањем односа
однос ове две варијабле (Табела 39) уочава
ава се статистичка
значајност између њих,
њих односно
однос они наставници који су одговорили
дговорили да би применили
образовни софтвер у реализаци
реализацији наставне подтеме Хордати имају и позитивнији општи
став о ПУПК у настави
тави биологије.
биолог
Дакле, резултати из Табеле 39 потврђују
потвр
постављену
_________________________
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подхипотезу Х17 која
а гласи
гласи: Постоји статистички значајнаа разлика
разлик између става
наставника о најпогоднијем
днијем м
моделу реализације наставне подтеме
еме Хордати
Хорд
у 6. разреду
и њиховог општег става
ва о при
примени програмираног учења биологије
гије уз помоћ
по
компјутера.
Последње питање
итање затвореног
затво
типа у анкети за наставнике
внике биологије,
биоло
питање бр.
14 се односило наа модел н
наставе који је по њиховом мишљењу најпогоднији за
реализацију наставне
не подтеме Хордати. Резултати одговораа на ово питање
п
дати су у
Табели 40 и на Графикону
фикону 25.
25
Табела 40. Одговори
Одговор наставника о најпогоднијој врсти
ти наставе
наст
за
реализ
реализацију
наставне подтеме Хордати
Која врста наставе
аставе је по Вашем мишљењу најпогоднија за
реализацију наставне подтеме Хордати?
традиционална
на настава
програмиранаа настава уз помоћ компјутера
комбинација традиционалне
традициона
наставе и
ПУПК

33,33%
66,67%

f (N)

%

0
18

0,00
33,33

36

66,67

традиционална
диционална
настава
ПУПК
традиционална
диционална
настава
тава и ПУПК

Графикон
афикон 25. Одговори наставника о најпогоднијој
однијој
врсти наставе за реализацију наставне подтемее Хордат
Хордати
Највише наставника
аставника биологије
б
(36 или 66,67%) сматра да је комбинација
традиционалне и програмиран
рограмиране наставе уз помоћ компјутераа најпогодни
најпогоднија врста наставе
за реализацију наставне
тавне подтеме
подтем Хордати у 6. разреду основне
вне школе.
школе Њих 18 (33,33%)
преферира искључиво
иво програмирано
програм
учење уз помоћ компјутера, докк ниједан
н
наставник
у одговору на ово питање ниј
није дао предност традиционалној
ој настави
настави. Овакав резултат
анкетираних наставника
авника дово
доводи до закључка да постоји
ји велика заинтересованост
з
наставника биологије
ије за приме
примену компјутера у наставном раду.
Било је интересантно
есантно сагледати који наставници
и преферирају
преферир
реализацију
наставне подтеме Хордати коришћењем
ко
искључиво програмираног
рамираног учења уз помоћ
компјутера? Испитивањем
ивањем повезаности
пов
између става наставника
ника о најпо
најпогоднијем моделу
рада у реализацији
ји наставне
наставн подтеме Хордати и њихових
хових ставова
став
о примени
програмираног учења
ња биологи
биологије уз помоћ компјутера, установљено
ановљено је да између њих
постоји статистички
и значајна разлика
р
(Табела 41).
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Табела 41. Повезаност става наставника о најпогоднијем моделу реализације наставне
подтеме Хордати и њиховог општег става о
примени ПУПК у настави биологије

Општи став
наставникао
примени ПУПК у
настави биологије
Sig. ∗p<0,05

Која врста наставе је по Вашем
мишљењу најпогоднија за
реализацију наставне подтеме
Хордати?
Програмирана настава уз помоћ
компјутера
Комбинација традиционалне
наставе и наставе уз помоћ
компјутера

N

AS

SD

SE

18

4,44

0,511

0,120

36

3,89

0,708

0,118

Значајност разлике

t (52) = 2,95
p= 0,000∗, η= 0,144

Анализом добијених резултата, може се закључити да они наставници којима је
најпогоднији модел за реализацију наставне подтеме Хордати искључиво програмирана
настава уз помоћ компјутера, имају и значајно позитивнији однос према том моделу
учења.

5.7.10. Предлози наставника биологије за лакше и
занамиљивије учење биологије
У питању бр. 15 је од наставника тражено да изнесу своје предлоге за лакше и
занимљивије учење биологије на часовима у школи. Већина наставника је у одговору на
ово питање истакла значај представљеног софтвера односно модела програмиране
наставе уз помоћ компјутера, давањем одговора:
− ,,Софтвер је одличан.“
− ,,Приказани софтвер је пун погодак.“
− ,,Овакав начин рада је много ефикаснији за ученике.“
− ,,Треба што више користити и укључити у наставу такве софтвере.“
− ,,Требало би направити овакав модел софтвера по предметима, уз уџбенике, да
могу сви предмети овако да се уче.“
− ,,Овако може да се покаже ученицима да уз компјутер могу пуно да науче, а не
само да играју неке агресивне игрице.“
− ,,Ово је одличан начин учења, али и другачији начин провођења времена уз
компјутер.“
− ,,Овакав софтвер омогућује брзо, лако, очигледно и занимљиво савладавање
образовних задатака на часу.“
− ,,Коришћење оваквог софтвера чини ученике активним и самосталним у раду.“
− ,,Овакав модел наставе искључује досаду и буди знатижељу, и тако обезбеђује
трајно знање.“
− ,,Потребно је што више користити овакве софтвере у настави јер би ученици били
заинтересованији за биологију.“
− ,,Сматрам да је потребно организовати семинаре на којима ће се наставници
обучити да самостално израђују овакве софтвере.“
Остали предлози наставника су следећи:
− ,,Комбинација традиционалне наставе и програмиране настава уз помоћ
компјутера је најбоља комбинација за учење биологије.“
_____________________________________________________________________________
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− ,,Потребно је израдити и примењивати различите квизове у облику Power Point
презентације у циљу занимљивијег понављања наставног градива.“
− ,,Потребно је користити кратке филмове који прате одређену наставну јединицу.“
− ,,Наставник као и ученици треба да цртају на табли.“
− ,,Треба реализовати више експерименталних вежби (дисекција) и обезбедити
потребан лабораторијси прибор и материјал.“
− ,,Неопходан је теренски рад (излети у природи).“
− ,,Треба користити више природног материјала на часовима биологије.“
− ,,Неопходна су нам савремена наставна средства (компјутери) да би их користили
у настави.“
− ,,Сматрам да је предуслов за успешно учење да сваки предметни наставник има
добро опремљен кабинет и квалитетна наставна средства. Ја сам на интернету
открила много корисног материјала за наставу биологије, али немам начин да га
користим у настави јер немам учионицу опремљену компјутером.“
Укупном анализом одговора ученика и наставника на питања из анкете, може се
закључити да је у нашем основношколском образовању у највећем делу наставног
времена наставник главни реализатор активности на часовима биологије.
Најзаступљенији облик рада је фронтални, док је самосталан рад ученика на часовима
биологије врло мало заступљен. Међутим, иако још увек влада традиционализам у
настави, наставници су свесни значења и потребе примене компјутера и других
савремених наставних помагала и средстава у настави биологије. То потврђује исказан
изузетно позитиван став већине анкетираних наставника о примени ПУПК у настави
биологије. Што се тиче опремљености кабинета за биологију потребним наставним
средствима, она је још увек минимална када су у питању компјутери и образовни
дискови са софтверима. Стога је и обученост наставника за коришћење компјутера, а
посебно образовних софтвера неадекватна, и није у складу са савременим образовањем.
Иако 50% наставника биологије није похађало семинаре о примени компјутера у настави
биологије, већина њих је изразила спремност за усавршавање и примену ПУПК у настави
биологије. Ова чињеница указује да су они свесни могућности које примена ПУПК
пружа у настави биологије чиме је потврђена подхипотеза Х18: Наставници биологије
основне школе ће генерално имати позитивне ставове о примени програмиране наставе
биологије уз помоћ компјутера изражавањем њихове заинтересованости и спремности
(жеље) да овладају коришћењем компјутера и образовних софтвера како би их
примењивали у свом наставном раду.
Анализом резултата анкете уочена је и тенденција да се са повећањем година
радног стажа у основној школи повећава и број наставника који показују неповерење у
ефекте ПУПК према његовом коришћењу и утицају на унапређење знања ученика из
биологије. Да су године радног стажа важан фактор за увођење информационих и
комуникационих технологија у наставу истичу и Korte and Hüsing (2006). Аутори су
установили да је највише негативних ставова о примени компјутера у настави пронађено
у Шпанији (52%), Шведској (48%) и на Исланду (47%), иако су ово водеће земље по
броју компјутера у школама и приступу интернету, а као главни разлог наводе се године
старости наставника (Korte и Hüsing, 2006).
Како је наш узорак истраживања чинио велики број наставника биологије млађе
генерације, глобална анализа резултата анкете је показала да наставници биологије имају
поверења у примену и допринос програмираног учења уз помоћ компјутера на
унапређење наставе биологије. Зато је потребно искористити поверење наставника, и у
наредном периоду обезбедити све услове у којима би они могли да примењују
разноврсне моделе рада подржане савременим информационим технологијама и тиме
_____________________________________________________________________________
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повећали успех ученика у настави биологије. У међувремену је неопходно и да се
наставници биологије похађањем информатичких и дидактичко-методичких семинара
оспособе за израду и коришћење образовних софтвера по моделу програмиране наставе и
других модела интерактивне наставе уз подршку компјутера.

_____________________________________________________________________________
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6. ЗАКЉУЧAK
Пред савремену педагошку теорију и праксу постављају се све оштрији захтеви за
проналажење путева и начина унапређивања, рационализације и модернизације наставе
биологије на свим њеним нивоима, посебно у основној школи. То захтева опсежније и
дубље изналажење наставних модела и поступака рада који ће дати боље наставне
резултате од традиционалне наставе. Програмирано учење уз помоћ компјутера у настави
биологије и других природних наука, према бројним истраживањима у свету, даје веома
добре резултате, односно представља један од најефикаснијих модела учења, који у први
план ставља ученика и максимално уважава његове могућности и карактеристике. Оно у
потпуности задовољава услове и захтеве рационализације и индивидуализације процеса
наставе. С обзиром да експерименталних истраживања о ефектима примене овог модела
наставе код нас нема, циљ нашег истраживања је био да утврдимо ефикасност примене
програмираног учења уз помоћ компјутера у настави биологије у основној школи у
односу на традиционално учење. На основу педагошког истраживања које је спроведено
на узорку од 214 ученика шестог разреда (106 ученика Е групе из две и 108 ученика К
групе из једне основне школе у Новом Саду), могу се извести следећи закључци:
1.
Ученици експерименталне (Е) групе реализовали су садржаје наставне подтеме
Хордати применом програмиране наставе уз помоћ компјутера индивидуалним
обликом рада. Ученици контролне (К) групе реализовали су исте садржаје
традиционалном
наставом
(вербално-текстуалним
и
демонстративноилустративним наставним методама и фронталним обликом рада).
2.
Ученици обе групе су пре обраде планираних садржаја наставне подтеме Хордати,
непосредно након њихове обраде и 90 дана по завршетку истраживања тестирани
истим инструментима (тестовима за објективну проверу знања и умења из
биологије). Сва три теста (иницијални тест, финални тест и ретест) су садржала
питања из три когнитивна домена: познавање чињеница (I ниво), разумевање
појмова (II ниво) и анализа и резоновање (III ниво).
3.
Ученици експерименталне и контролне групе су на почетку истраживања
уједначене на иницијалном тесту, према нивоу претходних знања из биологије.
Разлика у оствареном броју поена између ученика Е и К групе на иницијалном
тесту није статистички значајна, како у случају појединачних когнитивних домена
(I ниво: t= 0,210<1,96; II ниво: t= 0,125<1,96; III ниво: t= -1,16<1,96), тако ни на
тесту у целини (t= -0,349<1,96).
4.
На иницијалном тесту знања ученици и Е и К групе су остварили највећи успех на I
нивоу знања (E: 81,93%, K: 81,57%), слабији успех су остварили на II нивоу знања
(E: 68,98%, K: 68,70), док су најслабији успех обе групе оствариле на III нивоу
знања (E: 53,37%, K: 56,17%).
5.
Статистичка обрада резултата финалног теста реализованог непосредно након
завршеног истраживања показала је да су ученици Е групе остварили значајно бољи
успех на финалном тесту (по појединачним когнитивним доменима и на тесту у
целини) од ученика К групе. Установљено је да постоје статистички значајне
разлике у корист Е групе на сваком појединачном нивоу знања (I ниво: t= 5,02>1,96;
II ниво: t= 8,56>1,96; III ниво: t= 14,17>1,96), као и на финалном тесту у целини (t=
11,92>1,96).
6.
На финалном тесту знања Е група ученика је остварила највећи успех на задацима I
нивоа знања (89,20%), а мало слабији, приближно једнак успех је остварила на
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задацима III нивоа (84,73%) и II нивоа знања (84,10%). На истом тесту ученици К
групе су остварили највећи успех на I нивоу знања (82,27%), знатно слабији успех
на II нивоу знања (68,28%) а најслабији успех на III нивоу знања (56,27%). Разлика
у постигнућу ученика Е и К групе на финалном тесту резултат је реализације истих
наставних садржаја применом различитих модела рада.
Резултати финалног теста указују на већу ефикасност примене програмиране
наставе биологије уз помоћ компјутера у односу на традиционалну наставу.
Програмирана настава уз помоћ компјутера доприноси већем квантитету и
квалитету знања ученика из биологије у односу на традиционалну наставу
биологије.
Провера ретенције знања ученика Е и К групе 90 дана након завршеног
истраживања показала је постојање разлике у успеху ученика Е и К групе.
Остварена разлика између ученика Е и К групе на ретесту у корист Е групе, на сва
три појединачна когнитивна домена (I ниво: t= 4,60>1,96; II ниво: t= 10,84>1,96; III
ниво: t= 14,20>1,96), као и на тесту у целини (t= 13,38>1,96) је статистички
значајна.
Као и на финалном тесту, Е група ученика остварила је и на ретесту највећи успех
на задацима I нивоа знања (88,60%), мало слабији успех на задацима III нивоа
(84,83%), а најслабији на задацима II нивоа знања (82,83%). На ретесту ученици К
групе су остварили највећи успех на I нивоу знања (83,13%), затим слабији успех на
II нивоу знања (65,95%) а најслабији успех на III нивоу знања (54,63%).
На основу анализираних резултата ретеста, примена програмираног учења уз помоћ
компјутера у настави биологије доприноси већем квалитету и трајности знања,
умења и навика ученика из биологије у односу на традиционално учење.
Бољи успех ученика Е групе (изражен у квантитету, квалитету и трајности знања)
на финалном тесту и ретесту, у односу на ученике К групе, показао је да
компјутери, програмирана настава, реализација вежбе и индивидуални облик рада
при обради наставне подтеме Хордати мотивишу ученике у процесу креативног
стицања знања, умења и навика из биологије.
Програмирано учење уз помоћ компјутера у настави биологије и других природних
наука, према бројним истраживањима у свету, даје веома добре резултате, односно
представља један од најефикаснијих модела учења. Примена компјутера не може
решити све проблеме и слабости наставе биологије, али сигурно може ублажити
њен неуспех и отклонити неке њене недостатке. Зато програмирану наставу
биологије уз помоћ компјутера треба примењивати у реализацији адекватних и
пажљиво одабраних садржаја како би се допринело њеној већој ефикасности.
Нема значајне разлике у степену усвојености знања када су упоређени постигнути
резултати ученика који поседују компјутер и оних који не поседују компјутер код
куће. Дакле, за успешно учење није неопходан услов имати компјутер код куће, јер
су у овом истраживању знања стицана искључиво у школи. То је велико охрабрење
које указује да добро осмишљен образовни софтвер не мора као предуслов да
подразумева и претходни рад на компјутеру или његово поседовање.
Ученици Е групе имају позитиван став о примени програмиране наставе биологије
уз помоћ компјутера с обзиром на: степен разумевања биолошких знања, већу
заинтересованост за учење биологије и применљивост овог модела рада у
реализацији не само наставне подтеме Хордати већ и других биолошких тема.
Израчунавањем коефицијента корелације доказано је да не постоји статистички
значајна разлика између сваке наведене варијабле и просечног постигнућа ученика
на финалном тесту. Већина ученика Е групе је без обзира на свој остварени успех
на финалном тесту високо оценила ПУПК у настави биологије.
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Ученици Е групе су изразили позитиван став о примени програмиране наставе
биологије уз помоћ компјутера с обзиром на њену применљивост и на друге
наставне предмете. Израчунавањем коефицијента корелације доказано је да постоји
статистички значајна разлика између става ученика о применљивости ПУПК у
настави других предмета и њиховог просечног постигнућа на финалном тесту, у
корист оних који су високо вредновали ову тврдњу.
16. Ученици Е групе су високо вредновали изглед, дизајн и целокупну структуру
софтвера. Ипак њихови позитивни ставови о квалитету софтвера нису статистички
значајно утицали на њихово просечно постигнуће на финалном тесту. Што се тиче
ставова ученика за три својства: лакоће коришћења образовног софтвера Хордати,
лакоће решавања задатака у Градиву образовног софтвера као и тешкоће
савладавања свих информација једне наставне јединице у току једног часа, она су
значајно утицала на њихово просечно постигнуће на финалном тесту. Ученици
којима за коришћење софтвера није била потребна помоћ наставника, затим они
који су брзо и лако решавали задатке у Градиву сваке наставне јединице, као и они
који су са лакоћом савладавали све информације једне лекције у току једног часа
остварили су значајно веће постигнуће на финалном тесту.
17. Ученици Е групе су веома заинтересовани и мотивисани за учење биологије
програмираном наставом уз помоћ компјутера, јер им оно омогућава активну улогу
у настави, учење властитим темпом, самостално и без страха и фрустрација којих
има у традиционалној настави. ПУПК обезбеђује ученицима стално и непосредно
обавештавање о резултатима њихвог учења и обезбеђује објективно оцењивање
њиховог рада. Све наведене варијабле су високо вредноване од стране већине
ученика, и нису значајно утицале на њихово просечно постигнуће на финалном
тесту.
18. Ученици Е групе сматрају да су најефикаснији модели за учење биологије ПУПК и
комбинација ПУПК и традиционалне наставе. Ниједном ученику традиционална
настава није решење за лако учење биологије.
19. Наставници биологије основне школе, посебно млађи, имају позитиван став и
мишљење о ПУПК у настави биологије, с обзиром на: ниво разумевања и брзину
усвајања биолошког знања; трајност и апликативност знања; трансфер стеченог
биолошког знања у друга наставна подручја; самосталност у раду ученика и
испољену индивидуализацију учења; динамичност наставе биологије и опуштенију
атмосферу на часу; ефикасност праћења и објективног оцењивања рада ученика као
и положај и улогу наставника у наставном процесу. Наставници такође истичу да је
програмирана настава уз помоћ компјутера много интересантнији модел учења у
односу на класичан приступ у настави, и да обезбеђује већу пажњу и
дисциплинованост ученика на часу биологије.
Иако програмирано учење уз помоћ компјутера у нашим школама још увек нема
довољну примену (због њихове лоше опремљености као и недостатка образовних
софтвера), резултати овог истраживања потврђују њену ефикасност у савременој настави
биологије. Наставници биологије као и ученици су веома заинтересовани за примену
програмираног учења уз помоћ компјутера, што се не сме занемарити него искористити и
на томе, између осталог, градити нашу стратегију учења у настави биологије. Да би се
овај модел наставе што више користио у настави биологије и других природних наука, и
имао своје одговарајуће место у образовно-васпитном процесу, неопходне су битне
промене у организацији рада школе и њеног бољег опремања компјутерима и
образовним софтверима за различите наставне предмете који ће бити прилагођени
узрасту и интелектуалним могућностима ученика. За то време је неопходно спроводити
стручно усавршавање наставника како би они били едуковани за успешну израду
15.
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образовних софтвера по моделу програмиране наставе као и њихову примену у настави.
Програмираној настави биологије уз помоћ компјутера припада будућност, јер она може
да одговори захтевима савременог образовања и брзог технолошког развоја.
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8. ПРИЛОГ
8.1. Иницијални тест
Систематизација градива првог полугодишта 6. разреда
Име и презиме ученика _______________________________ Разред и одељењe _________
Школа _____________________________________________ Датум ___________________
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ
I НИВО ЗНАЊА: ПОЗНАВАЊЕ ЧИЊЕНИЦА

I Заокружи слово испред тачног одговора:
1. Једноћелијским организмима не припадају:
a) амебе
б) сунђери
в) трепљари
г) бичари
1
2. Маларију изазива праживотиња из групе:
a) амеба
б) бичара
в) трепљара
г) спорозоа
1
3. Тело зглавкара је прекривено:
а) хитинском кутикулом
б) кожом
в) кречњачком љуштуром
г) крљуштима
1
4. Крвни систем се први пут јавља код:
а) сунђера
б) чланковитих глиста
в) мекушаца
г) бодљокожаца
1
II Допуни реченице речима које недостају
1. Амебе се крећу помоћу _________________, еуглена се
_______________, а парамецијум помоћу _________________________.

креће

помоћу
3x2
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2. У дупљаре спадају:
ју ______
_________________________, _____________
__________________,
_________________________
___ и _________________________.
4x2
3. Органи за дисање
ање речног рака су ___________________, виногр
виноградског пужа су
_______________________,
_, а пчеле
п
_______________________.
3x2
III Среди податке
1. На слици је приказана
иказана уну
унутрашња грађа морског јежа. На линијама
линијам испред назива
органа напиши бројј који означа
означава дати орган на слици.

И ОТВОР
_____ УСНИ

_____ ЦРЕВО
_____ АНАЛНИ
ЛНИ ОТВОР
_____ ПОЛНА
НА ЖЛЕЗДА
_____ ВОДЕНЕ
ЕНЕ НОЖИЦЕ
НОЖИ
_____ ШКРГЕ

6x1
II НИВ
ИВО ЗНАЊА: РАЗУМЕВАЊЕ ПОЈМОВА

IV Напиши стручне називе за следеће исказе
______________________ – Ћелије
Ћел
дупљара које служе за одбрану
брану и напад.
напа
______________________ – Посебан вид бесполног размножавања
ножавања када
к
се на телу
родит
родитеља
стварају мали израштаји који дају нов
нову јединку.
______________________ – Начин живота животиња које живе причвршћене
причв
за неки
предм или подлогу.
предмет
______________________ – Наставци на предњем делу тела зглавкара који
к
имају чулну
функц
функцију.
______________________ – Организми који живе на рачун других орга
организама и наносе
им штету.
шт
______________________ – Најопаснији
Нај
ваљкасти црв.
______________________ – Једини
Јед
главоножац са спољашњом
м спирално
спиралном љуштуром.
7x2

_________________________
_______________________________________
___________________
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V Среди податке
дене врсте животиња
ж
према њиховој припадности
ипадности ттако што ћеш на
1. Распореди наведене
линији испред одређене
ђене групе оорганизама написати бројеве врста.
1. Сипа
а) ____________ ракови
2. Дагња
3. Вилин коњиц
б) ____________ мекушци
4. Морска звезда
5. Јеленак
в) ____________ инсекти
6. Јастог
7. Хоботница
г) ____________ бодљокошци
дљокошци
8. Краба
9. Мокрица
9x1

2. На следећим сликама
кама су приказани
при
организми које одликује
је специфич
специфичан тип симетрије
тела. У поље поред сваке слике напиши тип симетрије који одликује
дликује дату врсту и објасни
га (тип симетрије).

РЕЧНИ РАК

СУНЂЕР

МОРСКА САСА

3x3

_________________________
_______________________________________
___________________
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VI Повежи појмове са одговарајућим тврдњама
1. Дати су појмови и тврдње (образложења). Повежи појмове са одговарајућим тврдњама.
Једна тврдња је сувишна.

А
Б
В

Појмови
Регенерација
Ларва
Симбиоза

1
2
3

Г

Хермафродит

4
5

Појму:
А

Тврдње
Обнављање делова тела.
Развиће са потпуним преображајем.
Двополни организми.
Заједница два или више организама у
којој свако има корист.
Стадијум у развићу неких животиња.
Одговара објашњење под бројем:

Б

В

Г
4x1

2.
Појмови
А

Плашт

1

Б

Плаштана дупља

2

В

Љуштура

3

Г

Радула

4
5

Појму:
А

Тврдње
Стадијум у размножавању пужева.
Чврст, кречњачки, заштитни слој, обавија
тело мекушаца.
Кожни набор који обавија тело мекушаца
и образује кречњачку љуштуру.
Простор између тела мекушаца и плашта.
Плочица са зубићима у устима
виноградарског пужа.
Одговара објашњење под бројем:

Б

В

Г
4x1

_____________________________________________________________________________
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III НИВО ЗНАЊА: АНАЛИЗА И РЕЗОНОВАЊЕ

VII Среди податке
1. У пољима поред сваке слике бројевима од 1-4 означи редослед настанка нервног
система у току еволуције и опиши нервни систем који одликује дату врсту.
ЕВОЛУТИВНИ
НАСТАНАК:

НАЗИВ И ОПИС НЕРВНОГ СИСТЕМА:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

4x3
2. У пољима поред сваке слике бројевима од 1-4 означи редослед стадијума и називе
стадијума у развићу инсеката са потпуним преображајем.
ПОТПУНИ
ПРЕОБРАЖАЈ
ИНСЕКАТА
РЕДОСЛЕД
СТАДИЈУМА
НАЗИВИ
СТАДИЈУМА

8x1

_____________________________________________________________________________
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3. На слици је приказана
азана споља
спољашња и унутрашња грађа кишнее глисте. Об
Обележи је.
1. _________________
____________
2. _________________
____________
3. _________________
____________
4. _________________
____________
5. _________________
____________
6. _________________
____________
7. _________________
____________
8. _________________
____________
9. _________________
____________
10. ________________
____________
10 x 1

_________________________
_______________________________________
___________________
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Решење иницијалног теста
I Заокружи слово испред тачног одговора:
1. Једноћелијским организмима не припадају:
a) амебе
б) сунђери
в) трепљари
г) бичари
2. Маларију изазива праживотиња из групе:
a) амеба
б) бичара
в) трепљара
г) спорозоа
3. Тело зглавкара је прекривено:
а) хитинском кутикулом
б) кожом
в) кречњачком љуштуром
г) крљуштима
4. Крвни систем се први пут јавља код:
а) сунђера
б) чланковитих глиста
в) мекушаца
г) бодљокожаца
II Допуни реченице речима које недостају
1. Амебе се крећу помоћу лажних ножица, еуглена се креће помоћу бича, а парамецијум
помоћу трепљи.
2. У дупљаре спадају: хидре, медузе, корали и морске сасе.
3. Органи за дисање речног рака су шкрге, виноградског пужа су плућа, а пчеле трахеје.

_____________________________________________________________________________
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III Среди податке
иказана уну
унутрашња грађа морског јежа. На линијама
линијам испред назива
1. На слици је приказана
органа напиши бројј који означа
означава дати орган на слици.

_5_ УСНИ ОТВОР
_1_ ЦРЕВО
И ОТВОР
_3_ АНАЛНИ

_2_ ПОЛНА ЖЛЕЗДА
_4_ ВОДЕНЕ
Е НОЖИЦЕ
_6_ ШКРГЕ

IV Напиши стручне називе за следеће исказе
__ЖАРНЕ ЋЕЛИЈЕ___ – Ћелије
Ћели дупљара које служе за одбрану
ану и напад
напад.
__ПУПЉЕЊЕ________ – Посебан вид бесполног размножавања
ожавања када
к
се на телу
родит
родитеља
стварају мали израштаји који дају нов
нову јединку.
__СЕСИЛАН_________ – Начин
Нач
живота животиња које живе причвршћене
причв
за неки
предм или подлогу.
предмет
__АНТЕНЕ___________ – Наставци
Нас
на предњем делу тела зглавкара који
к
имају чулну
функц
функцију.
__ПАРАЗИТИ________ – Организми
Орга
који живе на рачун других
угих организама
организ
и наносе им
штету
штету.
__ТРИХИНА_________ – Најопаснији
Најо
ваљкасти црв.
__НАУТИЛУС________ – Једини
Једи главоножац са спољашњом спиралном љуштуром.
V Среди податке
1. Распореди наведене
дене врсте животиња
ж
према њиховој припадности
ипадности ттако што ћеш на
линији испред одређене
ђене групе оорганизама написати бројеве врста.
1. Сипа
а) _6, 8, 9____ ракови
2. Дагња
3. Вилин коњиц
б) _1, 2, 7____ мекушци
4. Морска звезда
5. Јеленак
в) _3, 5______ инсекти
6. Јастог
7. Хоботница
г) _4________ бодљокошци
8. Краба
9. Мокрица

_________________________
_______________________________________
___________________
262

мр Вера Жупанец – Докторск
окторска дисертација

Прилог

2. На следећим сликама
кама су приказани
при
организми које одликује
је специфич
специфичан тип симетрије
тела. У поље поред сваке слике напиши тип симетрије који одликује
дликује дату врсту и објасни
га (тип симетрије).

ДВОБОЧНА СИМЕТРИЈА ТЕЛА
ДВОБО
Кроз тело
тел оваквог организма могуће је повући три
тр равни, али је
само једна
је
раван симетрије. Она дели
ели тело на
н две једнаке
половин (леву и десну).
половине
РЕЧНИ РАК

АСИМЕТРИЧАН ОРГАНИЗАМ
АСИМЕ
Кроз тело
тел оваквог организма није могуће
уће повући ниједну раван
симетри
симетрије.
СУНЂЕР

ЗРАЧНА СИМЕТРИЈА ТЕЛА
Код оваквог
ова
организма основни органи
и су распоређени
распор
у виду
зракова око замишљене уздужне осе тела.
МОРСКА САСА

одговарајућим тврдњама
VI Повежи појмовее са одгова
1. Дати су појмови и тврдње (образложења). Повежи појмове са одговарајућим
одговара
тврдњама.
Једна тврдња је сувишна.

А
Б
В

Појмови
Регенерација
Ларва
Симбиоза

1
2
3

Г

Хермафродит

4
5

Појму:
А

Б

В

Г

Тврдње
Обнављање делова тела.
Развиће са потпуним
уним преображајем.
преобр
Двополни организми.
Заједница два или више организама у
којој свако има корист.
Стадијум у развићу
ићу неких ж
животиња.
Одговара објашњење
ње под броје
бројем:
1
5
4
3

_________________________
_______________________________________
___________________
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2.
Појмови
А

Плашт

1

Б

Плаштана дупља

2

В

Љуштура

3

Г

Радула

4
5

Појму:
А

Б

В

Г

Тврдње
Стадијум у размножавању пужева.
Чврст, кречњачки, заштитни слој, обавија
тело мекушаца.
Кожни набор који обавија тело мекушаца
и образује кречњачку љуштуру.
Простор између тела мекушаца и плашта.
Плочица са зубићима у устима
виноградарског пужа.
Одговара објашњење под бројем:
3
4
2
5

VII Среди податке
1. У пољима поред сваке слике бројевима од 1-4 означи редослед настанка нервног
система у току еволуције и опиши нервни систем који одликује дату врсту.
ЕВОЛУТИВНИ
НАСТАНАК:

НАЗИВ И ОПИС НЕРВНОГ СИСТЕМА:

4

ЛЕСТВИЧАСТ НЕРВНИ СИСТЕМ – нервне
ћелије су распоређене у виду лествице.

1

МРЕЖАСТ (ДИФУЗАН) НЕРВНИ СИСТЕМ –
нервне ћелије су тако повезане да граде мрежу.

2

ВРПЧАСТ НЕРВНИ СИСТЕМ – нервне ћелије
су груписане у две ганглије од којих се пружају
врпце дуж тела.

3

ГАНГЛИОНЕРАН НЕРВНИ СИСТЕМ – нервни
систем се састоји од неколико ганглија повезаних
нервним влакнима.

_____________________________________________________________________________
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2. У пољима поред сваке слике бројевима од 1-4 означи редослед стадијума
стадију и називе
стадијума у развићу инсеката са потпуним преображајем.
ПОТПУНИ
ПРЕОБРАЖАЈ
ИНСЕКАТА
РЕДОСЛЕД
СТАДИЈУМА
НАЗИВИ
СТАДИЈУМА

2

1

4

3

ЛАРВА

ЈАЈЕ

ОДРАСЛИ
ЛЕПТИР

ЛУТКА

3. На слици је приказана
азана споља
спољашња и унутрашња грађа кишнее глисте. Об
Обележи је.
1. СЕКУНДАРНА
РНА ТЕЛЕСНА
ТЕЛЕ
ДУПЉА
2. УСНИ ОТВОР
3. МИШИЋИ
4. ЛЕЂНИ КРВНИ
РВНИ СУД
5. ЦРЕВО
6. ТРБУШНИ
И КРВНИ СУ
СУД
7. НЕРВНА ЛЕСТВИЦА
8. ЦЕВЧИЦА ЗА ИЗЛУЧИВАЊЕ
ИЗЛУЧ
9. КУТИКУЛА
10. АНАЛНИ
И ОТВОР

_________________________
_______________________________________
___________________
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8.2. Финални тест и ретест
Наставна подтема: Хордати
Име и презиме ученика _______________________________ Разред и одељењe _________
Школа _____________________________________________ Датум ___________________

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ
I НИВО ЗНАЊА: ПОЗНАВАЊЕ ЧИЊЕНИЦА

I Заокружи слово испред тачног одговора:
1. Хордати који имају хорду током читавог живота су:
a) плашташи
б) кичмењаци
в) копљаче (пракичмењаци)
г) бескичмењаци
1
2. Промена густине длакавог омотача сисара назива се:
a) митарење
б) лињање
в) пресвлачење
г) регенерација
1
3. Бубрези су органи за:
а) размену гасова
б) излучивање штетних продуката
в) циркулацију
г) размножавање
1
4. Ларве водоземаца се хране:
а) биљкама
б) животињама
в) биљкама и животињама
г) угинулим организмима
1
5. Рибљи мехур служи за:
а) оријентацију у простору
б) лако мењање дубине
в) проналажење партнера
г) боље уочавање непријатеља
1
II Допуни реченице речима које недостају
1. Периодично смењивање перја птица назива се __________________________________.
2

_____________________________________________________________________________
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2. Црево се код ___________
__________, ____________________, _______________________,
_________________________
____ и ________________________ завршава клоаком.
кл
5x2
3. Сталну телесну температуру
емпературу имају _____________________ и _____
__________________.
2x2
4. Археоптерикс је праптица ко
која је имала особине птица и __________
__________________.
2

III Среди податке
ред назива ооргана напиши број који означава
ава дати орган
орг на слици.
1. На линијама испред
____ ПЛУЋА
____ БУБРЕГ
____ ПОЛНА ЖЛЕЗДА
____ ЦРЕВО
____ КЛОАКА
____ МОЗАК
____ ЈЕТРА
7x1

II НИВ
ИВО ЗНАЊА: РАЗУМЕВАЊЕ ПОЈМОВА

IV Напиши стручне називе за следеће исказе
______________________ – Кичмењаци
Ки
без вилица.
______________________ – Група
Гру риба у које спада кечига, моруна
оруна и јесетра.
јесе
______________________ – Жлезде у кожи сисара које имају
мају функци
функцију у одржавању
тел
телесне
температуре.
______________________ – Скелетни
Ске
орган састављен од низа
за кичмених пршљенова.
______________________ – Задњи део црева у који се уливају
ају изводни канали органа за
изл
излучивање
и размножавање.
______________________ – Способност
Сп
обнављања изгубљнихх делова тела.
те
6x2

_________________________
_______________________________________
___________________
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V Среди податке
1. Распореди наведене
дене врсте животиња
ж
према њиховој припадности
ипадности ттако што ћеш на
линији испред одређене
ђене групе оорганизама написати бројеве врста.
1. Паун
а) ____________ птице
2. Варан
3. Нанду
б) ____________ гмизавци
4. Кит
5. Блавор
в) ____________ водоземци
6. Кућни миш
7. Човечја рибица
г) ____________ сисари
8. Мрмољак
8x1
2. Бројевима од 1-7 означи редослед
редо
органа за варење код птица,
ица и упиши
упиш их на линијама
испред органа.
______________ желудац
______________ једњак
______________ танко
нко црево
______________ усна
на дупља
______________ клоака
______________ дебело
бело црево
______________ ждрело
7x1
III НИВО
ИВО ЗНАЊА: АНАЛИЗА И РЕЗОНОВАЊЕ

3. Поред сваке слике
ке наведи класу
к
(групу) животиња којој припада пр
приказана врста, а
затим и органе за размену
азмену гасов
гасова присутне код приказаних група
упа животиња.
животи
КЛАСА:

ОРГАНИ ЗА РАЗМЕНУ
АЗМЕНУ ГАСОВА:
Г

___________
____________

__________________________
_______________________

___________
____________

__________________________
_______________________

___________
____________

___________________________
______________________

3x3
_________________________
_______________________________________
___________________
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VI Повежи појмовее са одгова
одговарајућим тврдњама
1. Дати су појмови и тврдње (образложења). Повежи појмове са одговарајућим
одговара
тврдњама.
Једна тврдња је сувишна.
Појмови
А
Б
В
Г

Тврдње

Торбари
Глодари
Звери
Копитари

Појму:
А

1
2
3
4
5

Вук, лисица, пас, мачка.
Кенгур и коала.
Коњ, магарац, зебра.
Миш, веверица, слепо куче
куче.
Овца, свиња, коза, јелен.
Одговара објашњење
њење под бројем:
б

Б

В

Г
4x1

VII Среди податке
1. У пољима поред
ед сваке слике
сл
бројевима од 1-3 означи редослед настанка крвног
система почевши од најпрост
најпростијег, и затим напиши из чега
ега је изгра
изграђено срце сваке
приказане врсте.
ЕВОЛУТИВНИ
УТИВНИ НАСТАНАК
КРВНОГ
ВНОГ СИС
СИСТЕМА:

ГРАЂА СРЦА:

___________________________________
___________________

ЈАГУАР

___________________________________
___________________

ШАРАН

___________________________________
___________________

ЧОВЕЧИЈА РИБИЦА

3x3

_________________________
_______________________________________
___________________
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2. У празна поља у табели упиш
упиши карактеристике отровних и неотровних змија.
ОТРОВНЕ ЗМИЈЕ

НЕОТРОВН
ЕОТРОВНЕ ЗМИЈЕ

ОБЛИК ГЛАВЕ
НАГЛАШЕНОСТ ВРАТА
ДУЖИНА ТЕЛА
ОБОЈЕНОСТ

8x1

аке врсте змије
зм
упиши да ли је она отровна
на или неотровна.
неот
3. У поље испод сваке

3x1
4. На следећој слици
и је приказа
приказан уздужни пресек рибе. Обележи је.

1. _______________
______________
2. _______________
______________
3. _______________
______________
4. _______________
______________
5. _______________
______________
6. _______________
______________
7. _______________
______________
8. _______________
______________
9. _______________
______________
10. ______________
______________
10 x 1

_________________________
_______________________________________
___________________
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Решење финалног теста
I Заокружи слово испред тачног одговора:
1. Хордати који имају хорду током читавог живота су:
a) плашташи
б) кичмењаци
в) копљаче (пракичмењаци)
г) бескичмењаци
2. Промена густине длакавог омотача сисара назива се:
a) митарење
б) лињање
в) пресвлачење
г) регенерација
3. Бубрези су органи за:
а) размену гасова
б) излучивање штетних продуката
в) циркулацију
г) размножавање
4. Ларве водоземаца се хране:
а) биљкама
б) животињама
в) биљкама и животињама
г) угинулим организмима
5. Рибљи мехур служи за:
а) оријентацију у простору
б) лако мењање дубине
в) проналажење партнера
г) боље уочавање непријатеља

II Допуни реченице речима које недостају
1. Периодично смењивање перја птица назива се митарење.
2. Црево се код хрскавичавих риба, водоземаца, гмизаваца, птица и најпримитивнијих
сисара завршава клоаком.
3. Сталну телесну температуру имају птице и сисари.
4. Археоптерикс је праптица која је имала особине птица и гмизаваца.

_____________________________________________________________________________
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III Среди податке
ред назива ооргана напиши број који означава
ава дати орган
орг на слици.
1. На линијама испред
__2__ ПЛУЋА
__4__ БУБРЕГ
__3__ ПОЛНА ЖЛЕЗДА
__6__ ЦРЕВО
__5__ КЛОАКА
__1__ МОЗАК
__7__ ЈЕТРА

IV Напиши стручне називе за следеће исказе
Кичм
без вилица.
__КОЛОУСТЕ________ – Кичмењаци
__ШТИТОНОШЕ_____ – Група
Груп риба у које спада кечига, моруна
руна и јесетра.
јесет
__ЗНОЈНЕ ЖЛЕЗДЕ___ – Жлезде у кожи сисара које имају
ју функци
функцију у одржавању
тел
телесне
температуре.
__КИЧМЕНИЦА______ – Скелетни
Скел
орган састављен од низа кичмених пршљенова.
п
__КЛОАКА___________ – Задњи
Зад
део црева у који се уливају
ју изводни канали органа за
изл
излучивање
и размножавање.
__РЕГЕНЕРАЦИЈА____ – Способност
Спо
обнављања изгубљнихх делова тела.
тел

V Среди податке
1. Распореди наведене
дене врсте животиња
ж
према њиховој припадности
ипадности ттако што ћеш на
линији испред одређене
ђене групе оорганизама написати бројеве врста.
1. Паун
а) __1, 3____ птице
2. Варан
3. Нанду
б) __2, 5____ гмизавци
4. Кит
5. Блавор
в) __7, 8____ водоземци
6. Кућни миш
7. Човечја рибица
г) __4, 6____ сисари
8. Мрмољак

_________________________
_______________________________________
___________________
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2. Бројевима од 1-7 означи редослед
редо
органа за варење код птица,
ица и упиши
упиш их на линијама
испред органа.
____4____ желудац
____3____ једњак
____5____ танко црево
____1____ усна дупља
____7____ клоака
____6____ дебело црево
____2____ ждрело
3. Поред сваке слике
ке наведи класу
к
(групу) животиња којој припада пр
приказана врста, а
затим и органе за размену
азмену гасов
гасова присутне код приказаних група
упа животиња.
животи
КЛАС
КЛАСА:

ОРГАНИ ЗА РАЗМЕНУ
АЗМЕНУ ГАСОВА:
Г

ПТИЦ
ПТИЦА

ПЛУЋА И ВАЗДУШНЕ
ШНЕ КЕС
КЕСE

ВОДОЗЕ
ВОДОЗЕМАЦ

ШКРГЕ (ларве), КОЖА
ОЖА И ПЛУ
ПЛУЋА (одрасла
жаба)

ГМИЗАВ
ГМИЗАВАЦ

ПЛУЋА

VI Повежи појмовее са одгова
одговарајућим тврдњама
1. Дати су појмови и тврдње (образложења). Повежи појмове са одговарајућим
одговара
тврдњама.
Једна тврдња је сувишна.
Појмови
А
Б
В
Г

Тврдње

Торбари
Глодари
Звери
Копитари

Појму:
А

1
2
3
4
5

Б

В

Г

Вук, лисица, пас, мачка.
Кенгур и коала.
Коњ, магарац, зебра.
Миш, веверица, слепо куче
куче.
Овца, свиња, коза, јелен.
Одговара објашњење
њење под бројем:
б
2
4
1
3

_________________________
_______________________________________
___________________
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VII Среди податке
1. У пољима поред
ед сваке слике
сл
бројевима од 1-3 означи редослед настанка крвног
система почевши од најпрост
најпростијег, и затим напиши из чега
ега је изгра
изграђено срце сваке
приказане врсте.
ЕВОЛУТИВНИ
УТИВНИ НАСТАНАК
КРВНОГ
ВНОГ СИС
СИСТЕМА:

ГРАЂА СРЦА:

3

ДВЕ ПРЕТКОМОРЕ И ДВЕ
ВЕ КОМОР
КОМОРЕ

1

ЈЕДНА ПРЕТКОМОРА И ЈЕДНА КОМОРА
КО

2

ДВЕ ПРЕТКОМОРЕ И ЈЕДНА
ЕДНА КОМОРА
КОМО

ЈАГУАР

ШАРАН

ЧОВЕЧИЈА РИБИЦА

2. У празна поља у табели упиш
упиши карактеристике отровних и неотровних змија.
ОТРОВНЕ ЗМИЈЕ

НЕОТРОВН
ЕОТРОВНЕ ЗМИЈЕ

ОБЛИК ГЛАВЕ

ТРОУГЛАСТА

ЈАЈАС
ЈАЈАСТА

НАГЛАШЕНОСТ
Т ВРАТА

НАГЛАШЕН

НЕНАГЛ
НЕНАГЛАШЕН

ДУЖИНА ТЕЛА

КРАТКА

ДУГ
ДУГА

ОБОЈЕНОСТ

ШАРЕНА

УГЛАВНОМ
ЛАВНОМ ЈЕ
ЈЕДНОБОЈНА

3. У поље испод сваке
аке врсте змије
зм
упиши да ли је она отровна
на или неотровна.
неот

НЕОТРОВНА

ОТРОВНА

ОТРОВ
ОТРОВНА

_________________________
_______________________________________
___________________
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4. На следећој слици је приказан уздужни пресек рибе. Обележи је.
1. МОЗАК
2. БУБРЕГ
3. РИБЉИ МЕХУР
4. ПОЛНА ЖЛЕЗДА
5. ЦРЕВО
6. УСНИ ОТВОР
7. ШКРГЕ
8. СРЦЕ
9. ЖЕЛУДАЦ
10. ЈЕТРА

_____________________________________________________________________________
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8.3. Анкета за ученике експерименталне групе о реализацији наставне
подтеме Хордати применом програмиране наставе уз помоћ компјутера
Током учења градива наставне подтеме Хордати применом програмиране наставе
уз помоћ компјутера упознали сте се са новим начином рада, који је имао за циљ да
наставне садржаје учини јаснијим, занимљивијим и квалитетнијим. Молим те да искрено
изнесеш своја запажања о оваквом начину рада у настави биологије.
Име и презиме: ___________________________________
1. Да ли код куће имаш компјутер? (заокружи један од понуђених одговора)
а) да
б) не
2. Колико времена дневно у просеку проводиш уз компјутер ван школе?
а) немам компјутер
б) мање од 30 минута
в) 30 – 60 минута
г) 60-90 минута
д) 90-120 минута
ђ) више од 120 минута
3. Колико се слажеш са следећим исказима о учењу биологије?
(Одговори стављајући по један знак Х у сваком реду, тј. за сваку наведену тврдњу)
ТВРДЊЕ

Слажем се

Нисам
сигуран

Не слажем
се

Обично сам успешан/успешна у биологији.
Волео/волела бих да имам више часова
биологије у школи.
Мени је биологија много тежа него многима у
разреду.
Биологија ми није јача страна.
Брзо учим градиво из биологије.
Биологија је досадна.

_____________________________________________________________________________
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4. Колико често су се следеће активности дешавале на часовима биологије у 5. разреду и
првом полугодишту 6 разреда.
Скоро
увек

ТВРДЊЕ
Посматрамо
како
експерименте.

наставник

Понекад

Веома ретко
или никада

изводи

Ми изводимо експерименте.
Наставник предаје, а ми слушамо.
Наставник нам помаже помоћу својих
питања да дођемо до одговора.
Наставник предаје и тражи од нас да дајемо
примере из свакодневног живота.
Наставник диктира, а ми пишемо у свеску.
Ми сами припремамо и предајемо нову
лекцију, а наставник прати и допуњава наше
излагање.
Дискутујемо са наставником о теми часа и
износимо своје мишљење о томе.
На часу читамо лекцију из уџбеника или из
неког другог материјала.
Учимо нову лекцију тако што самостално
користимо компјутере.

5. Како је наставник организовао час када сте учили ново градиво?
ТВРДЊЕ

Скоро
увек

Понекад

Веома ретко
или никада

Кроз дијалог са наставником сви заједно
радимо.
Радим у групи са другим ученицима.
Радим у пару са другим учеником.
Радим сам.

_____________________________________________________________________________
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6. Шта мислиш о учењу биологије помоћу компјутера, на начин како смо обрађивали
градиво теме Хордати?
ТВРДЊЕ

Слажем
се

Нисам
сигуран

Не
слажем се

Учење биологије помоћу компјутера ми је било
много занимљивије и интересантније у односу на
раније часове биологије.
Научио сам много више у односу на раније часове
биологије.
Учење биологије помоћу компјутера ми је било
тешко и напорно.
Учење биологије помоћу компјутера ми је помогло
да боље разумем градиво из биологије.
Примена компјутера у настави биологије је
повећала моју заинтересованост за биологију.
Волео бих да се и друге теме из биологије уче на
овај начин.
Волео бих да се и градиво из других предмета учи
уз помоћ компјутера.

7. Шта мислиш о компјутерском програму који си користио на часовима биологије?
ТВРДЊЕ

Слажем
се

Нисам
сигуран

Не
слажем се

Било ми је лако да користим компјутерски програм.
За коришћење компјутерског програма била ми је
потребна помоћ наставника.
Учење лекције која је подељена на више делова
(информација) ми је било лакше него да учим целу
лекцију одједном.
Волео сам задатке који су следили након сваке
информације; брзо сам их и лако решавао.
Изглед самог програма (дизајн, слике, типови
задатака) ме је посебно подстицао на учење.
Завршни тестови у лекцијама су ми били
најзанимљивији део рада.
,,Занимљивости“ у оквиру сваке лекције сам
редовно читао.
Слике приказане у ,,Галерији слика“ су ми помогле
да боље разумем и научим градиво.
Преписивање ,,Прегледа градива“ сваке лекције у
свеску ми је помогло да одвојим битно од небитног.

_____________________________________________________________________________
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8. Шта мислиш о својој улози у учењу биологије уз помоћ компјутера?
Слажем
се

ТВРДЊЕ

Нисам
сигуран

Не
слажем се

На часовима биологије уз коришћење компјутера
сам много опуштенији него на ранијим часовима
биологије.
Када учим биологију помоћу компјутера много сам
активнији.
Било ми је тешко да у току једног часа савладам све
информације једне лекције.
9. Која врста наставе у школи ти омогућава да лакше учиш?
а) програмирана настава уз помоћ компјутера
б) традиционална настава (када наставник излаже градиво монологом, дијалогом,
уз помоћ креде, табле, графоскопа)
в) комбинација традиционалне наставе и програмиране наставе уз помоћ
компјутера
10. Шта ти се највише допало на часовима биологије уз помоћ компјутера?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Шта ти се није свидело на часовима биологије уз помоћ компјутера?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Ако имаш неки свој предлог за лакше и занимљивије учење биологије на часовима,
молим те допиши га.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Захваљујем ти се на искрености и сарадњи.
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8.4. Анкета за наставнике биологије о примени и значају
програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера
Поштовани,
С обзиром на то да сте имали прилику да се путем инструктивног материјала и
презентације упознате са применом програмираног учења уз помоћ компјутера (ПУПК) у
настави биологије, овим упитником настојимо да испитамо Ваше мишљење и ставове у
вези са овом врстом наставе, као и Ваш општи однос према примени различитих
наставних средстава у настави биологије.
Молимо Вас да пажљиво прочитате и искрено одговорите на постављена питања.
Упитник је анониман.
1. Ваше године живота су: (заокружите један од понуђених одговора)
а) од 25 до 30 година
б) од 31 до 35 година
в) од 36 до 40 година
г) од 41 до 45 година
д) од 46 до 50 година
ђ) од 51 до 55 година
е) од 56 до 60 година
2. Колико имате година радног искуства у настави?
а) до 5 година
б) од 6 до 10 година
в) од 11 до 15 година
г) од 16 до 20 година
д) од 21 до 25 година
ђ) од 26 до 30 година
е) 31 и више година
3. Колико су по Вашем мишљењу ваши ученици заинтересовани за наставу биологије?
а) веома су заинтересовани
б) осредње су заинтересовани
в) уопште нису заинтересовани
4. Који облик рада рада најчешће користите у настави биологије?
а) фронтални облик рада
б) групни облик рада
в) рад у паровима
г) индивидуални облик рада
д) комбинујем различите облике рада
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1.

Волео/ла бих да у својој школи
имам више могућности за
примену програмираног учења
уз помоћ компјутера (ПУПК) у
настави биологије.

2.

Не бих примењивао/ла ПУПК у
настави биологије.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Уопште се
не слажем

Углавном
се не
слажем

Нисам
сигуран

Р.б. ТВРДЊЕ

Углавном
се слажем

Потпуно
се слажем

5. У којој мери се наведене тврдње слажу са Вашим мишљењем?
(Одговорите стављајући по један знак Х у сваком реду, тј. за сваку наведену тврдњу.)

ПУПК у настави биологије
омогућује
лакше
и
брже
схватање и усвајање биолошких
знања него класично учење.
Чини ми се да би од примене
ПУПК у настави биологије било
више штете него користи.
ПУПК у настави биологије
омогућује већи квалитет и
квантитет биолошких знања.
ПУПК у настави биологије
доприноси већој трајности и
примени стечених знања, него
уобичајени начин учења.
Корисније је ученицима држати
класична предавања него губити
време бавећи се припремом
програмираног материјала за
наставу биологије.
ПУПК у настави биологије
омогућује већу самосталност у
раду ученика и већу мисаону
активност у настави него
класичан начин учења.
ПУПК у настави биологије може
бити
интересантнији
начин
учења у односу на класичан
приступ у настави.
Примена ПУПК у настави
биологије спутава креативност
наставника.
ПУПК

у

настави

биологије
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Прилог

обезбеђује већу пажњу и
дисциплинованост ученика у
настави, него класичан начин
учења.
ПУПК у настави биологије
обезбеђује већу динамичност
наставе
биологије,
него
уобичајени начин учења.
ПУПК у настави биологије
омогућује
већи
степен
индивидуализације наставе него
класично учење.
ПУПК у настави биологије може
да доведе до ,,осиромашења“
односа наставник-ученик, јер се
смањује учесталост контаката
између наставника и ученика.
ПУПК у настави биологије
омогућује опуштенију атмосферу
на часу, јер су деца више
мотивисана за учење (рад).
ПУПК у настави биологије
омогућује ефикасније праћење и
објективније оцењивање рада
ученика.
ПУПК у настави биологије за
разлику
од
традиционалног
начина учења омогућује бољу
(већу) контролу ученика над
сопственим напредовањем.
ПУПК у настави биологије
захтева
већу
одговорност
ученика за резултате властитог
рада и напредовања у учењу.
Наша настава је добра и без
примене компјутера.
Не постоји ниједан ваљан разлог
због којег би наставнике требало
убеђивати
да
примењују
компјутер у настави.
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6. Да ли у Вашем кабинету постоје наведена наставна помагала и средства?
Наставна помагала и средства:

Да

Нисам
сигуран

Не

графоскоп
ТВ пријемник
видео рекордер
компјутер
БИМ пројектор
дискови са образовним софтверима
7. Колико често сте до сада у настави биологије користили следећа наставна помагала и
средства?
Наставна помагала и средства:

Често

Понекад

Никада

Не постоји у
нашој школи

графоскоп
ТВ пријемник
видео рекордер
компјутер
БИМ пројектор
дискови са образовним софтверима
8. Колико сте оспособљени за примену наставних помагала и средстава?
Наставна помагала и
средства:

Веома сам
оспособљен

Углавном
Углавном
Уопште
Нисам
сам
нисам
нисам
сигуран
оспособљен
оспособљен оспособљен

графоскопа
ТВ пријемника
видео рекордера
компјутера
БИМ пројектора
мултимедијалних
програма
(Power Point, Flash)
образовних софтвера
9. Да ли сте похађали неки облик стручног усавршавања са циљем упознавања и
коришћења компјутера у настави биологије?
а) Не
б) Семинари: теме ______________________________________________________
в) Предавања: теме ______________________________________________________
г) Нешто друго: ________________________________________________________
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10. Када би у Вашој школи постојала наставна помагала и средства (компјутер, БИМ
пројектор, образовни софтвери) да ли бисте их примењивали у настави?
а) Да
б) Нисам сигуран
в) Не
11. Наставна подтема Хордати је у уџбенику за 6. разред представљена:
а) организовано (систематично)
б) несистематично
в) поједине наставне јединице су представљене систематично, док друге нису
12. Начин на који је наставна подтема Хордати представљена у уџбенику је:
а) занимљив
б) незанимљив
в) поједине наставне јединице су занимљивије од других
13. Када бисте имали на располагању овај софтвер за обраду наставне подтеме Хордати,
да ли бисте се одлучили за такав вид реализације садржаја?
а) да
б) не
в) нисам сигуран
14. Која врста наставе је по Вашем мишљењу најпогоднија за реализацију наставне
подтеме Хордати?
а) традиционална настава
б) програмирана настава уз помоћ компјутера
в) комбинација традиционалне наставе и ПУПК
15. Ако имате неки Ваш предлог за лакше и занимљивије учење биологије на часовима,
молим Вас да га допишете.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Захваљујем Вам се на искрености и сарадњи.
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8.5. Фотографије ученика експерименталне и контролне групе
са часова биологије током педагошког истраживања
8.5.1. Иницијално тестирање ученика Е и К групе

Слика 22. Иницијално тестирање
ученика Е групе

Слика 23. Иницијално тестирање
ученика К групе

8.5.2. Примена програмиране наставе уз помоћ компјутера
у обради наставне подтеме Хордати у Е групи ученика

Слика 24. Демонстрација образовног
софтвера у Е групи од стране наставника

Слика 25. Уводни део часа (индивидуалан
рад ученика Е групе на наставном листићу)
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Слика 26 и 27. Обрада садржаја наставне подтеме Хордати применом ПУПК у Е групи
(ОШ ,,Ђура Даничић“ − лево, ОШ ,,Вук Караџић“ − десно)

Слика 28. Завршни део часа у Е групи
(дискусија)

Слика 29. Утврђивање наставне јединице
у Е групи ученика
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8.5.3. Реализација вежбе у Е групи ученика применом
програмиране наставе уз помоћ наставног листића

Слика 30 и 31. Реализација вежбе Дисекција рибе у Е групи ученика
(групни облик рада)

8.5.4. Примена традиционалне наставе
у обради наставне подтеме Хордати у К групи ученика

Слика 32 и 33. Обрада садржаја наставне подтеме Хордати
традиционалном наставом у К групи
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8.5.5. Финално тестирање ученика Е и К групе

Слика 34. Финално тестирање
ученика Е групе

Слика 35. Финално тестирање
ученика К групе

8.5.6. Ретестирање ученика Е и К групе

Слика 36. Ретестирање
ученика Е групе

Слика 37. Ретестирање
ученика К групе
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8.6. Образовни софтвер Хордати
Образовни софтвер за обраду наставне подтеме Хордати у 6. разреду основне
школе израђен по моделу програмиране наставе уз помоћ компјутера дат је у
електронској форми.
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Извод:
ИЗ
У докторској дисертацији је најпре сагледана теоријска основа програмиране наставе и
проучена њена заступљеност у настави природних наука. Након тога је реализовано педагошко
истраживање са паралелним групама (експерименталном и контролном) током кога је сагледана
ефикасност примене програмиране наставе уз помоћ компјутера (ПУПК) у настави биологије у
односу на традиционалну наставу. Експеримент је реализован на узорку од 214 ученика (106
ученика у Е групи и 108 ученика у К групи). Ученици Е групе су садржаје наставне подтеме
Хордати према програму биологије у 6. разреду основне школе током 19 часова реализовали
применом програмиране наставе уз помоћ компјутера, док су ученици контролнe групе исте
садржаје у исто време обрадили традиционалном наставом.
Инструменти примењени у истраживању су иницијални тест, финални тест и ретест. Свa
три теста су обухваталa питања из три когнитивна домена (нивоа знања): ниво познавања чињеница
(ниво I), ниво разумевања појмова (ниво II) и ниво анализе и резоновања − примене знања (ниво III).
Осим тестова знања инструмент коришћен у истраживању је анкета за ученике Е групе и наставнике
биологије о примени ПУПК у настави биологије у основној школи. Статистичка обрада података
добијених на тестовима знања и анкетама извршена је применом програмског пакета SPSS 14.0.
Експериментална и контролна група ученика су уједначене на почетку истраживања према
општем успеху, оцени из биологије и резултатима иницијалног теста. Просечно постигнуће ученика
Е групе на иницијалном тесту било је 68,18 поена, а ученика К групе 68,80 поена. Остварена разлика
између две групе на иницијалном тесту није статистички значајна. Након реализације наставне
подтеме Хордати применом различитих модела наставе у Е и К групи ученици обе групе су
тестирани финалним тестом знања. На финалном тесту ученици Е групе имали су просечно
постигнуће 85,82 поена, а ученици К групе 68,87 поена. Након 90 дана ученици обе групе тестирани
су истим тестом (ретестом). Ученици Е групе имали су на ретесту просечно постигнуће 85,16 поена,
а ученици К групе 67,71 поена. Анализа резултата финалног теста и ретеста је показала да су
ученици Е групе остварили већи квантитет и квалитет знања на сва три когнитивна домена и на
тестовима знања у целини, у односу на ученике К групе. Остварене разлике у постигнућу ученика Е
и К групе на финалном тесту и ретесту на сва три когнитивна домена и на тестовима у целини у
корист Е групе су статистички значајне. Од посебног је значаја знатно бољи резултат ученика Е
групе у односу на К групу, у решавању тежих питања и задатака (ниво II и III) и на финалном тесту
и ретесту у целини у односу на иницијални тест, односно испољена већа способност ученика Е
групе у решавању комплекснијих питања и задатака у односу на ученике К групе.
Експериментално доказани, статистички знатно бољи резултати ученика Е групе на
тестовима знања (финалном тесту и ретесту) у односу на ученике К групе, као и резултати анкета за
ученике Е групе и наставнике биологије препоручују већу заступљеност програмиране наставе уз
помоћ компјутера у настави биологије и других природних и друштвених наука на свим нивоима
образовања, са циљем повећања њиховог квалитета и ефикасности.
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Abstract:
AB
The first part of doctoral thesis gives a theoretical basis for programmed classes and studies the
presence of such classes in teaching of natural sciences. After that, pedagogical research was conducted
with parallel groups (an experimental one and a control one) during which the efficiency of applying
computer assisted programmed learning (CAPL) in biology classes was analysed in relation to the
traditional classes. The experiment was realised on the sample of 214 students (of which 106 were in the
experimental group and 108 in the control group). With the students from the experimental group, 19
lessons of Chordates teaching subunit, placed in the 6th grade of primary school according to the
programme for biology, was done by using computer assisted programmed learning, while the students
form the control group covered the same content in a traditional way.
Instruments used in the research were: initial test, final test and retest. All three tests included
questions from three cognitive domains (levels of knowledge): the level of knowing the facts (level I), the
level of understanding concepts (level II) and the level of analysis and reasoning – applying knowledge
(level III). Apart from tests, questionnaires for the students from the experimental group and for biology
teachers on application of CAPL in teaching biology in primary schools were used as another research
instrument. Statistical processing of data obtained from the tests and questionnaires was done by using
SPSS 14.0 software package.
Both experimental and control student groups were balanced at the beginning of research
according to overall success in school, grade from Biology and the results of the initial test. The average
score of students from the experimental group on the initial test was 68.18 points, while the average score
of students from control group was 68.80 points. The difference in results from the initial test for the two
groups is not statistically significant. After realisation of the Chordates teaching subunit, by applying
different teaching methods in experimental and control groups, the students from both groups were tested in
the final test. The average score of students from the experimental group on the final test was 85.82 points,
while the average score of students from control group was 68.87 points. After 90 days, the students of both
groups were tested with the same test (retest). The average score of students from the experimental group
on the retest was 85.16 points, while the average score of students from control group was 67.71 points.
The analysis of the results from the final test and retest has shown that the students from the experimental
group achieved higher quality and quantity of knowledge in all three cognitive domains and on the tests as
a whole, in relation to the students from the control group. The differences in achievement of the students
from experimental and control groups on final test and retest in all three cognitive domains and on tests as
whole are statistically significant in favour of the experimental group. It is also important to observe the
significantly better result of the students from the experimental group in relation to the control group, in
answering harder questions (levels II and III), both on the final tests and retest as a whole, in relation to the
initial test, i.e. students from the experimental group showed greater competence in solving complex
questions and tasks in relation to the students from the control group.
Experimentally proved, statistically significant better results of the students from the experimental
group on tests (final test and retest) in relation to the students from the control group, as well as the results
of questionnaires for students of the experimental group and biology teachers, recommend greater presence
of computer assisted programmed learning and classes of other natural sciences and humanities on all levels
of education, with aim to increase their quality and efficiency.
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