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ЗАСТУПЉЕНОСТ САВРЕМЕНЕ 
ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
У ЛИБИЈСКИМ ШКОЛАМА 

 

 

Резиме 

Живимо у информатичком друштву у коме наука се наука и техника развијају 

веома брзо али школа из неког разлога задржава класичну организацију рада. Углавном 

задржава стару образовну технологију те због тога постоји опасност (уколико се не буде 

брже мењала) да остане значајно иза догађаја у производњи и друштвеним односима. 

Заостајање школа није толико евидентно у области образовних садржаја колико је 

евидентно у техници и технологији поучавања. Због тога се данас могу чути озбиљне 

критике везане за школе, за организацију рада као и за обичаје примене наставних 

помагала у едукацији. Посебно често се критикује начин коришћења наставних средстава 

у основним и средњим школама. Традиционална настава је позната по фронталном 

облику рада са посебно наглашеном предавачком функцијом наставника што не 

обезбеђује довољну интеракцију са ученицима. Не оставља се довољно времена за 

независне активности ученика у процесу учења. У последњих десет година постоји 

снажна жеља за развојем и побољшањем квалитета дидактичких медија, наставних 

метода и облика у функцији подизања ефикасности и ефективности процеса поучавања. 

Постојећа организација поучавања је осмишљена као обиман сазнајни систем. По 

правилу повратна информација изостаје. Након завршених часова студенти не знају 

колико су успешно савладали садржај а наставници немају пуну слику знања њихових 

ученика. Повратна информација би требало да прати сваки корак процеса поучавања што 

у садашњој пракси није случај. Проучавање је више базирано на ентропијском него 

систематском приступу. Један од разлога за овакво стање је недовољна дидактичко-

техничка опремљеност просторија у којима се одржава настава. Процес модернизације 

постојећих технологија се одвија знатно брже у сфери производње и с правом се очекује 

да школе и факултети прате иновативне процесе и образују младе стручњаке у складу са 

потребама друштва и економије. Свет је направио значајне кораке према опремању школа 

савременим дидактичким медијима али се од школе очекује адекватна примена нових 

метода и облика рада са ученицима и студентима. Само у последњих 10 година са 

масовним коришћењем компјутера у школама су створени предуслови за иновирање 

квалитета образовне технологије. Мултимедијалне апликације дизајниране за персоналне 

компјутере нуде могућност креирања електронских уџбеника са текстом, сликама, звуком 



и анимацијама тако да студенти могу да напредују индивидуалним темпом у овладавању 

садржаја, да се врате на садржаје који им нису довољно јасни и да добију додатне 

информације у складу са сопственим способностима и интересовањима. Интерактивност 

и квалитет презентованих материјала у којима се користи мултимедија и хипертекст дају 

знатно богатији садржај у поређењу са инструкцијама у традиционалној учионици. Развој 

телекомуникационих технологија и масовно коришћење интернета омогућило је 

интерактивно учење на даљину базирано на систематском приступу, коришћење 

електронских медија и информација. Опште је мишљење да школе немају довољно 

наставних средстава, да је избор постојећих неадекватан, да се оне не користе у 

поучавању у складу са захтевима савремених теорија учења и да због тога не можемо 

очекивати бржа побољшања у настави. 

Требало би да имамо на уму да наставна средства нису свемогућа, да она не дају 

знања без напора, да не могу да замене наставника или да реше све проблеме само 

коришћењем производа технолошке револуције и експлозије знања. Међутим оне могу 

помоћи младим људима да добију информације брже и једноставније и учине неопходну 

комуникацију квалитетнијом за комплетан развој личности, да мудрије доносе одлуке, да 

их користе безбедно и укључе више креативности у курсеве друштвеног живота. 

Захваљујући наставним средствима наставници могу успешније прилагодити учење 

учениковим претходним знањима, интересовањима, когнитивним стиловима и стиловима 

учења, способностима и брзини учења, може успешно реализовати поучавање садржаја 

на индивидуалној основи и обезбедити активно учење ученика у свим фазама учења и 

поучавања. Може се обезбедити континуитет у сазнавању, задатке решавати у складу са 

датим информацијама, давати додатне информације у случају да не могу успешно да 

реше проблеме и обезбедити повратну информацију.  

Имајући у виду да је истраживање овог проблема извршено са становишта 

истраживања потреба и могућности наставника и информационе технологије, овај рад 

представља допринос у методологији програмирања професионалног развоја наставника 

за коришћење нових технологија у процесу школовања, али такође након школовања 

развија потребе усавршавања наставника.  

Глобална анализа резултата дефинитивно показује да је позитиван однос 

наставника углавном доминантан на нивоу уверења, на основу изјашњавања о 

вредновању савремених наставних средстава, да они углавном користе, у досадашњем 

раду, иновације раније генерације и само мањи број наставних средстава новије 

генерације, да је стање опремљености основних школа савременим наставним средствима 



неадекватно за потребе савремене организације образовног процеса јер у школама 

наставна средства раније генерације су углавном заступљена. Она нису у складу са 

савременим потребама наставника и наставници нису довољно информисани о 

могућностима које пружају средства новије генерације у односу на старију генерацију и 

да су боље оспособљени и мотивисани за коришћење наставних средстава старије 

генерације.  
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Summary 

We live in information era when science and technique are developing very fast, 

but, school, to a certain extent, stayed at the level of classic work organization. It mostly 

kept older educational technology and for that reason there is danger (if it would not be 

changing faster) to stay considerably behind the happenings in production and social 

relations. Lagging behind of modern school is not so much evident in the field of educa-

tion contents as it is evident in technique and technology of teaching. For that reason in 

our time serious critics can be heard about schools, about work organization as well as 

about number and manner of teaching aids application. Specially frequent are critics 

concerning number, quality and way of teaching aids use in primary and secondary 

schools, The traditional teaching is well known by frontal form of work with remarkable 

teachers teaching function which does not provide sufficient interaction with the 

students. They don’t leave enough time for independent activities of students in the 

qualitative function of learning. In last ten years there was strong will to develop and 

improve of didactic media, teaching methods and forms in function of raising the 

efficiency and effectiveness of the teaching process. The current organization of 

teaching is created as a comprehensive cognitive system. As a rule, feedback is lacking. 

After completion of hours students do not know how they successfully overcame the 

curricula or teacher has full knowledge picture of their students. Feedback should 

follow the course every step of the teaching process in which current practice is not the 

case. Teaching is more based on the entropic than systematic approach. One reason for 

this situation is poor didactic-technical environment in which teaching takes place. The 

process of modernization of existing technologies is taking place much faster in 

production areas, and is rightly expected that schools and faculties follow the innovative 

processes and to educate young professionals in accordance with the needs of society 

and economy. The world is made important steps towards equipping schools with 

modern didactic media, but the school expects to adequately equip them to apply new 

methods and forms of work with pupils and students. Only in the last ten years with the 



mass use of computers in schools has created the prerequisites for quality educational 

technology innovation. Multimedia applications designed for personal computers offer 

the ability to create electronic books with text, pictures, sound and animation films so 

that students can independently progress in mastering instructional content, to return to 

the contents that they are not sufficiently clear, and to obtain additional feedback 

according to their abilities and interests. Interactivity and the quality of the material 

presented with the use of multimedia and hypertext gives much richer in content 

compared with the instruction that occurs in traditional classrooms. Development of 

telecommunications technology and the massive use of Internet enabled interactive 

distance learning based on the systematic approach to using electronic media sources of 

information. It is generally thought that schools do not have sufficient number of 

modern teaching aids, that the best selection of the available ones is not done, that they 

are not used in teaching according to requirements fixed by modern teaching theory and 

that, therefore, we can not expect faster advancement of teaching 

We should have in mind the fact that teaching aids are not almighty, they can not 

„give“ knowledge without effort, the can not replace teacher, or solve all the problems 

brought by technological revolution, information era and „explosion of knowledge“. 

However, they will help young people to get information faster and easier and make 

communications needed for their more complete development, to make wiser decisions, 

to use more successfully natural and social processes,to govern themseles and develop 

more securely, to include more creatively in the courses of social life. Thanks to 

teaching aids, teacher can adjust more successfully teaching to pupils previous 

knowledge, interests, cognitive styles and learning styles, capabilities and work speed; 

he can successfully realise teaching contents on individual bases and provide active 

participation of pupils in all the teaching and learning phases; he can provide 

simultaneously information, tasks related to given information, look for and register 

solutions given by pupils, give additional information in case they did not solve 

problems successfully and provide feedback information.  

Having in mind that research of this problem was conducted from the point of 

view of investigating needs and possibilities of teachers and information technology, 

this work represents contribution to methodology of programming teachers professional 



training for new technologies during schooling, but also after finishing schooling with 

the aim of teachers training.  

Global analysis of  the received results  definitely shows that positive  general  

relation   of  teachers  is  mostly dominant  on  the level  of conviction,   expressed  

through evaluation   of certain individual  aspects  of didactic-information  innovations,   

that  they mostly used, in   their  former work, didactic-information innovations  of 

earlier generation  and  only a small number  of newer  gereneration innovations,   that  

state  of equipment  of primary  schools  with modern   didactic-information  media  is  

unadequate  to  the needs  of modern  organization of education process, because  in   

schools older generation   teaching  aids  are  dominant,   which  are not  suitable for 

modern  teaching needs; that  didactic-information  innovations of earlier  than  newer 

generation   are needed for  teaching work in them;   that  teachers being  informed 

about  didactic-information innovations  of newer  technology  is worse  than   about  

innovations of  older  generation;   that  they  are better  trained   for work with 

innovations  of  earlier generation;   and   that  they are better motivated  for work with  

didactic-information innovations of earlier generation. 
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1. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ОВЕ СТУДИЈЕ  

И ОСВРТ НА ПРЕТХОДНА ИСТРАЖИВАЊА 

 

1.1. Увод 

Савремено друштво карактеришу динамичне промене, интензиван развој 

производних, информационих и телекомуникационих технологија, чиме се 

стварају предуслови за квалитативне промене у свим сферама друштва, а посебно 

у образовању. Експлозија нових знања карактерише информатичко друштво, у 

којем је архивирање, обрада и пренос информација заснована на савремених 

технологијама и методама информационе ере. Информациона ера представља 

значајан напредак у односу на пољопривредну еру у којој је комплетна 

производња била остварена коришћењем људске снаге и енергије и индустријску 

еру у којој се производња заснивала на коришћењу различитих машина, чиме је 

значајно смањено ангажовање људског физичког рада. Са појавом електронских 

рачунара и других производа информационе и телекомуникационих технологија 

развијају се нове научне дисциплине које се баве анализом, пројектовањем и 

развојем информационих система. 

Образовна технологија се развила последњих 50 година више него за 

претходна два века. Томе је нарочито допринео развој и увођење програмиране и 

полупрограмиране наставе (посебно машина за учење), компјутера који се 

користе у различите сврхе, телевизије која је појавом сателита и кабловске 

телевизије постала веома популарна и универзално примењива, интернета и 

виртуелне реалности, разних организационих облика наставе (школа без разреда, 

двојни план прогреса, тимска настава, микро настава, проблемска настава), 

техника и поступака којима могу да се користе наставници и ученици у свим 

фазама педагошког процеса. 

Опрема школа одговарајућим наставним средствима, избор у процесу 

наставе оних која се оцењују као најефикаснија, њихово педагошко-методичко 

осмишљавање, разумна употреба у свим фазама наставе и у свим облицима 
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наставног рада, доприноси мотивацији ученика у току стицања знања, подстиèче 

пажњу на суштину одређених садржаја, помаже стицању трајних знања, њихову 

употребу у процесу стицања нових знања и у свакодневном раду. Зато све земље 

света имају или желе да имају стандарде наставних средстава за основне, средње 

школе и високошколске институције. Последњих година посебна пажња се 

поклања примени кабловске и сателитске телевизије, мултимедијалних система, 

компјутера, компакт дискова и Интернета, који омогућавају подизање нивоа и 

квалитета наставе и учења на свим степенима школовања. (Мандић, Д., 2010) 

Без примене савремених наставних средстава наставник не би могао на 

задовољавајући начин прилагодити свој стил поучавања когнитивним стиловима 

и стиловима учења ученика; тешко би могао задовољити њихове разноврсне 

потребе и подстицати радозналост и мотивацију за учење; поред најбоље воље не 

би могао обезбедити да се сваки ученик испољи на особен начин, да трага за 

смислом одређених акртивности и да наставно градиво савлада својим темпом; не 

би могао омогућити надареним ученицима да брже напредују у процесу учења и 

слабијим да у учењу остваре оно што дозвољавају њихове способности. 

Технологија образовања укључује организацију, реализацију и 

верификацију процеса наставе и учења. Зато је технологија у овим земљама 

суштински фактор наставе и учења, а не само техника или средство којима се 

користи наставник. (Мандић, Д., 2010) 

а) Један од кључних чинилаца који доприноси успешности образовања је 

познавање ученика, њихове структуре личности, стилова учења, подобности за 

одређену врсту школе, проблема и тешкоћа у владању и учењу, посебних 

предности (талентованости и изузетне талентованости) и изразитих 

недостатака (инвалидност, неуротичност, слабовидност, оптерећеност 

фобијама). Ко се определио да буде наставник мора се потрудити, колико је 

могуће, да познаје ученике са којима сарађује и које треба да образује. 

б) Свака делатност, а педагошка посебно, полази од тога шта би требало да 

оствари. У процесу дефинисања циљева образовања и наставе води се рачуна о 

томе да се, колико је год могуће прецизније, утврдити општи циљ образовања и 
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разради таксоманијом оно што је у одређеном временском раздобљу (години, 

завршеном разреду, одређеном степену школовања) могуће остварити и што је 

могуће прецизније вредновати као оставарени резултат (финални производ). 

Циљ образовања детерминише организацију, методе, садржаје, процесе 

реализације и критеријуме вредновања. Имајући у виду циљ наставник врши 

избор организације наставе, садржаје, метода, облика и поступака у настави, 

прати, подстиче и усмерава учење; одабира инструменте и поступке 

процењивања и вредновања резултата које ученици постижу. 

в) Организација наставе у целини и организацијски облици извођења наставе 

посебно, значајна су претпоставка за одређивање положаја наставника и 

ученика у настави, за избор наставних садржаја, средстава, облика и метода 

рада, технике и технологије наставе. Тако, на пример, у фронталној настави 

ученици су слушаоци, а наставник предавач и испитивач, док је у тимској 

настави наставник више организатор наставног рада, саветник и интелектуални 

водитељ својих ученика, а они су активни учесници у групама и 

индивидуалном раду, одговорни за успех наставе и учења. У фронталној 

настави дају се уводна предавања са евентуалним демонстрацијама визуелних 

и акустичких прилога, док се у тимској настави користе програмирани и 

полупрограмирани материјали, наставни пакети, телевизијска и компјутерска 

презентација. Организација и извођење наставе по систему “школе отвореног 

плана”, школе без разреда, индивидуално планиране наставе, значајно утиче на 

то да наставник мање поучава, а ученик више учи улажући властити напор. У 

подручје организације наставе спада планирање и програмирање рада школе 

као целине, појединих наставника и ученика. Програм рада школе је званични 

документ којим се осмишљава читав процес педагошке делатности школе, 

предвиђају временски оквири у којима ће се реализовати одређене активности, 

обезбеђују материјалне и друге претпоставке за успешну реализацију 

програмских садржаја, предвиђају носиоци програмираних активности, врши 

се праведна расподела радних обавеза међу члановима школског колектива, 

прецизно се зна шта ко ради и за које послове и задатке је одговоран. У доброј 

организацији рада колектив делује јединствено, материјалне и друге 

претпоставке успешног рада увек су на време стављене на располагање 
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реализаториме програма, реализација програмских задатака тече равномерно, 

социјална клима и дисциплина су на висини и резултати рада у складу са 

предвиђањима. У доброј организацији олакшано је руковођење и омогућено 

усмеравање, кориговање, подстицање и пружање помоћи кад је она неопходна 

и гаранција да ће имати позитивне ефекте. Зато у доброј организацији нема 

празног хода, избегавање обавеза и површног рада. Сама чињеница да се 

прецизно зна ко, шта, кад, чим, како, колико и у којим временским оквирима 

треба да обави, говори у прилог значају организације рада. Организација рада 

је битна претпоставка контроле и управљања процесом наставе и учења, а 

контрола и управљање гаранција су успешности педагошке делатности. 

г) Садржаји наставног рада бирају се према томе шта је циљ образовне 

делатности, према томе коме су садржаји намењени и према томе чиме ће се и 

на који начин реализовати. Садржаји се утврђују наставним плановима и 

програмима и програмом рада школе. Природа садржаја и конкретна њихова 

едукативна намена детерминишу методе, технике и средства наставног рада. 

д) Облици наставног рада, наставне методе и наставна средства, требало би да 

омогуће ефикасну наставу која ће допринети масивнијој активности ученика, 

њиховом квалитетнијем учењу и пунијем развоју. За активно учешће ученика у 

настави, за њихово квалитетније учење и свастраније развијање потребно је 

динамизирати облике наставе (комбиновањем фронталног облика рада са 

групним, радом у малим групама, паровима и индивидуално), увођењем, поред, 

класичних, нових метода рада као што су: експозиторни, кооперативни, 

истраживања-откривања, коришћење искуства ученика и симулације; 

применом класичних средстава (писани материјали, дијапозитиви, филмови, 

слајдови, графоскопска презентација) и универзална наставна средства 

(софистициране машине за учење, ТВ презентације, компјутери) употребом 

дидактичко-методички обликованих материјала (текстови, контролни задаци, 

програмирани уџбеници, полупрограмирани садржаји одређених наставних 

предмета, наставни листићи). У новије време могуће је користити 

мултимедијална наставна средства, програмирану наставу специјалне намене 

(пакет систем), телетекст и видеотекст. Посебно се води рачуна да се унапреде 
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технике и поступци квалитетног учења и оспособе ученици за самостално 

стицање знања. Док у области материјалне производње ради екипа стручњака у 

организацији, тим технолога и других стручњака у производњи и екипа 

експерата у финалној контроли производа, дотле у наставној делатности, иако 

је по ономе што ради најсложенија, све послове обавља наставник. Стога се 

треба озбиљно разамислити над чињеницом како помоћи наставнику, како 

олакшати његов рада, више вредновати оно што он ради, темељитије га 

припремати за сложене функције које реализује, другачије организовати 

школу, запошљавати стручњаке који би се, заједно са наставником, бавили 

пословима организације, реализације и вредновања педагошке делатности. 

Сами педагози и психолози, припремани на класичан начин, не могу пружити 

значајнију помоћ, тим пре што немају довољно искуства и што зато нису 

прихваћени од наставника. Требало би размислити како би било могуће из реда 

искусних наставника у пракси оспособити за одређено време технологе наставе 

које би школа и наставници прихватили, а који би били спиритус мовенс 

промена у технологији наставе у основним и средњим школама. Наравно, ова 

врста стручњака не би учинила сувишним школске педагоге и психологе, већ 

би омогућила да тзв. општи стручњаци чине комплетан тим способан да буде 

носилац новог у школи. 

ђ) Наставник је носилац програмирања и организације наставе; креатор стратегије 

процеса реализације наставе и учења и технолог практичног извођења наставне 

делатности; реализатор саветодавног рада коме је циљ подстицање ученика да 

овладају техникама учења и самосталног стицања знања; терапеут у својим 

активностима којима настоји да отклања разне девијације у раду и понашању 

младих људи. Из овога се види да је наставник све мање предавач и испитивач, 

а све више васпитач младих људи. 

е) Вредновање има основни задатак да утврди до ког степена су остварени циљеви 

образовања. Зато се вреднује процес и резултат, знање, способности, 

интересовања, целокупни развој личности, а не само академско остварење. 

Вредновање резултата рада ученика узима у обзир оно што је највредније, оно 

што чини потпунији развој личности и што даје гаранцију за њено даље 
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напредовање. Циљ вредновања није само да се констатује стање, већ и то да се 

открију проблеми и предузму мере за њихово отклањање. 

Дакле, у Европи се дидактика изучава као посебна научна дисциплина 

која се бави проучавањем законитости наставе и представља једну од 

најкомплекснијих области у образовању, а образовна технологија се више базира 

на изучавању карактеристика и могућности примене савремених наставних 

средстава у функцији иновирања  наставе и учења. (Мандић, Д., 2001) 

1.2. Могућност које пружа нова технологија 

У традиционалној настави доминира фронтални облик рада са израженом 

предавачком функцијом наставника што не обезбеђује довољну интеракцију са 

ученицима нити оставља довољно времена за самосталне активности ученика у 

функцији квалитетнијег оваладавања наставним садржајима. Настава је, често, 

формализована, вербализована и недовољно очигледна што смањује трајност 

знања и повезивање теорије са реалним животом. Последњих десет година 

интезиво се развијајау и усавршавају наставна средства, наставне методе и облици 

рада у функцији подизања ефикасности и ефективности наставног процеса. 

Садашња организација наставе није моделована као целовит сазнајни систем. По 

правилу изостаје повратна информација. Након завршетка часа ученици не знају 

колико су успешно савладали наставне садржаје, нити наставник има потпунију 

слику знања својих ученика. Повратна информација треба да прати сваки корак 

одвијања наставног процеса што у садашњој пракси није случај. Настава је више 

заснована на ентропијском него на системском приступу. Један од разлога за 

овакво стање и неповољно дидактичко- техничко окружење у којем се одвија 

настава. Учионице нису опремљене за организацију системски засноване наставе. 

Процес осавремењивања постојећих технологије знатно брже се одвија у 

производним областима, те се с правом очекује да школе и факултети прате 

иновативне процесе и да образују младе стручњаке у складу са потребама 

друштва и привреде. У свету су начињени значајни кораци према опремању 

школа савременим наставним средствима, али се од школе очекује да ће их 

адекватно опремити применити и иновирати методе и облике рада са ученицима и 
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студентима. Тек у последњих десетак година са масовнијим коришћењем 

рачунара у школама створени су предуслови за квалитетније иновирање 

образовне технологије. Мултимедијални програми креирани за персоналне 

рачунара нуде могућност креирања електронских уџбеника са текстом, сликом, 

звучним анимацијама и филмовима тако да ученици могу самостално да 

напредују у овладавању наставних садржаја, да се врате на садржаје који им нису 

довољно јасни, да добију додатне и повратне информације у складу са својим 

могућностима и интересовањима. Интерактивност и квалитет презентованих 

материјала уз коришћење мултимедије и хипер текста даје знатно богатије 

садржаје у поређењу са наставом која се одвија у традиционалним учионицама. 

Развој телекомуникационе технологије и масовније коришћење Интернета 

омогућили су интерактивно учење на даљину базирано на системском приступу 

уз коришћење мултимедијалних електронских извора информација. (Вилотијевић, 

М., 2010) 

Развој персоналних рачунара, у последњих пет година, доживљава 

значајан успон, тако да је брзина процесора повећана и до сто пута, капацитет 

главне и периферне меморије стандарних конфигурација повећан је најмање десет 

пута, а усавршени су и периферни уређаји. Усавршавањем оперативних система, 

олакшан је рад корисницима система, тако да је велики број институција, а 

нарочито факултета и школа, уместо великих компјутерских система, своје 

рачунарске мреже базирају на персоналним мултимедијалним рачунарима. Стална 

веза са Интернетом обезбеђује се на класичан начин коришћењем 

телекомуникационих медија, али се у последње две године интезивно ради на 

коришћењу целуларних комуникационих веза што ће обезбедити везу са изворима 

информација на било којој локацији  уз коришћење преносног рачунара. 

Коришћењем софтвера за препознавање гласа и рукописа очекује се да ће 

тастатура постати секундарни уређај а микрофон и електронски уређај постати 

примарни. Коришћењем нове технологије образовање постаје доступније ширем 

кругу људи заинтересованих за перманентно усавршавање у својој делатности. 

Информациона технологија у образовању пружа могућности за употребу нових 

наставних метода  и нову организацију наставе чиме би се недостаци 

традиционалне наставе могли свести у границе толеранције. Класичне учионице и 
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облици рада се не избацују него се додаје нова технологија која интегрише 

позитивне елементе традиционалне технологије мењајући положај ученика и 

наставника у намери да се повећа активно учешће ученика и стално праћење 

његовог напредовавања.  

У току последњих неколико година производи се велики број компјутера 

универзалне намене, који су, у поређењу са раније произведеним, технички 

савршенији, са високим перфомансама, флексибилни, јефтини и погодни за 

коришћење у разним условима и у различите сврхе. Микрокомпјутери најновије 

генерације са брзим процесорима са великим капацитетом радне и периферне 

меморије  имају значајне предности у процесу учења у односу на раније 

генерације. У развијеним земљама света интензивно се користе видео пројектори 

који се повезују са рачунарима и омогућавају квалитетан приказ садржаја на 

пројекционом, платну, активне електронске табле, микрокамере за презентовање 

тродимензионалних модела и сл. Електронске енциклопедије и интернет 

представљају значајне изворе информација које ученици и наставници користе у 

стицању нових знања. Нема сумње да нова технологија пружа могућност 

наставнику да подиже квалитет поучавања и да обезбеди двострану комуникацију 

у настави. Мултимедијска презентација доприноси лакшем одржавању 

дисциплине у настави и креирању педагошких ситуације у којима ће долазити до 

изражаја одговорност ученика за успех наставе и учења. 

Ученици марљивије прате мултимедијску презентацију, боље памте 

наставне садржаје (нарочито оне који се теже уче слушањем и читањем) и 

активније учествују у процесу сазнања нових садржаја. Брже стицање знања 

пружа могућност ученицима да размишљају, анализирају и закључују; да се више 

посвете учењу истраживањем, откривањем и решавањем проблема и да на тај 

начин дају већи допринос своме развоју. Посебно је значајно споменути да се 

савременим компјутерима могу користити ученици код куће и на тај начин 

стицати разноврсна знања која су у вези с наставним планом и програмом и шире.  

Друштвени и техничко-технолошки прогрес информационе ере налаже да 

се успостави разуман однос између општег и стручног образовања, теорије и 
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праксе у настави, образовања и рада; да се оствари одговарајући баланс између 

духовне и физичке реалности, индивидуалног и друштвеног развоја; да се 

преиспитају шематизовани модели човека садашњости и дају реалније пројекције 

профила човека будућности: темељно образованог, инвентивног, флексибилног, 

пријемчивог за новине, спремног и способног да стави у службу развоја човека 

тековине савремене цивилизације и управља њима. Зато се проучава сложеност, 

слојевитост и стваралачка функција човека у нашем времену и будућности; он 

треба да буде способан да планира, истражује, предвиђа, доноси одлуке, 

контролише и управља друштвеним процесима; спреман да се ангажује, даје свој 

допринос друштву и преузима одговорност за последице донесених одлука и своје 

делатности. Императив научно-технолошке револуције и информационе ере је да 

савременим образовањем човека оспособи да схвати и усвоји научна достигнућа, 

да њима развија и обогаћује своју личност, да се њиме користи у процесу 

креирања нових сазнања, унапређивања производње, квалитета друштвеног 

живота и стварања услова за потврђивање властите личности.  Производња знања, 

његова обрада и стављање у функцију побољшања квалитета живота, у функцију 

друштвено-економског и културног развоја, представља гаранцију прогреса и 

опстанка људског рода у нашем времену. Знање, за које се залажемо, требало би 

да поседују сви људи, а не само одабрана интелектуална елита или групе 

технократски оријентисаних стручњака. Зато је информациона ера реалност а не 

апстракција, оспособљава људе да је схвате, прихвате њене тековине, развијају 

оно што ће доприносити друштвено-економском и културном развоју, ослобађању 

и развоју личности. Ово су битни разлози што се у нашем времену сматра да је 

прворазредни задатак педагошке науке и других научних дисциплина да 

проучавају друштвену стварност, научна и техничко-технолошка достигнућа, 

културна и друга достигнућа, педагошку делатност, њене домете и ограничења и 

да креирају иновације у организацији, садржајима и облицима наставе, техници и 

технологији образовне делатности. Она ће допринети потпунијем развоју 

личности, обогаћивању друштвеног живота новим вредностима и укупном 

техничко-технолошком развоју заснованом на хуманистичким принципима и 

демократским тековинама човечанства. Императиви информационе ере су да 

образовни систем омогући темељитију образовану личност; људе који су 
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савладали фонетску и компјутерску писменост, обогатили се културним 

вредностима, развили своје способности и креативни потенцијал; личности 

развијене социјалне и моралне културе; ствараоце материјалних и духовних 

добара, способне да прате научна и културна достигнућа, да се перманентно 

образују и да своје образовање стављају у функцију друштвеног прогреса. 

Образовање реализује неке своје основне задатаке уколико је у стању да остварује 

своје историјски креиране могућности и проширује границе људског постојања и 

опстајања; уколико омогући човеку да развије своје потенцијалне могућности, 

испољи оно што може и постигне оно што јесте. Савремена образовна 

технологија, уз коришћење мултимедијалних система, ствара предуслове за 

ангажовање свих чула у процесу стицања нових знања, развија креативност 

ученика и обезбеђује већу активност ученика у настави и учењу. (Мандић, Д., 

2010). 

Информациона техника укључује рачунарски хардвер, софтвер и 

комуникационе мреже за електронску размену између физички удаљених 

рачунара, те урећаје и адаптере који конвертују информације (текст, слику, филм, 

звук и др.) у дигитални формат.  По информационом технологијом 

подразумевамо, поред информационе технике и адекватно коришћење дигиталних 

информација како би се унапредиле људске способности и могућности 

квалитетнијег обављања различитих делатности (Мандић, Д., 2010). Под 

информационом технологијом у образовању се, дакле , подразумева проучавање 

карактеристика и могућности електронских извора информација (данас најчешће 

мултимедијалних компјутера са интернет приступом) и адекватна примена 

савремених дидактичких медија у функцији иновирања технологије наставе и 

учења. 

1.3. Технологија као средство наставног рада   

Наставна средства веома значајна за активирање, у процесу наставе и 

учења, већег броја чула; за подстицање ученика да уче радећи, да врше трансфер 

знања и да се ефикасно користе стеченим знањем. Осим тога, запошљавање већег 

броја чула више одговара суштини људског бића и начину како оно долази у 
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контакт Наставна средства помажу наставнику да предмете, појаве, биљке, жива 

бића и сл. Које ученик не може да спозна непосредним опажањем представи што 

верније. Педагошки значај савремених наставних средстава огледа се у следеђем 

(Мандић, Д., 2010): 

а) Наставна средства стварају услове да се наставник и ученик ослобађају 

многих рутинских послова, да ученици брже и квалитетније стичу знање, 

равномерније развијају способности, интегралније развијају своју личност 

и остварују еманципацију. Али, у вези с овим, треба имати у виду 

чињеницу да наставна средства нису свемоћна, не могу без напора “дати” 

знање, не могу заменити наставника, нити решити све проблеме које су 

собом донели технолошка револуција, информациона ера и “експлозија 

знања”. Међутим, она ће младом човеку помоћи да брже и лакше добије 

информације и оствари комуникације потребне да се потпуније развија, 

доноси мудрије одлуке, успешније подвргава својим потребама природне 

и друштвене процесе, управља собом и сигурније се развија, креативније 

укључује у токове друштвеног живота и овладава мудрошћу живљења у 

друштву наглих промена. 

б) Захваљујући наставним средствима наставник може успешније да 

прилагоди наставу ученичким претходним знањима, интересовањима, 

когнитивним стиловима и стиловима учења, способностима и темпу рада; 

може успешно реализовати наставне садржаје на индивидуалној основи и 

обезбедити да ученици буду активни у свим фазама наставе и учења; 

може обезбедити истовремено информације, задатке у вези с датим 

информацијама, тражити и регистровати решења која су ученици дали, 

дати допунску информацију уколико нису успешно решили задатке и 

обезбедити ученицима повратну информацију и поткрепљење. Наставна 

средства омогућавају сталну двострану комуникацију, а она је била 

вечити идеал наставника и ученика. 

в) Уз помоћ наставних средстава стварају се услови да ученици активније 

учествују у свим фазама наставног рада (у организацији, реализацији и 



 

 

12

верификацији); да се постигне мотивација ученика, одржи њихова пажња 

у настави, омогући стварање јасне слике о материјалу који треба научити, 

подстакну на разноврсне активности и коришћења извора сазнања (пре 

наставе и у току наставе). Наставна средства омогућавају ученику да 

схвати дубљи смисао онога што учи, поправи рецепцију, ретенцију и 

рекогницију, успешније се користи стеченим знањем, развија знатижељу 

и овладава техникама учења. 

г) Употреба наставних средстава допринеће да се брже модернизују облици, 

методе и поступци у настави. Тако, на пример, педагошки осмишљеној 

примени наставних средстава неће допринети само методе усменог 

излагања, разговора и рада с текстом, већ и методе као што су: 

демонстрације лабораторијских радова, истраживања и откривања, рада 

на пројектима, симулације, учења по моделу и сл. Исто тако, неће 

доминирати фронтални облик рада, већ ће се, зависно од педагошке 

ситуације, смењивати или комбиновати групни, индивидуални, 

фронтални и рад у паровима, а посебно ће се водити рачуна како да се 

организује рад у великој групи, малим групама и индивидуални рад. 

д) Искоришћавањем савремених наставних средстава креирамо 

претпоставке да се доследно реализују базични наставни принципи: 

индивидуализације наставе, примерености наставе узрасним 

карактеристикама ученика и њиховим личним особеностима, свесне 

активности ученика, очигледности, повезивања наставе са животом, 

теорије с праксом, систематичности и поступности у наставном раду, 

економичности и трајности знања, вештина и навика. 

ђ) Наставна средства су битан чинилац у процесу конципирања, реализовања 

и успешног завршавања наставног процеса. Без наставних средстава не 

може се успешно приближити наставно градиво когнитивним особинама 

ученика, осигурати њихово активније учешће у настави, квалитетно 

обрађивати наставно градиво, практиковати вежбање различитих врста и 

намена, обављати квалитетно утврђивање, понављање и вредновање 
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онога што су ученици научили у току једног часа, дана или дужег 

временског периода. 

е) Адекватна употреба наставних средстава подстиче ученике на самостално 

проверавање и проширивање онога што су научили на часовима, 

подстиче их да самостално истражују, откривају, решавају проблеме и 

доносе одлуке; омогућује им развијање критичког мишљења, 

едукатибилних спсобности и способности активног односа према 

околини у којој живе и уче. Наставна средства подстичу ученичку 

мобилност, омогућавају им да имају активан однос према својој околини 

и збивањима у њој. 

ж) Захваљујући наставним средствима, могуће је доследније реализовати 

основне принципе учења. Опште је познато да ученици боље уче кад су 

свесни циља учења, кад су мотивисани и кад су у стању да схвате смисао 

онога што уче; кад се у својој свакодневној делатности могу користити 

стеченим знањима у школи или кад их оно што су научили у школи 

ставља у објективно бољи положај у односу на оне који не похађају 

школу; кад су свесни да су учећи одговарајуће садржаје обогатили своју 

личност или кад су у процесу слушања предавања и учења доживели 

интелектуално уживање које оправдава уложене напоре и подстиче на 

нове; кад се оно што се учи тренутно логички уклапа у оно што је учено 

раније и тиме формира систем знања у једној или више области људског 

научног и културног стваралаштва; кад се знање стиче полазећи од 

ближег ка даљем, од једноставног ка сложеном, од познатог ка 

непознатом и од конкретног ка апстрактном; кад се учење обавља радећи, 

решавајући проблеме и савладавајући разне тешкоће; кад су ученици 

свесни чињенице да не уче да задовоље наставнике и родитеље него саме 

себе. Уз помоћ наставних средстава могуће је обогатити и променити 

функцију наставника на тај начин што ће он све мање бити предавач и 

испитивач, а све више истраживач, програмер, стратег наставе и учења, 

организатор наставе и учења, педагошки дијагностичар тешкоћа у 

процесу учења, педагошки дијагностичар, саветодавац и васпитач младих 
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генерација. Захваљујући обогаћивању функције наставника и стварању 

претпоставки за његов потпунији педагошки ангажман, он је у позицији 

да развија своју осетљивост за финије педагошке проблеме, за уочавање 

разлика међу ученицима, за њихове личне проблеме, за шира витална 

питања њиховог живота, образовања и васпитања. У овим условима он 

боље може да задовољи потребе, интересовања и жеље младих; да са 

више ентузијазма и креативности врши своју функцију; да се осећа се 

задовољним и стабилним у свом позиву; да унесе више смисла у оно што 

ради и више одмерености у оно што жели. 

з) Познато је да активирањем већег броја ученичких чула, у процесу наставе 

и учења, стварамо боље могућности учења, услове за трајније памћење 

наученог, сигурније препознавање и употребу онога што је запамћено. 

Истраживања су показала да ученици само читањем запамте око 10-15% 

градива, слушањем око 20%, посматрањем око 30-35%, посматрањем и 

слушањем истовремено око 50% и слушањем, посматрањем и радом са 

стварношћу која га окружује; више одговара динамичној природи детета 

и начинима како оно жели да учи; више одговара начинима учења које је 

дете имало и има у ваншколским и ваннаставним активностима. (Мандић, 

Д., 2010) 

Најчешће постоје разлике у дефинисања шта је наставно помагало, а шта 

наставно средство, као и у томе који су критеријум узети за класификацију 

наставних средстава. 

У Енциклопедијском речнику педагогије спомињу се ова наставна 

средства: демонстративна (разне слике, карте, шеме, цртежи, дијаграми, 

графикони, скице, апликације, рељефи, модели, дијапозитиви, дијафилмови, 

покретни филмови); наставно-радна средства (обични уџбеници, приручници и 

речници, лексикони, енциклопедије, приручници, бележнице, радне мапе, 

дневници рада); лабораторијско-експериментална средства (овде спадају 

различити апарати и уређаји помоћу којих се изазивају природне појаве и 

процеси, откривају својства материјала, откривају законитости између узрока и 
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њихових последица у природи, обављају различита мерења и упоређивања); 

манипулативна наставна средства (разне врсте алата, прибор, справе, механизми); 

оперативна наставна средства (машине и апарати за посматрање и проучавање 

процеса производње) и производна наставна средства (машине, алати и 

материјали за производни рад) (Мандић, Д., 2010).  

1.4. Карактеристике образовног система 

Савремени свет проживљава једну нову револуцију која се назива 

„трећом“; након пољопривредне и индустријске, ова револуција је спој чудесне 

технолошке и велике информационе револуције. Њене одлике су продорност и 

доношење промена – продорност, јер продире у сва друштва, без обзира на то да 

ли та друштва имају потребу за њом или је не желе, док се друга карактеристика 

односи на то да је ова револуција довела до крупних промена у свим аспектима 

живота у наведеним друштвима. Сматра се да је област образовања – његових 

система и средстава, највише под утицајем ових промена, а под одразе „треће“ 

револуције у процесу образовања може се подвести следеће: 

1. Преображај образовног процеса из процеса у коме наставник 

предаје или диктира а ученик памти, на оспособљавање појединца да искористи 

средства и моделе који ће му омогућити да стекне знање или информацију 

ослањајући се на своју сопствену активност (Ел-Кесбани, 2002, стр 32). Да би се 

то постигло, потребно је да наставник примени више различитих технолошких 

средстава у образовању. 

2. Развој иновација у области образовних технологија у тој мери да се 

без њих у образовном процесу више не може – више нема потребе да доказујемо 

значај ових иновација након што је персонални рачунар са својим софтвером 

продро у домен образовања (Сулејман, 2002; Мухамед, 2004). 

3. Појава нових метода и концепата образовања као што је отворено 

образовање и образовање на даљину, а који пружају нове могућности које су 

искључиви резултат употребе образовних технологија (Мустафа, 2002, стр. 37). 
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Поред тога, није више потребно ни потврђивати колико је значајна 

употреба образовних технологија након што су педагошке студије потврдиле 

многобројне користи до којих њихова употреба доводи (Ел-Багдади, 2002, стр. 

52), док Маконово (Macon, 1998, P430) истраживање потврђује да је систем 

наставе који обухвата технолошке иновације у образовању ефикаснији од система 

у коме предавач ради не ослањајући се на те иновације. 

Једно друго истраживање (Хамид Мубарек, Умејма; 1999, 266), 

потврдило је да се ефикасност савремених технологија у образовању не може 

занемарити, док више других студија потврђује значај коришћења технолошких 

иновација у развоју појмова у науци и спорту и вештина креативног мишљења 

(Walker & Zeidler, 2003), (Муафи, Сузан Мохамед и Сабер, Меликат Хасан, 2003). 

Упркос значају образовних технологија, неки наставници их не користе 

на својим часовима како би требало (Хифзу-л-Лах, 1985, стр. 55), а постоји и већи 

број проблема у вези са употребом образовних технологија, а са којима се 

суочавају наставници. Тако Маршионинијева студија (Marchionini, 2004, стр. 8-

12), открива да су међу најважнијим проблемима слаба вјештина наставника у 

коришћењу и одржавању компјутера и њихово непознавање програмирања за 

потребе образовања. 

Гезивијева студија (2003) открива да неки наставници имају одбојност 

према коришћењу технолошких иновација у образовању. Ту чињеницу аутор 

везује за више узрока; најважније је што они не знају да рукују уређајима који су 

потребни за коришћење тих иновација, као и то да њихове школе не располажу у 

довољној мери тим уређајима. Ту је такође и проблем немогућности одвајања 

поглавља или наставних целина при употреби тих технологија, у поређењу са 

лаким одвајањем таквих целина у традиционалној настави. 

Абу Зејдова студија из 2007. године указује на већи број ограничења 

коришћења иформатичких технологија и технологија медија у настави. Међу тим 

проблемима су слаба информисаност наставног кадра (наставника предмета из 

области трговине) о могућностима информатичких и медијских технологија у 

настави, као и слаби материјални и нематеријални подстицаји наставницима да 
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укључе информатичке и медијске технологије у методику наставе предмета из 

области трговине. Поред тога, међу ограничавајућим факторима је и то што 

употреба информатичких и медијских технологија од наставника изискује много 

времена, труда и искуства, а и мала ефикасност технолошких информатичких и 

медијских средстава у школама, затим губљење дела времена на прелазак на 

одељења која су опремљена средствима информатичких и медијских технологија. 

С тим у вези, и студија Ес-Сејјида из 1999, дефинише дванаест ограничавајућих 

фактора за укључивање технолошке опреме и средстава у универзитетско 

образовање. Од укупног броја дефинисаних фактора, девет се односи ефикасност 

запослених у сектору образовања (наставног кадра и других) у употреби тих 

средстава у образовне сврхе, док се три фактора односе на могућности 

укључивања самих средстава у рад у школама. 

Више студија, међу којима и Мохамедова (Мохамед, 2001), указује на то 

да наставници тек у малом обиму укључују образовне технологије у рад у 

учионици, док резултати једног другог истраживања (Хасан и Џамал, 2000), 

указују на то да велики број наставника на својим часовима уопште не користи 

технолошке иновације у образовању. Разлог за то је им је прво потребна едукација 

у вештинама коришћења потребних уређаја, као и у вештинама да те уређаје 

затим укључе у своје часове. Казласова и Едвардова студија на Калифорнијском 

универзитету, утврдила је да, и поред тога што се образовне технологије заиста 

користе у разредима, постоје и отежавајући фактори који ограничавају њихову 

употребу, од којих су најважнији слаба информисаност наставника о врстама 

иновација и слаба оспособљеност да их користе (Macon, 1998). 

Школска администрација у Либији обраћа пажњу и настоји да овим 

школама обезбеди технолошке иновације. Међутим, кроз сталне посете 

пријатељима и колегама у струци, приметили смо да неки наставници не 

употребљавају технологије које им стоје на располагању у њиховим школама, те 

се услед тога јавило интересовање за проблем који до тога доводи. Имали смо 

неколико отворених сусрета са неким наставницама и наставницима у школама 

који су нам потврдили да проблем постоји, будући да се испоставило да неки међу 

њима на својим часовима не користе уређаје и средства као што су „паметне 
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табле“, интерактивни видео, интернет мрежу и образовне сателитске канале. Неки 

од њих разлог виде у томе што у њиховим школама тих средстава нема у 

довољној мери, па се на пример може десити да у исто време теку два часа о некој 

лекцији из природних наука, а да не постоје две учионице са интерактивним 

видео уређајем или са образовним компјутером, док други разлог виде у томе што 

не знају да користе неке од ових уређаја или да употребљавају њихове програме, 

или се плаше да ће их кроз употребу оштетити. 

Набројани разлози су нас подстакли да проучимо реалну слику 

укључености технолошких иновација у образовање у школама у Либији. 

1.5. Проблем ове студије 

Из претходно наведеног је могуће сажети проблем овог истраживања на 

следећа питања: 

1. Које су расположиве технолошке иновације у образовању у 

основним школама у Либији и у којој мери су погодна за коришћење? 

2. У којој мери наставни кадар у основним школама у Либији укључује 

образовне технологије у настави? 

3. Да ли постоји веза између пола, броја завршених едукативних 

течаја, стручне спреме и година искуства наставног кадра у основним школама у 

Либији, и обима у којој тај кадар употребљава технологије у образовању? 

4. У којој мери наставни кадар влада вештинама употребе 

технолошких иновација? 

5. Која су усмерења наставника у основним школама у Либији, при 

употреби технолошких иновација у образовању у настави? 

6. Да ли постоји повезаност између усмерења наставника у либијским 

основним школама и обима употребе технолошких иновација у њиховој настави? 
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7. Који су ограничавајући и отежавајући фактори у употреби 

технолошких иновација у образовању са којима се суочавају наставници у 

основним школама у Либији? 

1.6. Значај овог истраживања 

Значај овог истраживања је могуће сажети на следеће: 

1. Упознати званичнике у образовној администрацији са реалним 

обимом коришћења технолошких иновација у образовању, као и са јачим и 

слабијим странама те употребе; 

2. Упознати званичнике у образовној администрацији са 

ограничавајућим и отежавајућим факторима са којима се суочавају наставници 

при укључивању технолошких иновација у образовању; 

3. Понудити предлоге за превазилажење наведених ограничавајућих и 

отежавајућих фактора; 

4. Дати ревизорима и другим званичницима у образовној 

администрацији, као и наставницима, предлоге о начинима и модалитетима 

практичног коришћења технолошких иновација у образовању, у самим 

образовним установама – школама; 

5. Резултати овог истраживања ће бити од користи при припремању 

едукативних програма за наставнике. 

1.7. Циљеви овог истраживања 

Ово истраживање има следеће циљеве: 

1. Испитати степен расположивости технолошких иновација код 

наставника у основим школама у Либији, као и степен погодности тих иновација 

за практичну употребу; 
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2. Испитати у којој мери наставници у основним школама у Либији 

користе технолошке иновације у настави; 

3. Испитати чиниоце који утичу на степен коришћења технолошких 

иновација у образовању од стране наставника у либијским основним школама; 

међу тим факторима су: 

 полна припадност, 

 стручна спрема (да ли се ради о педагошкој или некој другој), 

 године искуства наставника у наставном раду,  

 едукативни курсеви које је похађао током досадашњег рада, и друго; 

4. Испитати склоност наставника према коришћењу иновација у 

образовању; 

5. Испитати однос између склоности наставника према коришћењу 

технолошких иновација у образовању, и практичне реализације, односно – 

степена коришћења тих иновација; 

6. Да утврди ограничавајуће и отежавајуће факторе који би могли да 

отежају или спрече наставнике у основним школама у Либији да користе 

образовне технологије. 

1.8. Просторни и временски оквир овог истраживања 

 Просторни оквир – Истраживање се спроводи над узорком 

наставника у систему основног образовања у граду Сабрата, Либија. 

 Временски оквир – Истраживање се спроводи у првом 

полугодишту школске 2010/2011 године. 
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1.9. Средства истраживања 

1. Испитивање мишљења наставника о степену присуства 

технолошких иновација погодних за употребу у школама система основног 

образовања (други део), као и обима у коме се користе; 

2. Скала степена склоности наставника у либијским школама система 

основног образовања (други део) ка коришћењу у настави, технолошких 

иновација у образовању; 

3. Картон за примедбе и напомене, који се аутор користи при 

оцењивању степена коришћења технолошких иновација у образовању од стране 

сваког појединачног наставника у либијским школама система основног 

образовања (други део); 

4. Анкета, која се спроводи ради упознавања са ограничавајућим и 

отежавајућим факторима коришћења технолошких иновација у образовању од 

стране наставника у либијским школама система основног образовања (други 

део); 

Детаљније информације о наведеним средствима овог истраживања и 

њиховом планирању, дата су посебном делу који се бави спровођењем теренског 

истраживања. 

1.10. Студијски узорак 

Аутор студије је насумично изабрао студијски узорак међу наставницима 

у либијским школама у систему основног образовања, а детаљи о самом избору и 

величини узорка су дати у делу који је посвећен спровођењу теренског 

истраживања. 

1.11. Појмовно-категоријални апарат 

 Технолошке иновације у образовању – под овим појмом се 

подразумева (Сабри, 2009, стр. 41), „све оно што је ново или обновљено у смислу 
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образовних уређаја и средстава, теорија о њиховом раду и метода њиховог 

планирања и употребе у циљу помоћи образовању, или свака нова или 

осавремењена компонента тих средстава, теорија или метода, са циљем подизања 

ефикасности образовних система и достизања стандарда квалитета“.  

С друге стране, под овим појмом се подразумевају (Наср, Мохамед Али, 

2000, стр. 503), „технолошка открића или изуми, што обухвата техничке уређаје, 

програме и средства која је могуће убацити у образовни процес у школама и на 

факултетима, у складу с научним и технолошким променама које су у сталном и 

убрзаном развоју“. 

Други аутори (Абд ел-Хамид, Мамдух Мохамед, 2000, стр. 309) под 

појмом технолошких иновација у образовању подразумевају – „све оно што је 

ново и савремено у области коришћења техничко-технолошких средстава у 

образовном процесу, где спадају савремени уређаји и наставне методе које имају 

за циљ да повећају способност наставника и ученика за интеракцију у образовном 

процесу“. 

 Одређивање вредности (вредновање) – под овим појмом Шахата, 

Хасан, Неџар и Зејнеб (2003), подразумевају „активност на утврђивању вредности 

или количине нечега, у циљу доношења објективног суда о томе, а на основу 

анализирања података.“ 

Што се тиче значења појма „вредновање“ у овом истраживању, под њиме 

ће се подразумевати „активност усмерена ка доношењу објективног суда о 

ангажовању технолошких иновација у образовању од стране наставника, као и 

склоности наставника ка њиховој употреби; ово одређивање вредности ће се 

одвијати кроз анализирање података који ће бити прикупљени помоћу средстава 

истраживања“.   

 Склоност (усмереност) ка употреби технолошких иновација у 

образовању – под овим појмом Сејјид (1999) подразумева – „појам који изражава 

општу тенденцију у одговорима наставника по питању ангажовања техничке и 

технолошке опреме и његовој настави, и то кроз његову подршку односно 
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противљење овој теми; та тенденција „за“ и „против“ изражава се статитстички 

кроз оцену коју сваки наставник добија као резултат његових одговора на питања 

из анкетног упитника припремљеног за ову сврху“. 

1.12. Истраживачки поступак 

У овом истраживању ћемо учинити следеће кораке: 

1. Прво – проучити резултате одређених претходних истраживања и 

студија које су обрађивале тему употребе модерних образовних технологија у 

служби наставног процеса; 

2. Друго – израдити теоријски оквир за истраживање, у којем ће бити 

обрађене технолошке иновације у образовању, њихови типови, особености и 

употреба; 

3. Треће – припремити средства за истраживање и потврдити њихову 

поузданост; 

4. Четврто – применити средства истраживања на студијском узорку, 

статистички анализирати резултате да би се одговорило на студијска питања и 

коначно – понудити одговарајуће препоруке и предлоге. 

1.13. Статистичка обрада 

Аутор ће се у статистичкој обради података послужити статистичким 

пакетом SPSS, кроз следеће прорачуне: 

1. Проценат опремљености школа из студијског узорка технолошким 

иновацијама у образовању; 

2. Аутор истраживања користи „Т-тест“ резултата, ради одређивања 

сигнификантности разлика између процента доступности технолошких иновација 

у школама и процента у ком се оне користе; 
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3. Користи се „CHI-square value“ при обради резултата, са аспекта 

односа између употребе технолошких иновација у образовању од стране 

наставника и њихових склоности (усмерења) ка томе; коришћен је исти овај 

модалитет и при обради резултата са аспекта сигнификантности или 

несигнификантности односа између степена употребе технолошких иновација у 

образовању и следећих категорија – пола, стручне спреме, година искуства, број 

едукативних курсева које је наставник похађао). 

1.14.  Претходна истраживања и студије 

Спроведено је доста истраживања о образовно технолошким 

иновацијама; нека од тих истраживања су се бавила утицајима и ефикасношћу 

употребе ових иновација у образовно научном процесу, док су се друга 

истраживања и студије бавиле оцењивањем и испитивањем реалног обима њихове 

примене, као и мером у којој наставници познају и владају вештинама њиховог 

коришћења. С тим у вези, аутор ове студије је поделио претходна истраживања на 

две основне групе: 

1. Прва група, која обухвата истраживања која се баве утицајима и 

ефикасношћу (учинком) употребе технолошких иновација у образовном процесу; 

2. Друга група, која обухвата истраживања која се баве оцењивањем и 

испитивањем реалног обима употребе (примене) образовно технолошких 

иновација као и мером у којој наставници поседују вештине њиховог коришћења: 

Аутор ове студије ће у наредном делу представити истраживања и из 

једне, и из друге групе, почев од најсавременијих а идући ка старијима.. 
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Прва група истраживања 

Шехри, 'Али Мохамед бин Захер, 2009 

Ова студија је имала за циљ да измери ефекат употребе виртуалних 

лабораторија у стицању вештина за извођење лабораторијских експеримената код 

ученика трећег разреда средње школе у граду Џеди (Саудијска Арабија). Аутор 

ове студије се ослања на експерименталну методу и то у проучавању ефекта који 

има независна варијабла (виртуалне лабораторије) на зависну (стицање 

лабораторијских вештина). Аутор је одабрао две групе испитаника од којих је 

једна контролна (34 члана), док је друга експериментална (има такође 34 члана) 

подучавана уз помоћ виртуалних лабораторија. Истраживање је дошло до 

резултата који указују на то да постоје статистички значајне разлике на нивоу 0,05 

између просечног усвајања знања и вештина из области анатомије и физиологије 

код ученика у једној, односно другој групи. Студија је указала на значај примене 

виртуалних лабораторија у средњошколском образовању са циљем 

превазилажења проблема и ограничавајућих фактора са којима се суочавају 

ученици и наставници у учењу практичних аспеката биологије. 

 

Са'ад, Фаузија Мохамед, 2007 

Ово истраживање носи наслов „НАСТАВНО ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 

ПРЕДЛОЖЕН ПУТЕМ ЈЕДНОГ САЈТА НА ИНТЕРНЕТУ И ЊЕГОВ ЕФЕКАТ 

НА УСВАЈАЊЕ ВЕШТИНА У РИТМИЧКИМ ТЕХНИЧКИМ ВЕЖБАМА ЗА 

СТУДЕНТКИЊЕ ФАКУЛТЕТА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ“, а издата је на 

Универзитету Минја (Египат). 

Ауторка се у свом истраживању послужила методом експеримента кроз 

поређење двеју група учесника у огледу од којих је једна била контролна а друга 

огледна група. Огледна група је вежбала по предложеном програму који је био 

аплоудован на интернет, а који је замислила и саставила ауторка. Резултати су 

утврдили да је учење преко предложеног едукативног сајта на интернету на 

позитиван начин допринело усвајању вештина ритмичких техничких вежби код 
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студенткиња из огледне групе, као и то да су њихова когнитивна достигнућа 

достигла виши ниво од резултата студенткиња из контролне групе. 

 

Мохамед, Хасан 'Абд ел-'Азиз 

Ова студија носи наслов „ЕФИКАСНОСТ ОБОГАЋУЈУЋИХ САЈТОВА 

НА ИНТЕРНЕТУ НА АРАПСКОМ ЈЕЗИКУ, У ПОВЕЋАВАЊУ ДОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА НА ПРВОЈ ГОДИНИ ПРИПРЕМНОГ НИВОА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

У ПОГЛЕДУ ПОЗНАВАЊА НЕКИХ НАУЧНИХ  ПОЈМОВА“. 

Ово истраживање је имало за циљ да планира и истражи утицај једног 

едукативног интернет сајта на арапском језику на побољшање резултата ученика 

првог разреда припремног нивоа основне школе (што одговара петом разреду 

основне школе), у усвајању неких научних појмова. У сврху остваривања циљева 

студије, аутор се такође послужио методом експеримента, при чему је извршен 

одабир студијског узорка међу одличним ученицима првог разреда припремног 

нивоа основне школе, да би затим узорак био подељен на огледну и контролну 

групу, обе састављене и од дечака и од девојчица. 

Међу средствима овог истраживања била су анкетни образац који је 

припремио аутор ради упознавања са мишљењима наставника и научних 

саветника о реалном обиму употребе обогаћујућих едукативних интернет сајтова 

намењених припремној фази основног школовања, затим тест намењен мерењу 

достигнућа и резултата ученика из обеју група (огледне и контролне), након 

коришћења пројектованог обогаћујућег едукативног сајта код огледне групе. 

Резултати студије указују на то да постоји статистички значајна разлика 

између просечних оцена ученика из огледне и контролне групе (и дечака и 

девојчица) у мерењу њихових резултата после примене поменутог сајта.  
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Муафи, Саусан Мохамед; Сабер, Мелика Хусеин, 2003 

Ова студија носи назив „УТИЦАЈ КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТА НА 

РАЗВОЈ НЕКИХ МАТЕМАТИЧКИХ КОНЦЕПАТА И СПОСОБНОСТ ЗА 

ИНОВАТИВНО РАЗМИШЉАЊЕ КОД СТУДЕНТКИЊА ЖЕНСКОГ 

ФАКУЛТЕТА ДРУШТВЕНИХ НАУКА У ЏЕДИ (Саудијска Арабија)“. 

Циљ ове студије је био у томе да се стекну сазнања у вези са општим и 

специјалним теоријама у техничкој педагошкој сфери, као и у области конкретних 

академских специјалности за које се стручно и академско образовање студената – 

наставника не завршава у оквирима факултетског образовања и праксе на терену. 

Да би оствариле циљеве студије, ауторке су се послужиле методом 

огледа. Студијски узорак је формиран од студенткиња – наставница на трећој 

години Женског факултета друштвених наука у Џеди, математичке струке, које су 

уписане на студије школске 2002/2003 године. Затим је насумично изабрана једна 

група студенткиња која ће имати улогу контролне, („А“ група, са 42 

студенткиње), док је огледна група обухватила 35 студенткиња и названа је „Б“ 

групом. „Б“ групи су били обезбеђени рачунари са приступом интернету и 

могућношћу да га користе. 

Резултати истраживања указују на то да постоје статистички значајне 

разлике у оценама које су кандидаткиње добиле на тестирању после спроведеног 

процеса истраживања. Резултати говоре у корист огледне групе у све три 

тестиране области (памћење градива, разумевање и примена). 

 

Walker & Zeidler, 2003 

Ова студија носи назив „УТИЦАЈ УПОТРЕБЕ ИНТЕРНЕТА У 

УНАПРЕЂЕЊУ НАУЧНИХ ПОЈМОВА И ВЕШТИНА КРЕАТИВНОГ 

РАЗМИШЉАЊА У ПРЕДМЕТУ ПРИРОДНИХ НАУКА НА НИВОУ 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА“. 
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Ова студија је имала за циљ да одреди степен повезаности између 

употребе интернета у подучавању ученика и њиховом усвајању научних појмова, 

те у развијању вештина креативног мишљења у предмету природних наука у 

деветом разреду основне школе. 

Студијски узорак је обухватио 38 ученика деветог разреда основне школе, 

а резултати су указали на закључак да употреба интернета у учењу природних 

наука активно доприноси остваривању образовних циљева, што води ка 

продубљивању рецепције (усвајања) научних појмова у предмету природних 

наука, уз такође и допринос развоју вештина креативног размишљања и одвајање 

интернета од експерименталног аспекта којим се одликују природне науке, 

активирајући имагинативне способности код ученика. 

 

Нур, Фајез; 2003 

Ова студија носи наслов: „УТИЦАЈ ЕДУКАТИВНЕ УПОТРЕБЕ 

РАЧУНАРА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ НА РЕЗУЛТАТЕ У УЧЕЊУ КОД 

УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ОБРАЗОВНОМ 

ОКРУГУ ЕЛ-АЈН У УЈЕДИЊЕНИМ АРАПСКИМ ЕМИРАТИМА“. 

Ова студија је имала за циљ да направи поређење између два начина 

наставе математике – традиционалног и оног уз едукативно коришћење рачунара, 

као и да одреди ефекте употребе рачунара у поменутој сврси на резултате у учењу 

(усвајању знања) код ученика четвртог разреда основне школе. 

Студијски узорак се састојао од 74 ученика из Практичне школе „Хили“ у 

граду Ел-Ајн која припада Образовном округу „Ел-Ајн“, школске 2002/2003 

године. Том приликом, испитаници из узорка су подељени на четири групе – две 

контролне и две огледне. Групе су изучавале различите математичке операције – 

огледна група путем компјутерских програма, док је контролна група то чинила 

традиционалним методама. Над испитаницима је спроведено прелиминарно 

тестирање, а такође и тестирање након комплетираног програма учења, у циљу 
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утврђивања резултата које су постигле ове групе и поређења међу њима. Поред 

тога, спроведено је још једно накнадно тестирање, месец дана после завршног 

теста ради анализе података применом „Т“ теста, при чему резултати указују на то 

да су нивои студијских група били подједнаки пре истраживања, а да су се 

појавиле значајне разлике у обиму усвајања градива из математике код ученика – 

испитаника, а које се могу приписати начину (методи) предавања. Ови резултати 

иду у корист двеју огледних група (које су користиле модерне методе) – то се 

односи на резултате директног, завршног теста, док су и резултати накнадног 

теста (после месец дана), указали на исту појаву. Ова студија услед тога саветује 

спровођење додатних истраживања да би се одредила ефикасност употребе 

рачунара као помоћног средства у настави на различитим нивоима образовања. 

Поред тога се саветује да се обезбеде додатне количине рачунара као и да се 

ученици подстакну на стицање већег искуства и образованости у овој области. 

 

Ел-Фар, Ибрахим; 2001 

Ова студија носи наслов: „УПОТРЕБА РАЧУНАРА У ОБРАЗОВАЊУ“. 

Њен циљ је био да испита ефекте приватног подучавања као једне од метода 

интензивираног учења математике помоћу рачунара, на резултате ученика првог 

разреда припремног нивоа (одговара петом разреду основне школе у нашем 

образовном систему) по групама, као и на њихове склоности ка математици. 

Студијски узорак обрађен у овом истраживању састојао се од 240 ученика 

првог разреда припремног нивоа, који су били насумично подељени у две групе. 

Једна од група је била огледна, док је друга била контролна, а свака је обухватала 

по 120 испитаника. Резултати истраживања су открили да постоје статистички 

значајне разлике између средњих резултата двеју група (који иду у корист огледне 

групе), као и статистички значајне разлике у процени склоности (наклоности) 

ученика према коришћењу рачунара у настави математике, такође у корист 

огледне групе. Поред тога, и Хамилтон је 1999. године спровео компаративно 

истраживање (студија је објављена године 1999), које је имало за циљ да изврши 

поређење између студија објављених од 1982. до 1993. године, а које говоре о 
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ефикасности наставе математике уз коришћење рачунара као помоћног средства 

традиционалној настави, те о утицају такве наставе на резултате које постижу 

ученици основних и средњих школа. Истраживач је у овом случају користио 

методу мета-анализе (Meta – Analysis) ради израде поређења, а поређени су 

резултати накнадне (завршне) анализе сличне накнадној анализи коју је применио 

Бамс (Bums) 1981. године при поређењу студија од пре те године, када је изабрано 

41 истраживање стандардних садржина, па су се појавиле статистички значајне 

разлике у резултатима ученика основних и средњих школа, а које су ишле у 

корист оних студијских група које су училе математику уз коришћење рачунара 

као помоћног средства класичној настави. Није било статистички значајних 

разлика међу подгрупама – по полу (ученика и ученица), као ни међу подгрупама 

основаца и средњошколаца и сл. 

 

Друга група истраживања 

Друза, Амнан; 2007 

Ова студија је имала за циљ да открије мера у којој наставници играју од 

њих очекивану улогу у доба интернета, као и ствари које им према њиховим 

мишљењима помажу да побољшају своје перформансе. Узорак се састојао од 653 

наставника оба пола из насумично изабраних школа у северном делу Западне 

обале. Ауторка студије се послужила анкетом као средством истраживања, а 

резултати се могу свести на следеће: 

 Палестински наставници обављају дужности наставе у 

натпросечном обиму у двема областима – у планирању наставе и подстицању 

ученика на индивидуални рад; 

 Постоје статистички значајне разлике у обављању наставних 

дужности код наставника који су прошли одређену едукацију за употребу 

рачунара и наставних средстава, док такве разлике нису забележене између група 

наставника разврстаних према полу, стручној специјалности или годинама 

искуства у раду. 
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Мохамед, Џебрин; Шејх, Асем; Атија Анис; 2006 

Ова студија је имала за циљ да открије ограничавајуће факторе у 

примењивању електронског образовања, а на основу тачке гледишта студената на 

Хашемитском универзитету у Јордану, као и да се упозна са утицајем факултета, 

те категорија пола и искуства на пољу интернета, на поменуте ограничавајуће 

факторе. Аутори су у раду на овој студији, као средство истраживања применили 

анкету, и то над 600 студената на основним студијама. 

Студија је открила да се ограничавајући фактори односе на Универзитет, 

на електронско образовање и на саме студенте. Такође је откривено и да постоји 

статистички значајна разлика у корист студенткиња (дакле – по основи пола 

студената) у остваривању електронског образовања, као и да нема статистички 

значајних разлика по основи стручне усмерености. 

 

Ез-Захрани, 'Абд ес-Салам бин 'Осман; 2005 

Циљ ове студије је био у упознавању са реалним обимом употребе 

рачунара и интернета у настави математике на средњошколском нивоу, а што се 

тиче саме употребе, затим ограничавајућих фактора, као и ставова испитаника о 

употреби рачунара и интернета у настави овог предмета. Студијски узорак се 

састојао од 158 наставника и 15 педагошких надзорника, а истраживање је 

открило да употреба рачунара у канцеларијским пословима који су у општем 

смислу везани за наставу математике, бележи средњу (умерену) заступљеност, с 

изузетком употребе рачунара на пословима писања испитних питања и израде 

табела и спискова са именима ученика где је употреба рачунара изразито велика. 

Такође се мора напоменути и да је употреба рачунара на другим пољима изразито 

слаба, као и код оцењивања ученика, док је употреба интернета и његових услуга 

умерена. Што се тиче ставова анкетираних наставника о употреби интернета у 

настави, ти ставови су били изразито позитивни. 
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Ел-Џарф, Рима; 2004 

Ова студија је имала за циљ да открије у којој мери просветни радници на 

саудијским универзитетима користе електронско образовање на порталима 

„Blackboard & Webct“. 

Студијски узорак је обухватао просветне раднике са титулом доктора 

наука, а истраживање је спроведено методом интервјуа. Дошло се до више 

резултата међу којима је најзначајнији тај да 77% саудијских универзитета не 

користи електронско образовање нити се придружило порталима који се односе 

на овај тип образовања. Такође је откривено и то да просветни радници слабо 

користе ове портале (узевши у обзир број факултета и одсека), као и то да се 

најважнији ограничавајући и отежавајући фактори односе на преоптерећеност 

просветара радним обавезама, те на необезбеђеност техничке и административне 

подршке, као и то што просветари не владају вештинама електронског образовања 

и нису им обезбеђени едукативни курсеви на универзитетима, који би се бавили 

применом електронског образовања. 

 

Абу Рија; 2003 

Ова студија је за циљ имала упознавање са реалним обимом употребе 

рачунара у настави математике у државним школама у Јордану. Узорак 

испитаника се састојао од 182 наставника оба пола; сви су били наставници 

математике у државним школама у јорданској престоници, 'Аману. Они 

представљају 15% од циљне групе овог истраживања. Други анкетни узорак је 

обухватао 81 наставника (оба пола) из предмета информатике, који представљају 

23% циљне групе овог истраживања. 

За прикупљање података од испитаника коришћена је метода анкете. 

Истраживање је утврдило да је број рачунарских лабораторија као и број самих 

наставних рачунара нижи од броја који је потребан у педагошке сврхе, а поред 

тога и да постоји исувише мало образовног софтвера домаће производње за 

изучавање математике у тим школама. 
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Ел-Хедлек, 'Абдуллах 'Абд ел-'Азиз; 2003 

Ово истраживање је спроведено у циљу упознавања са обимом у коме 

наставници и наставнице природних наука у Кувајту владају вештинама употребе 

рачунара и рачунарског софтвера, као и учесталости њихове употребе у настави. 

Студијски узорак је обухватао 145 наставника и наставница који предају 

ученицима различитих узраста, а аутор је користио анкету као средство за 

прикупљање података. Међу најважнијим резултатима до којих је дошла ова 

студија су они који утврђују да се програми за цртање и обраду текста највише 

користе, док се најмање користе електронске научне енциклопедије и програми за 

симулацију. Такође, не постоје статистички значајне разлике које би се могле 

приписати следећем: 

 Употреби рачунара у општем смислу; 

 Употреби рачунара од стране ученика. 

Суштинске разлике у нивоу владања вештинама употребе рачунара и 

рачунарског софтвера постоје и уочавају се при подели наставника према полу, 

где резултати иду у корист мушкараца. 

 

Ел-'Убејд, Ибрахим 'Абдуллах; 2002 

Ова студија је имала за циљ упознавање са користима које наставници у 

средњим школама града Ријада (престонице Саудијске Арабије), имају од 

међународне информатичке мреже (интернета), затим са начинима на које 

наставници могу да остваре те корисне ефекте, као и са ограничавајућим и 

отежавајућим факторима који негативно утичу и умањују наведене корисне 

ефекте. Аутор се као средством за прикупљање података послужио анкетом коју 

је применио на студијском узорку од 690 наставника (30% од укупне циљне 

групе). Наставници из састава узорка су насумично одабрани, док је узорак такође 

обухватио све наставнике информатике – укупно 124 наставника.  
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Студија је дошла до резултата који указују да не постоје статистички 

значајне разлике између отежавајућих фактора, а које потичу од категорије година 

искуства (односно времена проведеног у раду у струци), и фактора држављанства 

(односно – да ли се ради о Саудијцима или странцима), док су разлике у нивоу 

остварених корисних ефеката при употреби интернета биле статистички значајне 

када су се анкетирани наставници разликовали по искуству и по полној 

припадности, где резултати иду у прилог мушкараца. 

 

Rowand; 1999 

Ова студија је имала за циљ да опише реални обим коришћења рачунара и 

интернета од стране наставника у државним школама, као и то на који начин они 

усмеравају своје ученике у погледу употребе рачунара. Такође је као циљ било 

постављено и упознавање са утисцима самих наставника о њиховом коришћењу 

рачунара и интернета у настави. 

Студијски узорак је био састављен од групе наставника у државним 

школама у САД, а најважнији резултати су били следећи: 

 Најмање искусни наставници су највише користили рачунаре и 

интернет; 

 23% наставника изразило је да су спремни (способни) за то да 

правилно (добро) користе рачунар и интернет; 

 Најобученији наставници (они који су прошли највише обуке) су и 

најспремнији за коришћење рачунара и интернета. 

Ова студија се поклапа са нашом у томе што се упознаје са реалном 

ситуацијом по питању вештина које се пружају наставницима у домену 

коришћења рачунара и интернета. 
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Коментар на претходна истраживања и студије 

Што се тиче прве групе у којој су оне студије које су обрађивале питање 

ефикасности употребе образовно технолошких иновација, претходне студије 

потврђују да ова наша студија има значај по томе што се у њој обраћа пажња на 

све иновације ове врсте које се појављују у претходним студијама. Претходне 

студије су потврдиле ефикасност ових иновација у наставно образовном процесу 

– како у случају употребе интернета у наставном процесу са циљем развијања 

вештина (на шта обраћа пажњу студија ауторке Фаузије Мохамед Са'ад из 2007. 

године; затим у циљу унапређења остварења (тиме се бави истраживање аутора 

Хасана 'Абд ел-'Азиза Мохамеда из 2005), или са циљем унапређења креативног 

мишљења код ученика (студија ауторки Саусан Мохамед Мувафи и Мелика 

Хусеин Сабер из 2003, као и студија аутора Walker & Zeidler из 2003), затим у 

употреби рачунара у настави (студија Фајез Нур из 2003. године, затим Ибрахима 

ел-Фара из 2001), као и код виртуелних лабораторија као образовно технолошке 

иновације и ефикасности у стицању вештина (Еш-Шехри, 2009).  

У нашој студији смо се такође послужили подацима из претходних 

истраживања ради упознавања са многобројним врстама технолошких иновација 

које су ефикасне у наставном процесу, с тим да се те претходне студије нису на 

свеобухватан начин бавиле проценом у којој мери се те технолошке иновације 

користе, а то је случај са нашом студијом. 

Што се тиче претходних истраживања и студија које спадају у другу 

групу, оне су се бавиле одређивањем обима у којем се практично користе неке 

технолошке иновације, као и мере у којој наставници владају вештинама њиховог 

коришћења. С тим у вези, Ез-Захранијева студија из 2005. године, бавила се 

одређивањем реалног степена коришћења рачунара и интернета у средњем 

образовању. Поред наведеног истраживања, овом темом су се бавиле и студије 

Абу Рије из 2003, и Рованда (Rowand) из 1999. године. 

Неколико студија аутора 'Абдуллаха 'Абд ел-'Азиза ел-Хедлека из 2003 

бавила се мером у којој наставници поседују вештине коришћења рачунара у 

наставном процесу.  
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Нека од ових истраживања су се такође бавила и обимом у ком 

наставници користе рачунар и интернет. То је случај са студијама следећих аутора 

– Друз (2007), Ел-Џарф (2004) и Ел-'Убејд (2002). 

Неке студије су такође откриле и ограничавајуће факторе који отежавају 

коришћење одређених технолошких иновација, као на пример код електронске 

наставе (студија Мохамеда Џибрина и других аутора из 2006). 

Претходне студије и истраживања из ове групе, потврдила су и то да је 

коришћење рачунара и интернета у школама још увек на ниском или умереном 

нивоу, као и то да су и вештине наставника на овом пољу такође на ниском нивоу. 

Утврђено је такође и да постоји велики број ограничења и отежавајућих фактора 

техничке или административне природе који спречавају да ове иновације буду 

искоришћене на оптималан начин. Те чињенице потврђују значај наше студије 

која настоји да одреди меру употребе образовно технолошких иновација у 

школама у Либији. Аутор се такође послужио претходним истраживањима и у 

одређивању својих средстава истраживања – то је такође анкета, имајући у виду 

да се већина претходних студија ослања на анкету као средство истраживања 

(прикупљања података). Насупрот томе, претходне студије се од нашег 

истраживања разликују у томе што се оне углавном баве једном или двема 

технолошким иновацијама, док их ова студија свеобухватно обрађује. Друга 

битна разлика је у томе што се ова студија односи на стање у Либији, у чему јој 

није претходило ниједно раније истраживање. 
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2. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР 

 

 

2.1. Образовно технолошке иновације  
           (технолошке иновације у образовању 

 

2.1.1. Појам образовно технолошке иновације  
                       (технолошке иновације у образовању) 

Има више дефиниција појма образовно технолошке иновације (технолошке 

иновације у образовању), што се подудара и са великим бројем професионалних 

специјалности које учествују у планирању (пројектовању), припреми и 

коришћењу тих иновација, будући да у њиховој припреми учествују стручњаци из 

области образовних технологија и програмери, а да их користе стручњаци из 

области методике наставе и наставници. 

'Абд ел-Мун'им сматра ('Абд ел-Мун'им, 'Али Мохамед, 1997; стр 49), 

технолошка иновација није ништа друго до идеја (замисао), програм или производ 

који се нуди у облику једног заокруженог система, и који обавезно захтева 

понашање при употреби које је неуобичајено или нерутинско и још увек 

непопуларисано код убедљиве већине корисника. 

Наср (Наср, Мохамед 'Али, 2000; стр 503), сматра да су технолошке 

иновације „открића и изуми који обухватају техничке уређаје, а затим и 

материјале и програме које је омогуће убацити у образовне процесе у школама и 

на факултетима, у складу са променама у свету науке и технологија који се налази 

у непрестаном и брзом развоју“. 

'Абд ел-Хамид ('Абд ел-Хамид, Мамдоух Мохамад, 2000; стр 309), сматра 

да се појам технолошке иновације може дефинисати као „све оно што је ново и 

модерно у области употребе технолошких средстава у образовном процесу, а што 

укључује модерне уређаје и апарате као и наставне методе који се користе и 

спроводе да би се повећала способност наставника и ученика да сарађују у 

наставном процесу“. 
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Мишљење тројице следећих аутора (Хендави, Осама Са'ид; Химада, 

Мас'уд и Мохамед, Ибрахим Јусеф Мохамед; 2009, стр 109), јесте да технолошке 

иновације представљају „решења за проблеме у образовању ради побољшавања 

његових капацитета и ефикасности у складу са природом савременог доба; ова 

решења могу да буду материјална – она која је произвела револуција у области 

комуникација и рачунара што обухвата на пример различите апарате и уређаје, 

као и материјал образовне сврхе, а могу да буду и нематеријална (идејна и сл) – 

она која су производ револуције у областима науке и сазнања, као и развоја у 

области педагошких и бихејвиоралних наука, представљена различитим теоријама 

и стратегијама у области образовања, замишљена (програмирана) и примењена да 

би одговарала образовном процесу, услед чега се одликују интерактивношћу, 

индивидуалношћу, разноврсношћу, универзалношћу и заокруженошћу“. 

  С тим у вези, аутори Хендави и 'Абд ел-Хамид се слажу у томе да 

технолошке иновације обухватају модеран образовни материјал и апарате, као 

што такође обухватају и иновативне наставне методе и стратегије. Због тога ће и 

ова студија преузети дефиницију горе наведених аутора (Хендави, Осама Са'ид; 

Химада, Мас'уд и Мохамед, Ибрахим Јусеф Мохамед; 2009, стр 109), као своју 

дефиницију образовно технолошких иновација. Према тој дефиницији, појам 

образовно технолошких иновација, односно – технолошких иновација у 

образовању, обухватаће следеће: 

1. Интерактивне уређаје и апаратуре; 

2. Материјал, што се у овом контексту односи на софтвер, и 

3. Модерне образовне системе и стратегије. 

 

2.1.2.  Карактеристике образовно технолошке иновације  

(технолошке иновације у образовању) 

Упркос томе што су многобројне и разноврсне, све образовно технолошке 

иновације деле неке заједничке карактеристике које су изведене из теорија о 

образовању и теорија науке о комуникацијама, техничких наука и других. Овде је 

вредно указати на то да се у наредном делу ове студије налазе информације о 
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свим технолошким иновацијама (део о типовима иновација у образовању и о 

карактеристикама сваког њиховог типа): 

Надаље следи преглед општих карактеристика образовно технолошких 

иновација (Хендави, Осама Са'ид; 2009, стр 124-128): 

1. Интерактивност 

Под интерактивношћу се подразумева да је ученик у стању да одређује и и 

бира начин на који ће иноформације тећи и бити представљене, као и то да ће он 

моћи да ступи у интеракцију са тим информацијама. Међу примере технолошких 

иновација које омогућавају интеракцију између ученика и презентованог 

садржаја, убрајамо: 

а)  Методе учења уз помоћ рачунара („Computer assisted instruction“); 

б)   Интерактивне мултимедије („Interactive multimedia“); 

в)   Интерактивни видео („Interactive video“); 

г)   Хипертекст системе („Hypertext systems“), и 

д)   Системе хипермедија („Hypermedia systems“). 

2. Индивидуалност 

Већина технолошких иновација омогућава индивидуализацију образовних 

ставова да би одговарали индивидуалним разликама међу студентима и разликама 

у њиховим способностима, спремности и искуствима којима претходно 

располажу. Већина ових иновација је замишљена и предвиђена да се заснива на 

личним корацима ученика, па због тога омогућавају и различите временске 

периоде потребне за учење (било да су дуги или кратки), сходно способностима и 

припремљености ученика. Иновације дозвољавају (омогућавају) индивидуалност 

у оквиру групних образовних ставова, што значи да оно што обезбеђују иновације 

у остваривању чињеница индивидуалности, јесте важан принцип у образовању, у 
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погледу индивидуалних разлика међу ученицима. Методе индивидуалног учења 

показују високу ефикасност у поређењу са традиционално преовлађујућим 

методама – то потврђују следеће студије: (Касим, Бушра Махмуд; 1983), (Киндил, 

Ахмед Ибрахим; 1982), које су дакле потврдиле ефикасност метода 

индивидуалног учења, и то посебно када се ради о тежим наставним садржајима. 

У иновације које омогућавају индивидуалност у образовним ставовима 

убрајамо: 

а)   Образовне системе који су организовани по малим наставним 

јединицама (модуле – „Modules“); 

б)   Системе аудио инструкција („Audio tutorial systems“); 

в)   Системе видео инструкција („Video tutorial systems“); 

г)   Системе рачунарских инструкција („Computer tutorial systems“), и 

д)   Персонализоване образовне системе („Personalized system of 

instruction“). 

3. Разноврсност 

Неке технолошке иновације обезбеђују разноврсну средину за учење у 

којој сваки ученик може да пронађе оно што му одговара, што се остварује 

обезбеђивањем већег броја образовних опција и избора као и проба. Ради се о 

вишеслојности садржине и разноликости наставних метода, а остваривање 

разноврсности је с једне стране повезано са интерактивношћу, а са друге с 

индивидуалношћу. Технолошке иновације се разликују по количини слободе која 

је дата ученику при избору опција, а разликују се и у броју опција и избора које 

пружају, као и у њиховој разноврсности. 
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4. Универзалност 

Неке технолошке иновације које су данас на располагању корисника, 

омогућавају отварање пред изворима информација у свим крајевима света. 

Кориснику је преко глобалне мреже (интернета), омогућено да добије 

информације које му требају, и то из свих научних области, будући да данас 

постоје брзи и веома брзи путеви преношења информација. Тако је 

универзитетима, школама, организацијама и појединцима омогућено да се 

прикључе тој мрежи, те да путем електронске поште добију писане текстове, 

фотографије, графичке приказе и друго. 

Нека арапска и страна истраживања бавила су се најбољим начинима да се 

дође до информација са интернета, а посебно образовним страницама и сајтовима. 

Једно од таквих истраживања урадио је следећи аутор: (Исма'ил, Ел-Гариб Захир; 

1999). Неке друге студије су се бавиле самим пројектовањем образовних страница 

на интернету и начинима за коришћење алата за електронско конструисање 

вишеслојних текстова; међу оваквим истраживањима је и студија следећих 

аутора: (Schwier, R; Misan Chuk, E; 1996). 

5. Заокруженост (интегрисаност) 

Пројектанти (програмери) технолошких иновација придржавају се начела 

заокружености или интеграције компонената сваке иновације, тако да компоненте 

технолошке иновације сачињавају један заокружен или интегрисан систем. Тако 

на пример, у програмима вишеструко функционалних средстава која пружа 

рачунар, средства се не нуде једно иза другог, већ се интегришу у један оквир 

ради остваривања жељеног циља и бављења малом наставном (образовном) 

целином. Тада њене компоненте заједно сачињавају један интегрисан систем, 

будући да се придржава уређености и склада између циљева и садржине мале 

наставне јединице као и активности и метода њеног предавања. Може се рећи да – 

уколико се правилно користе, иновације могу да доведу до откривања решења за 

проблеме у образовању, да пруже више прилика у времену демографске 

експлозије, а могу и да допринесу подстицању и унапређењу образовног процеса 

у добар „експлозије знања“. Уз то оне могу и да помогну да систем образовања 
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постане способан да на флексибилан начин одговори на амбиције и наде чланова 

друштва у погледу наставка њиховог образовног процеса и стицања вештина 

('Абд ел-Мун'им, Али Мохамед, 1996; стр 220-226). 

6. Пружање шансе 

Употреба технолошких иновација у вези је са средином индивидуалног 

рада и образовања, пошто је неопходно да кориснику буду пружене могућности 

да бира између више различитих едукативних опција и могућности, у времену 

које му одговара. Поред тога, нужно је и да му те опције и могућности пруже 

потребне садржаје, активности и методе оцењивања ученика, и то на лаган и 

доступан начин. Технолошке иновације обезбеђују неопходне услове за 

остваривање „пружања шанси“, и може се рећи да се ефикасност технолошких 

иновација стварно показује у средини индивидуалног учења. 

7. Свеобухватан квалитет 

Ефикасност технолошких иновација се јавља у светлу система управљања 

који обезбеђује оно што је за њих потребно и ствара климу која је потребна за 

њихово коришћење. Пројектовање или програмирање технолошких иновација у 

сваком аспекту – како материјалном који представљају уређаји и апарати, тако и у 

нематеријалном, представљеном едукативним предметима и програмима, 

повезано је са свеобухватним квалитетом или напором, будући да су системи за 

контролу квалитета присутни у свим етапама пројектовања, производње, употребе 

и управљања технолошким иновацијама, па је природно да се ефикасност 

технолошких иновација јавља једино у светлу постојања система за контролу, у 

средини која дозвољава да буде обезбеђено оно што је потребно (Фетх ал-Баб  

'Абд ел-Халим, 2000, стр 130-131). 
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2.1.3. Карактеристике коришћења технолошких иновација 

Технолошку иновацију у образовању у општем смислу (на макро плану), 

као и на пољу конкретног разреда (на микро плану), описује један број 

карактеристика међу којима су најважније (Џенфи, Ради Фаузи, 2009): 

1. Технолошка иновација симулира средина реалног живота и 

обезбеђивање двосмерне комуникације која тако излази ван оквира 

учионице, повезујући је са светом и средином ученика. 

2. Омогућава ученику да се ослони на себе и развије вештине 

самосталног учења и сазнавања, чини учење интерактивним 

(interactive learning) и потврђује да ће оно оставити траг. 

3. Разноврсним стимулансима које садржи и носи у себи, технолошка 

иновација је у стању да допринесе привлачењу пажње ученика и 

превазилажењу неповезаности у образовању, и то тако што код 

ученика стимулише више чула, да би у њему активирала капацитете 

и механизме учења. 

4. Технолошка иновација развија вештине сарадње и партнерства 

(сooperative and collaborative skills) код ученика, будући да 

обезбеђује сарадњу и интеракцију између ученика и његових колега 

из истог и других разреда, и то путем повезивања путем интернета. 

5. Спроводи идеју о погодном (конкретно одговарајућем) образовању, 

и то на начин што пружа шансу кориснику да дође до више 

информација на лакши начин, и на више начина, односно – „знање 

према потреби“. 

6. Унапређује и развија образовање у складу са оним што се дешава у 

савременом свету, као што и у смислу струке унапређује ученика и 

пружа му основне вештине које су му непоходне за живот и рад у 

савременом свету. 

7. Остварује начело „учења ради усавршавања“, тако што испуњава 

јасна очекивања и критеријуме дефинисане резултатима (успехом) 

које треба постићи у обављању задатака; открива и „лечи“ узроке 

кашњења односно посртања ученика у учењу. 
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8. Ублажава проблеме са понашањем у учионици, тако што повећава 

мотивацију и позитиван став ученика према учењу и нуди му 

разноврсна искуства која пружа путем информација и реалних, 

практичних поступака. 

9. Омогућава ученику да побољша своје учење, тако што му помаже да 

кодира (забележи) чулне опажаје, ослањајући се у томе на бројне 

когнитивне теорије међу којима је и „Dual Coding Theory“, која 

подразумева да је когнитивни процес који оставља најтрајнији 

утицај, онај код кога се информације истовремено примају путем 

двају различитих канала – слуха и вида. 

10. Развија вештине метакогниције („Meta Cognition Skills“); средина 

технолошке иновације је једна флексибилна средина која пружа 

едукативне садржаје постепено – од једноставног ка сложеном, од 

лаког ка тешком, од целовитог и свеобухватног ка појединачном, те 

од опажајног до апстрактног и супротно, што од ученика захтева 

способност да доноси одлуке те да лично оцењује самог себе. Поред 

тога, технолошке иновације утичу на ученика и у његовом 

управљању и надзору над самим собом, што му помаже да гради 

своја сазнања као и себи својствен ментални модел („Mental 

Model“). 

11. Технолошке иновације у образовању такође повећавају и 

индивидуалну сарадњу и ублажавају фактор страха од пробе 

(експеримента). Такође развијају и радозналост и љубав према 

иновацијама и заједничком раду, и повећавају свест појединца о 

критичком расуђивању, избору онога што му као особи одговара, 

као и развоју посебног вредносног оквира, карактеристичног за дату 

личност. 

12. Развија појам учења кроз ефикасну вежбу и добру примену 

повезаности између вежбе, продуктивности и тржишта рада, уместо 

вежбе пре производње; затим, технолошка иновација остварује 

начело активног учења које се одвија кроз рад, а не само кроз 
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стављање примедаба, односно кроз активно учешће уместо кроз 

пасивно посматрање. 

На основу претходно изнесеног, значај употребе технолошких иновација 

види се и у стратегијама наставе и учења, будући да се ради о интегрисаним 

когнитивним срединама, заснованим на захтевима у вези са културним, стручним 

и уско специјалистичким и другим аспектима. 

Аутори Пик и Дорикот (Peak & Doricott, 2003) сматрају да је најважнија 

одлика технолошких иновација у образовању, та што оне остварују следеће 

циљеве: 

1. Индивидуализује наставу; 

2. Повећава ефикасност усвајања и вредновања информација, као и 

баратања тим информацијама; 

3. Ученици више и разноврсније размишљају (повећава им се квалитет 

и квантитет мишљења); 

4. Повећава способност ученика да решавају сложене проблеме; 

5. Позитивно утиче на способности техничког изражавања ученика; 

6. Подиже ниво свести о универзалном карактеру знања; 

7. Ствара прилике ученицима да се баве неким смисленим послом 

(креативним радом који има вредност и изван школе); 

8. Омогућава ученику да дође до постигне одређене критеријуме 

високих вредности и ефеката, чак и у областима где је то било 

немогуће; 

9. Пружа ученицима осећај задовољства при коришћењу уређаја 

информативног доба (да би им се учврстиле способности за њихову 

употребу у будућности). 

10. Поред свега наведеног, технолошке иновације повећавају и 

продуктивност и ефикасност школа. 
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2.1.4. Класификација образовно технолошких иновација 

Постоји више разноврсних система по којима се класификују технолошке 

иновације у литератури и истраживањима у области образовних технологија. 

Према студијама следећих аутора: „'Абд ел-Мун'им, 'Али, 1996), (Наср, Мохамед 

'Али, 2000) и (Мазен, Хусам ед-Дин, 2001), међу основним моделима 

технолошких иновација су: 

 Рачунар (Computer); 

 Мултимедијалне технологије (Multimedia Technology); 

 Програмска настава за коришћење механизације; 

 Интерактивни видео (Interactive Video); 

 Интернет (Internet); 

 Видео конференције (Videoconference); 

 Отворено инструирање (Open Instruction); 

 Учење ради усавршавања (Mastery Learning); 

 Електронско образовање; 

 Методи инструкција уз помоћ рачунара (Computer Assisted 

Instructions); 

 Интерактивни мултимедији (Multimedia Interactive); 

 Хипертекст системи (Hypertext Systems); 

 Системи хипермедија (Hypermedia Systems); 

 Модули (системи обуке по малим наставним јединицама) (Modules); 

 Системи аудио инструкција (Audio Tutorial System); 

 Системи видео инструкција (Tutorial System Video); 

 Рачунарски систем инструкција (Computer Tutorial System); 

 Персонализовани систем инструкција (Personalized System of 

Instruction); 

 Прописани персонализовани систем инструкција (Individually 

Prescribed Instruction); 

 Индивидуализоване инструкције (Instruction individualized); 

 Рачунарске конференције (Computer Conferencing); 

 Електронска пошта (E-mail); 
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 Факсимил и факс (Fax mile & Fax); 

 Видео текст (Video Text); 

 Мобилни телефон (Mobile Phone); 

 Телетекст (Teletext); 

 Телекс (Telex); 

 Сателити (Satellites). 

Међутим, сајт о педагошким технологијама и едукативним ресурсима 

Клуба за педагогију и образовање области Рас (2004), доноси другачију 

класификацију технолошких иновација: 

1. Образовни пакети; 

2. Рачунар у образовању – већина модерних праваца у области 

технолошких иновација концентрише се око различитих примена 

рачунара, међу којима су: 

 Настава путем рачунара; 

 Настава преко интернета; 

 Интерактивни мултимедији; 

 Хипермедији; 

 Електронска пошта. 

3. Систем емитовања преко сателита. 

У складу са радном дефиницијом технолошких иновација коју је аутор 

преузео у овој својој студији, класификацију образовно технолошких иновација 

могуће је извршити на следећи начин (у светлу претходних): 

1. Интерактивни наставни уређаји – међу њима су рачунар, 

интерактивни видео, интерактивна или паметна табла и мобилни 

телефон; 

2. Едукативна средства – међу њима су интернет, интерактивни 

мултимедијални програми, хипермедији и хипертекст, сателитски 

програми и веб-портфолио. 
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3. Системи и стратегије наставе – међу њима су образовни пакети и 

модули, програмска настава, образовање на даљину, електронско 

образовање (настава) и виртуелне учионице. 

Имајући у виду преклапање између неких образовних метода, система и 

уређаја као што је рецимо случај код рачунара који обухвата сам уређај (рачунар 

и његове додатке), средства (софтвер, мултимедије или хипермедије), с тим да је 

он у исто време и једна од образовно когнитивних метода, те да је то такође 

случај и код електронског образовања, услед тога је аутор ове студије мишљења 

да је у наредним поглављима образовно технолошке иновације потребно 

приказати у следећим трима групама: 

1. Образовно технолошке иновације које се не ослањају на рачунар 

(недигиталне), као што су образовни пакети и модули; 

2. Образовно технолошке иновације које се ослањају на рачунар 

(дигиталне), као што су образовање (настава) уз помоћ рачунара, 

технологије мултимедија и хипермедија, електронско образовање, 

коришћење интернета у образовању и интерактивна (паметна) табла; 

3. Образовно технолошке иновације које се ослањају на сателитске 

технологије, као што су интерактивни видео и мобилни телефон. 

2.1.5. Утицај образовно технолошких иновација  

                        на елементе система образовања 

Појава развијених техничких уређаја и средстава као што су рачунар и 

вештачки сателити, а затим и њихова употреба у педагошке сврхе, ради развоја 

образовања и остваривања савремених педагошких циљева, довела је до промена 

у традиционално схватаним појмовима и улогама елемената образовног система, а 

у складу са развојем који се догодио. 

У том смислу је дошло до промене у појму наставника. Реч „наставник“ 

или „предавач“ у свом некадашњем значењу не изражава његове нове функције, 

тако да се у модерној литератури на енглеском језику јавља термин „Facilitator“ 

(на српском – „модератор“), да би описао функцију наставника који ученику 
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„олакшава“ процес учења, тако што ствара едукативну средину и атмосферу, 

дијагностикује различите нивое на којима се налазе ученици, описује им који 

едукативни садржаји и материја су за њих погодни, усмерава их и прати њихов 

напредак до остваривања жељених циљева. 

Такође се изменила и улога ученика, као резултат појављивања 

технолошких иновација и њихове примене на пољу образовања. Према томе, 

ученик се више не сматра пасивним примаоцем пошто је на његова плећа 

стављена одговорност за образовање, те је неопходно да постане активан чинилац 

у наставним поступцима, да истражује и лично сарађује у интеракцији са 

штампаним и нештампаним образовним материјалом. 

Поред тога, и наставне методе су претрпеле утицај од појаве технолошких 

иновација. Тај утицај обухвата циљеве, садржину и активности у оквиру тих 

метода, као и начине њиховог презентовања и унапређења и методе евалуације. 

Један од главних циљева наставне методе постало је да се ученик обучи 

вештинама личног учења и да му се усади љубав према знању и сакупљању тог 

знања у време „когнитивне експлозије“. Образовна пракса се концентрише око 

индивидуалности образовних корака и процедуре, повећавања степена слободе 

која се даје ученику у процесу учења кроз давање већег броја избора и опција које 

су им пружене. 

Под утицајем појаве технлошких иновација су и критеријуми квалитета 

образовања, у смислу да је усавршавање постало први критеријум система 

образовања. Претходно изреченом можемо додати и чињеницу да је појава 

технолошких иновација довела до појаве нових појмова на пољу образовања који 

су посебно у вези са степеном извршавања и спровођења образовне праксе. Ту се 

помињу индивидуално образовање, микро образовање, образовни пакети, 

образовање уз помоћ рачунара, мултимедијалне технологије и интернет, 

едукативни ресурс центар и електронске библиотеке, а поред њих и појмови 

учења на даљину и тренинга (вежбе) на даљину, видео конференције и 

конференције помоћу рачунара. 
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Да би наставник ефикасно употребљавао образовно технолошке иновације, 

аутор по имену (Салем, Ахмед Мохамед, 2004), предлаже следећу листу вештина 

(способности) о образовно технолошким иновацијама које су потребне 

наставнику: 

1. Когнитивне способности које су у вези са облашћу образовних 

технологија; 

2. Извршне (радне) способности које су у вези са планирањем 

стратегија индивидуализованог учења; 

3. Извршне (радне) способности које су у вези са управљањем и 

организовањем процеса образовања; 

4. Извршне (радне) способности које су у вези са коришћењем 

едукативних уређаја; 

5. Извршне (радне) способности које су у вези са продуктивност и 

одабир едукативног материјала; 

6. Извршне (радне) способности које су у вези са употребом 

међународне мреже информација (интернета); 

7. Извршне (радне) способности које су у вези са одржавањем 

едукативних ресурса и уређаја, и 

8. Извршне (радне) способности које су у вези са пољем служења 

друштву или заједници. 

 

2.2. Интерактивни уређаји и средства као технолошке  
            иновације у образовању 

 

2.2.1. Рачунар у образовању 

2.2.1.1.  Увод 

Данас нико не може да негира дубок продор рачунара у све области науке 

и образовања, како у техничком тако и у административном смислу, будући да се 

користи у администрацији у систему познатом као „CMI“, односно – менаџмент 

образовања посредством рачунара, као и у организовању школских програма, 
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бележењу изостанака, припреми школских буџета и другом, а користи се такође и 

као средство образовне технологије кроз систем „CAT“, односно – у образовању 

посредством рачунара или некој другој употреби у којима су истраживања 

потврдила ефикасност рачунара (Бедр, Махмуд; 1995). Наредни део представља 

рачунар као образовно технолошку иновацију, и то по следећим ставкама: 

 Начини употребе рачунара у образовању; 

 Класификација рачунарских програма, и 

 Одлике употребе рачунара у образовању. 

2.2.1.2. Начини употребе рачунара у образовању 

Најзначајнији видови употребе рачунара на пољу образовања могу се 

класификовати на следећи начин: 

1. Рачунар у школској администрацији – претходно је већ речено 

нешто о овој области; помиње се систем „CMI“, што је скраћеница од енглеског 

израза „Computer Management Instruction“, где се ради о административном 

вођењу образовања посредством рачунара. 

2. Рачунар као школски предмет – сви ученици морају да науче 

нешто о рачунару, те да усвоје вештине његове употребе што се назива још и 

„елиминацијом информатичке неписмености“; затим ученици чија ће 

специјалност бити рачунари, усвајају нека дубља знања која се односе на системе 

руковања, одржавања и програмирања, као и бројних начина примене. 

3. Рачунар као образовно наставно средство – у овом случају га 

употребљава наставник ради објашњења лекција, било применом програма са ЦД-

а, било преко сајтова на интернету или неких других медија. 

4. Рачунар као водич и тренер – рачунар у овом случају прво 

представља основни когнитивни појам, да би затим пружио прилике за вежбу и 

понављање, да би се ученику омогућило да развије и унапреди своје вештине. 

5. Рачунар као средство за оцењивање у школским предметима – 

нешто касније ћемо представити класификацију едукативних рачунарских 

програма. 
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6. Рачунар као средство за писање задатака и радова – кроз 

употребу програма „Word“ у оквиру програмског пакета „Microsoft Ofice“. 

7. Рачунар као уређај за прорачуне – у овом случају се користи као 

средство за извођење једноставних и сложених рачунских операција и решавање 

једначина које је тешко решити за кратко време. 

8. Рачунар као средство за цртање – за ову намену рачунар се 

користи на више нивоа; деца на пример могу да користе програм „Paintbrush“, а на 

неком вишем нивоу може се користити „Power Point“ или други графички 

програми као што су „Photoshop“ и „Switch Max“. Неки други програми обављају 

статистичке прорачуне уз графичко представљање – међу овим програмима је 

„Excel“ и неки други. 

9. Рачунар као средство за оцењивање ученика – овде се ради о 

тестовима у рачунару (на пример тестови у којима се од мноштва понуђених, 

бирају тачни одговори), с тим да програм исправља одговоре и контролише оцене 

сваком ученику. 

 

2.2.1.3.  Класификација едукативних рачунарских програма 

Постоји велики број едукативних рачунарских програма, а они се 

класификују према циљевима за које су предвиђени. Међу најважнијима су: 

1. Програми за инструкције посредством рачунара 

Ови програми презентују градиво у малим целинама или деловима, да би 

иза сваког дела следило питање на које ученик треба да одговори. Серија питања 

и одговора траје док ученик даје тачне одговоре, а програм се у случају 

погрешног одговора враћа на излагање одређеног параграфа још једном на исти 

или другачији начин. Одлика ових програма је да пружају научна објашњења и 

велики број примера који појашњавају тему, док поред тога садрже и стално 

оцењивање током процеса учења (Јунус, Мохамед Ибрахим; 1999; стр 174). 

Ови програми подсећају на специјализованог предавача, с тим да је ученик 

тај који води програм сходно својој брзини ('Абд ел-Мун'им, Али; Хасан, 'Арафат 

Ахмед; 2000; стр 15). 



 
 

53

 

2. Програми за вежбу 

Ови програми не презентују нове информације већ се баве понављањем 

кроз питања и одговарајуће повратне информације (Јунус, Мохамед Ибрахим; 

1999; стр 175). 

3. Програми едукативних игара 

Ови програми су намењени објашњавању научних појмова и тема на начин 

који је погодан за најмлађе (Ел-Фар, Ибрахим; 1998; стр 226). 

4. Програми за симулацију 

Ови програми постављају ученика у ситуације које су налик ситуацијама из 

реалног живота, при чему је улога ученика тада да доноси и спроводи одлуке, с 

том разликом да из евентуалних грешака неће произаћи никаква опасност ни 

штетан ефекат. Симулација се сматра важним средством у случајевима када су 

информације које се желе пренети ученику реално опасне, као када је реч о 

одређеним опасним хемијским реакцијама (Мохамед, Мустафа 'Абд ес-Семи'; 

1999), или их није ни могуће спровести у пракси као у случају нуклеарних 

реакција или неких процеса и реакција изузетно малог (које на пример укључују 

субатомске честице, електроне и сл), или изузетно великог (које примера ради 

укључују планетарне и звездане системе). Међу најпознатијим програмима за 

симулацију су симулатори вожње неког возила, као и симулатор стања код 

болести срца. 

2.2.1.4.  Одлике употребе рачунара у образовању 

Различите студије (Сејјид, Фетх ал-Баб 'Абд ел-Халим; 1995), (Ел-Џеззар, 

'Абд ел-Латиф; 2000), (Сејјид, Фетх ал-Баб 'Абд ел-Халим; 2000), сагласне су око 

тога да се одлике употребе рачунара као технолошке иновације у наставном 

процесу могу сажето дефинисати на следећи начин: 
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1.  Рачунар подстиче мотивацију и усхићење ученика у односу на учење, 

имајући у виду да је реч о савременом медију, у чијој употреби корисник 

ужива у звуку и слици у боји коју је могуће покренути, чиме се 

апстрактне ствари могу приказати на чулно спознајан начин. 

2.  Рачунар се одликује великом брзином којом одговара на команде и 

упутства која му упућује ученик; тако ученик веома брзо побољшава оно 

што ради и то на различите начине. 

3.  Рачунар омогућава наставнику да раздвоји време када ће понављати 

градиво са ученицима, од времена које је неопходно за друге активности 

на иструкцијама и усмеравању током наставе. 

4.  Капацитет меморије рачунара омогућава ученику да забележи и сачува 

оно што је раније урадио, а затим да му то буде доступно када год то оно 

пожели. 

5.  Рачунар омогућава добру средину за учење, посебно ученицима који 

спорије усвајају и уче нове информације. Ова чињеница заокупља пажњу 

педагога. 

6.  Рачунар подстиче радозналост и страст за истраживањем и откривањем 

нових ствари, а то је кључни елемент у процесу учења. 

7.  Рачунар се може сматрати као више уређаја за презентацију обухваћених 

једним уређајем. 

8.  Рачунар двосмерну едукативну средину у којој постоји размена и 

интеракција између ученика и уређаја (рачунара). 

9.  Употреба рачунара није ограничена на неку строго одређену студијску 

област, нити је ограничена местом или временом. 

10. Употреба рачунара у образовно наставном процесу обезбеђује време за 

учење – током те употребе се може обезбедити између 20 и 40% времена 

посвећеног усавршавању учења на традиционални начин. 

11. Употреба рачунара у учењу помаже ученику да замишља и визуализује 

неке ствари у њиховом реалном окружењу и средини; поред тога, 

употреба рачунара унапређује и креативно мишљење код ученика. 

12. Употреба рачунара такође помаже у томе да траг, односно утицај 

наученог, дуже остане присутан и запамћен код ученика. 
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13. Рачунар доприноси у превазилажењу проблема са недовољним бројем 

наставника у раду са све већим бројем ученика. 

14. Резултати научних истраживања потврђују ефикасност употребе 

рачунарских програма који су креирани за ученике са посебним 

потребама (на пример за ученике оштећеног вида или слуха). 

15. Постоји могућност ефикасног коришћења рачунара на пољу меморисања 

и чувања фајлова везаних за ученике, службенике, школске распореде, 

планове, програме, као и других садржаја повезаних са 

административним вођењем образовно наставног процеса. 

 

2.2.2. Интерактивни видео  

Под интерактивним видеом подразумевамо спој рачунара и видео апарата, 

било да је реч о видео пројектору који приказује садржаје са касете или ономе 

који користи дискове. Овај уређај омогућава ученику интеракцију са програмима 

који се налазе на касети или компакт диску, и то на начин који ће му омогућити да 

научи неке нове идеје и стекне нова искуства. То је систем који презентује лекције 

ученицима након што су снимљене на касету или компакт диск, док је видео 

плејер повезан са рачунарем који управља радом видеа – тако ученик у току 

гледања може да даје одговоре, да одређује брзину и редослед којима ће тећи 

лекција и сл (Ел-Хила, Мохамед Мохамед; 1996). 

Интерактивни видео обједињује карактеристике видеа и рачунара, пошто 

видео и аудио информације које презентује видео уређај представљају стварност, 

док рачунар обезбеђује интерактивну средину и повратне информације, а ученик 

управља програмом сходно свом личном темпу. Овај аспект који у програмима 

интерактивног видеа обезбеђује рачунар, јесте оно што недостаје пројекцијама 

обичног, „линеарног“ видео уређаја (Ел-Багдади, Мохамед Рида; 1998). 
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2.2.2.1. Компоненте интерактивног видеа 

Систем интерактивног видеа се састоји од рачунара, видео уређаја, екрана, 

средства које повезује видео и рачунар и програма креираних за употребу на 

интерактивном видеу. 

2.2.2.2.  Одлике употребе интерактивног видеа у  

             наставно образовном процесу 

Одлике употребе ове технолошке иновације можемо дефинисати на 

следећи начин: 

1. Интерактивни видео преноси реалну слику стварности, чиме се 

постиже већи утицај на формирање јасног става о презентованој теми 

код ученика – гледаоца. 

2. Интерактивни видео преноси информацију активирајући више чула 

ученика – гледаоца. 

3. Интерактивни видео омогућава интеракцију између ученика и чекције; 

пружа могућност за периодично утврђивање градива. 

4. Омогућава видљив контакт у реалном времену између ученика и 

наставника, или између ученика једних са другима а који се налазе на 

различитим местима. 

5. Интерактивни видео може да се користи и у раду са обичним 

ученицима, као и са онима са посебним потребама. 

6. При употреби интерактивног видеа кретање кроз час или лекцију није 

линеарно већ дозвољава да њиме управљају наставник и ученик сходно 

личној брзини ученика. 

7. Интерактивни видео се користи и у групној и у индивидуалној настави. 
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2.2.3. Интерактивна табла 

Интерактивна табла је до сада најмодернија технолошка иновација у 

образовању. Двоје америчких аутора – Дејвид Мартин и Ненси Нолтон, почели су 

са размишљањима о њеној изради 1987. године, али је сама производња почела 

1991. године у америчкој компанији „Смарт“ ('Амар, Харес; 2008). То је посебна 

врста осетљиве беле интерактивне табле са којом се комуницира путем додира, а 

користи се за презентовање најразличитијих садржаја који се налазе на екрану 

рачунара. Употребљава се у учионици, на састанцима, у радионицама, на 

конференцијама и за комуникацију преко интернета. 

Интерактивна табла омогућава кориснику да меморише, сачува, одштампа 

и пошаље (преко електронске поште) садржаје који су објашњени другим 

корисницима који нису били у могућности да присуствују презентацији или часу. 

Карактестично је да интерактивна табла може да користи већину програма из 

пакета „Windows“, као и да директно и са потпуном слободом користи интернет 

програме што доприноси обогаћивању научног предмета или теме додавајући јој 

неке посебне димензије и утицаје који олакшавају изграђивање појмова и 

проширивање искустава ученика, побуђују његову пажњу и подмирују његове 

потребе за сазнањем. Поред тога интерактивна табла омогућава интеракцију свих 

ученика са уређајем током презентације. 

2.2.3.1.  Компоненте интерактивне табле 

Систем беле интерактивне табле обухвата четири електронске оловке, 

електронску гумицу које су повезане на рачунар и на мултимедијални пројектор, а 

у случају да постоји жеља или потреба да се користе повезане на интернет или на 

видео конференцију, треба монтирати и рачунарску камеру на интерактивну 

таблу. 

2.2.3.2.  Видови употребе интерактивне табле 

Интерактивна табла наставнику омогућава следеће видове употребе: 

1. Исписивање свих Windows команди; 
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2. Исписивање и аутоматско исправљање израза; 

3. Цртање и писање у и кроз програме; 

4. Меморисање и штампање оног што је написано, као при употреби 

рачунара; 

5. Презентација података и управљање програмима за презентацију 

додиром на екран; 

6. Интерактивну таблу је могуће користити и као увеличавајући екран 

рачунара за презентацију материјала свим ученицима; 

7. Интерактивна табла олакшава ревидирање података након објашњења, 

уз могућност да им се нешто дода или избрише, и 

8. Интерактивна табла омогућава и трансформисање цртежа руком у 

дигиталне. 

 

2.2.3.3.  Најважније одлике интерактивне табле 

Међу најважнијим карактеристикама интерактивне табле су: 

1. Интерактивна табла обезбеђује време – наставник треба само да 

активира програм „Notebook“ на интерактивној табли, и затим да 

уметне слику или запише реч коју жели да објасни, или да уђе на 

одређени сајт на интернету да би са њега преузео слике или 

информације. 

2. Интерактивна табла помаже у решавању проблема мањка 

наставног кадра – преко интерактивне табле је могуће спровести 

групну наставу пред бројним аудиторијумом. 

3. Занимљивост – интерактивна табла на занимљив начин презентује 

лекције. 

4. Могућност штампања или слања – помоћу интерактивне табле 

могуће је одштампати садржај лекције или га послати електронском 

поштом ученицима који су одсуствовали са часа. 

5. Образовање на даљину – ово је могуће коришћењем карактеристика 

видео конференције. 
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6. Олакшава припрему – интерактивна табла олакшава припрему часова 

за наставнике. 

7. Слушалац нема потребу за бележењем – све што се објашњава се и 

меморише и штампа, тако да нема потребе за бележењем. 

8. Интерактивна табла се одликује флексибилношћу употребе 

9. Обезбеђује лакоћу повратка на претходно објашњене или исказане 

ставке  

 

2.2.4. Образовни пакети  

 

2.2.4.1.  Појам образовног пакета 

Ен-Нашиф сматра (Ен-Нашиф, 'Абд ел-Мелик; 1980; стр 4) да је образовни 

пакет „спој компонената од којих се састоји нека одређена наставна целина, и који 

обухвата циљану категорију, њене потребе, наставно образовне циљеве, средства 

и упутства, као и различите врсте тестова и повратних информација“, док Са'ада 

(Са'ада, Џовдат Ахмед; 1981; стр 54) сматра да је образовни пакет систем који има 

личне садржаје и који ученицима помаже да остваре образовно педагошке циљеве 

сходно њиховим способностима, потребама и интересовањима. То је скуп 

инструкција и упутстава које треба следити корак по корак да би ученик добио 

имао прилику да међу бројним активностима које воде ка остваривању прецизно 

дефинисаних наставно образовних циљева, одабере баш оне које ће му 

одговарати. 

2.2.4.2.  Карактеристике образовног пакета 

Образовни пакет има три основне карактеристике: 

1. Улога наставника прожима све компоненте пакета; стога се он 

сматра основним и неопходним елементом за успех метода личног учења и рада 

(самоучења). Наставник је дакле неко ко планира, усмерава и оцењује у процесу 

подучавања и учења. 
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2. Начин на који је организован образовни пакет, ученику пружа 

слободу да одабере методу коју највише жели на свом путу ка остваривању 

жељених циљева. 

3. Чврста и орецизна организациона шема компонената образовног 

пакета има за циљ активност ученика, тако да омогућава сваком ученику да 

користи програм сходно својим личним одликама и афинитетима (Захир, Фаузи 

Ахмед; 1980; стр 27). 

 

2.2.4.3.  Компоненте образовног пакета 

Образовни пакет се састоји од следећих компонената (Захир, Фаузи Ахмед; 

1980), и (Ен-Нашиф, 'Абд ел-Мелик; 1980): 

1. Наслов 

Наслов рефлектује основну идеју јединице градива коју је потребно 

научити. У наслову као резултату, сажет је велики труд аутора који је пројектовао 

(планирао) дати образовни пакет, пошто се кроз наслов дефинишу главни појмови 

у теми коју треба научити. Поред тога, кроз наслов је могуће истаћи структуру и 

след идеја и појмова од којих је изграђена тема образовног пакета. 

2. Сажетак (резиме) 

Могуће је да ће се ова компонента донекле преклапати са претходном (са 

насловом). Генерално гледано, сажетак или резиме пружа сажету основну идеју 

коју садржи образовни пакет, што помаже ученику који има неко претходно 

знање о теми наставно образовне јединице која се обрађује. Уз то, сажетак или 

резиме је од користи и оном ученику који учи о теми из те јединице по први пут, 

представљајући таквом ученику нову материју, дајући му информације о њеним 

најважнијим деловима или компонентама и подстичући код ученика мотивацију 

за учење и рад. 

3. Циљеви 

Циљеви су изложени у облику израза који описују крајње понашање 

(„Terminal Behaviour“) које треба постићи, тако да ученик може да то уради; 
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циљеви већином одражавају све различите аспекте образовања, како когнитивне, 

тако и емоционалне и динамичке. 

4. Прелиминарни тест 

Циљ ове врсте тестирања је да одреди да ли је ученику потребно да учи 

нову наставно образовну јединицу или не. Кроз ученикове резултате на овом 

тесту може се сазнати ниво његових достигнућа и напретка према једном или 

свим циљевима. У том случају се ученик може поштедети од учења целокупног 

садржаја или неког његовог дела. Прелиминарни тест је у својству пробе кроз коју 

је могуће одредити да ли ученик у овој етапи свог учења јесте или није у стању да 

оствари циљеве који су предвиђени за учење дате наставно образовне јединице 

која је садржана у образовном пакету. 

Има мишљења да је битно дати прелиминарни тест свим ученицима пре 

него што почну да уче садржај образовног пакета, да би се стекао увид у њихово 

претходно знање, односно да би се за сваког од њих одредила тачка или ниво 

одакле треба да почну учење. 

Ставке у прелиминарном тесту треба да одражавају наставно образовне 

циљеве који су претходно одређени, уз вођење рачуна о томе да се користе 

различити облици тестова који одговарају врсти циљева. 

5. Аргументи који подржавају учење дате јединице 

Упркос томе што резултати прелиминарног теста могу да покажу да 

ученик не поседује знања ни вештине, или можда бихејвиоралне обрасце које дата 

јединица тежи да развије код њега, може се десити да ученик не схвати колико му 

је потребно да обради и научи садржај којим се бави дата наставно образовна 

јединица. Овакви случајеви показују важност аргумената које износи аутор 

образовног пакета да би убедио ученика у користи које ће имати од тог учења. 

6. Наставно образовне активности и опције 

Будући да учење по образовном пакету треба да оствари следеће: 
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 Да ученику пружи прилике да стекне разноврсна искуства – 

апстрактна интелектуална, вербална, звучна, визуелна, звучна и 

визуелна заједно, као и практична; 

 Да ученику пружи прилике да користи непосредна и жива искуства 

кроз видове директне комуникације као што су семинари, образовни 

кружоци и истраживања, и 

 Да ученику пружи прилике да пређе са једног на други ниво, сходно 

његовим способностима и спремности за то. 

Због тога се наставно образовне активности и опције сматрају главним и 

чврсто утемељеним компонентама образовног пакета, будући да ученику 

омогућавају да изабере оно што му одговара и начин учења, као што му 

омогућавају и да направи адекватан избор међу изворима и наставно образовним 

средствима. Услед тога те активности морају да носе следеће карактеристике: 

1. Више наставно образовних циљева; 

2. Више нивоа научно образовног садржаја; 

3. Више начина и метода, и 

4. Више наставно образовних средстава. 

 

7. Оцењивање 

Оцењивање обухвата три врсте тестова и то су: 

1. Прелиминарни тестови – ради упознавања са степеном 

спремности ученика за учење садржаја образовног пакета. 

2. Тестови за самооцењивање – да би се ученик упознао са 

степеном свог напретка у учењу делова или мањих целина у 

оквиру образовног пакета, уз то да су обезбеђене и повратне 

информације; улога наставника у овом случају је усмеравајућа, 

док сам ученик лично оцењује свој сопствени рад. 

3. Завршни тестови – раде се ради упознавања са степеном у 

коме је ученик остварио циљеве образовног пакета. 
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2.2.4.4.  Производња образовних пакета 

Општи оквир производње образовних пакета представља следеће (Ет-

Тобџи, Хасан Хамди; 1980; стр 33): 

1. Дефинисање опште жеље и посебних бихејвиоралних циљева 

чије се остваривање тражи; 

2. Дефинисање врсте наставно образовних искустава која ће 

допринети остваривању жељених циљева; 

3. Одабир адекватних образовних материјала који обезбеђују 

тражена искуства; 

4. Припрема водича за методе употребе образовних материјала и 

других искустава различитих врста; 

5. Припрема метода оцењивања достигнућа ученика и других 

активности које то извршавају; 

6. Сређивање претходно поменутог материјала у меморисаном 

облику који се назива образовним пакетом, и  

7. Исписивање картице која се односи на образовни пакет, и њено 

лепљење на једну од страна пакета, да би се ученику омогућило 

да лако сазна тему и садржину образовног пакета; поред тога се 

може израдити и идентична или слична таква картица која би се 

чувала у библиотеци извора за учење. 

 

2.2.4.5.  Видови одговорности наставника и ученика 
             код употребе образовног пакета 

 

1. Наставник сноси потпуну одговорност за доношење одлука 

У овом случају се ради о томе да наставник преузима одговорност за избор 

образовног пакета или неке јединице коју ученик треба да обради, као што бира и 

средства, опције и активности које су потребне ученику да би остварио циљеве те 

наставне јединице. 

2. Подела одговорности између наставника и ученика 
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У овом случају наставник бира наставно образовну јединицу или 

образовни пакет који одговара ученику; наставник то чини имајући у виду ниво 

достигнућа ученика, његово претходно стечено знање, вештине и способности, 

док се ученику оставља слобода да сам одабере активности и опције које жели. 

Ученику су само потребна средства и активности које ће му омогућити да оствари 

циљеве образовног пакета који је за њега изабрао наставник. 

3. Подела одговорности 

Овај вид поделе одговорности се од претходног разликује у томе што се 

улоге наставника и ученика разликују – наиме, овде ученик бира образовни пакет 

који жели, док му наставник одређује оно што треба да уради (активности које 

треба да обави) за време учења садржаја одабраног пакета. 

4. Потпуна одговорност ученика 

У овом случају ученик има апсолутну слободу да одабере образовни пакет, 

као и да сам одреди активности које ће бити потребно да предузме током учења 

материјала из образовног пакета који је одабрао. 

У вези са претходно изнесеном поделом вредно је споменути да реалан 

практични рад у учионици може да захтева да се с времена на време заједно 

користе сва четири вида поделе одговорности. То зависи од природе садржаја 

образовног пакета, од доступности различитих извора, као и од тога колико је 

ученик самосталан и способан и склон да се ослони на себе. Генерално гледано, 

постало је неопходно да ученик што више учествује у доношењу одлука, јер га то 

доводи у ситуацију да преузима одговорност да оствари одлуке које је сам донео и 

циљеве којима тежи. 

Наведени метод је најближи појму индивидуализације образовања у њеном 

правом значењу; приликом оваквог избора образовни пакет се тако креира да му 

циљеви нису унапред одређени од стране аутора или наставника, да би их 

одредио ученик који жели и да их оствари. У том процесу му наставник само 

помаже да би он дао одређену прихватљиву форму тим циљевима, док ученику 

остаје потпуна слобода у избору метода, средстава и поступака који ће бити 
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одговарајући да постигне те циљеве међу понуђеним опцијама (Ибрахим, Меџди 

'Азиз; 2002; стр 373). 

2.2.4.6.  Корисни педагошки ефекти образовних пакета 

Употребом образовних пакета могуће је постићи следеће корисне ефекте: 

1. Употреба образовних пакета помаже у остваривању циљева који 

су претходно дефинисани и за које је предвиђено да буду 

обрађени. 

2. Коришћење образовних пакета сваком ученику олакшава 

напредовање у учењу, будући да му је омогућено да учи оном 

брзином која му одговара. 

3. У раду са образовним пакетима не прибегава се упоређивању 

резултата и достигнућа једног ученика са резултатима било 

којег другог. На тај начин се избегава да се слабији ученици 

осете инфериорним ако би се упоредили са одликашима, па их 

изостанак такве праксе штити од фрустрације која би их могла 

одбити од учења. Поред заштите од фрустрације, овакав рад 

повећава задовољство и уживање ученика у учењу. 

4. Да би се образовни пакет успешно користио, неопходно је 

применити „методе индивидуалног дијагностиковања“ за сваког 

ученика, да би се наставник упознао са интересовањима, 

потребама и способностима својих ученика пре него што им 

одреди образовне активности; исто тако је то потребно чинити и 

за време док ученици индивидуално упражњавају те образовне 

активности. Због тога у оквиру образовних пакета постоји 

разгранат систем метода и путева, а сваки ученик међу њима 

бира ону методу или пут који му највише одговара. 

5. Образовни пакети чувају ученике од осећања страха од 

неуспеха, не сврставајући их у категорију неуспешних уколико 

не успеју да остваре жељени ниво. 

6. Образовни пакети подстичу ученике да преузму одговорност за 

своје учење, пружајући у исто време сваком од њих много 
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помоћи у усмеравању учења. Примера ради, лично тестирање 

које садржи образовни пакет, помаже у томе да ученик одреди 

позицију на којој се у том тренутку налази, као и да оцени да ли 

се креће према прихватљивим циљевима или не. 

7. Образовни пакети помажу и наставницима да прецизно 

ревидирају и надгледају кораке и фазе образовног процеса, да 

их исправљају на начин који ће бити од помоћи ученицима да 

успеју у остваривању циљева учења, кроз упознавање са 

степеном у ком су их ученици прешли, те и са евентуалним 

кашњењима на том путу у било које време (Ел-Хила, Мохамед 

Махмуд; 1998; стр 291). 

 

2.2.5. Образовни модули – мале образовне јединице 

2.2.5.1.  Појам образовног модула 

Под појмом модула подразумева се „умањена шаблонска образовна 

јединица која чини део веће и заокружене групе састављене од таквих јединица 

које логички следе једна за другом. Она поседује дефинисане циљеве, одређену 

количину материјала или градива, а предвиђа и низ разноврсних активности 

заједно са инструкцијама које усмеравају ученика према другим изворима из 

којих ће учити, међу којима ће одабирати оно што одговара његовим 

индивидуалним способностима, и које ће лично обављати под надзором 

наставника“ ('Абд ер-Резак, Салах 'Абд ес-Семи'; 2000). 

Један други аутор (Сабри, Махер Исма'ил; 1999), сматра да су пбразовни 

модули „заокружене (интегрисане) образовне јединице које ученику омогућавају 

индивидуално учење кроз низ разноврсних едукативних поступака и активности, 

омогућавајући му такође и да лично оцени резултате свог учења“. 

Ел-Ликани и Џемел такође сматрају да је образовни модул „умањена 

шаблонска едукативна јединица која се ради према одређеном низу корака, 

помажући ученику да то постигне индивидуалним радом; образовни модул 
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почиње низом инструкција које се односе на учење тог конкретног модула, затим 

следи прелиминарно тестирање о теми која се жели обрадити; након тога долази 

увод, а после њега одређена количина градива за којом одмах следи низ поступака 

и активности са инструкцијама које упућују на друге изворе информациј; међу 

њима ученик бира оно што највише одговара његовим способностима и 

спремности у том датом тренутку. На крају образовног модула долази ред на 

завршно тестирање које има за циљ да сазна у ком степену је ученик напредовао у 

учењу модула. У вези с тим треба напоменути и правило да ученик не може да 

пређе на следећи образовни модул, уколико на завршном тестирању не постигне 

резултат од најмање 80%, с тим да тестирање може да се одвија под надзором и уз 

инструкције наставника“. 

2.2.5.2.  Карактеристике образовног модула 

Из претходних дефиниција се могу извући неки закључци о 

карактеристикама образовних модула. Те карактеристике би обухватале: 

1. Образовни модул је мала образовна јединица која се налази у 

склопу групе јединица које заједно сачињавају образовни 

(школски) програм. 

2. Образовни модул има дефинисане и ограничене циљеве. 

3. Образовни модул обухвата групу разноврсних поступака и 

активности међу којима ученик бира оно што му највише 

одговара. 

4. Образовни модули су утемељени на стратегијама личног рада и 

учења, будући да ученику омогућавају да учи у складу са својом 

брзином и способностима, а вођен и усмераван од стране 

наставника. 

5. Временско трајање модула одређује се у складу са његовом 

дужином, врстом, циљевима и садржајем. 

 

  



 
 

68

2.2.5.3. Компоненте образовног модула 

На основу података из педагошке литературе, може се закључити да међу 

изворима постоји сагласност по питању компонената образовног модула (Џамил, 

'Абд ер-Рахман; 1998), (Нувар, Ибрахим Ибрахим; 2006), (Хасан, Наџих; 1997). Те 

компоненте је могуће дефинисати као: 

1. Наслов – мора да одражава основну идеју модула, те да буде јасан и 

прецизно одређен. 

2. Значај учења модула – пружа основну идеју о теми модула и 

њеном значају за ученика; подстиче ученика да чита модул. 

3. Циљеви модула – морају да буду јасни, тако да дефинишу поступке 

и понашање за које се очекује да ће га ученик применити након што заврши учење 

модула (то би били процесни циљеви). Циљеви треба да буду разноврсни и да 

укључују когнитивне, емоционалне и практичне (који се тичу одређених 

вештина). 

4. Активности – могу да буду садржане унутар самог модула или 

одвојене од њега, а обухватају – штампани материјал, видео траке, аудио записе, 

рачунарски софтвер и друго; ученику пружају слободу избора онога што му 

највише одговара. 

5. Оцењивање – обухвата следеће: 

 Прелиминарно тестирање; 

 Структурална тестирања (која се изводе у току учења модула), и 

 Завршно тестирање. 

 

6. Водичи – модул обухвата више водича међу којима су: 

 Водич за ученика; 

 Водич за наставника; 

 Водич – одговори на питања прелиминарног и завршног 

тестирања, и 

 Водич за коришћење видео и аудио технологија. 
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2.2.5.4.  Педагошка начела образовног модула 

Образовни модули се темеље на начелима индивидуализације учења; међу 

тим начелима су: 

1. Уважавање разлика међу ученицима: 

Образовни модули пружају добре могућности за уважавање 

индивидуалних разлика међу ученицима – тако што се дијагностикује стање 

сваког ученика, да би му се затим пружила разноврсне опције што се тиче метода 

и активности, као што су: 

 Први избор алтернатива – више почетних активности; 

 Други избор алтернатива – више активности и средстава; 

 Трећи избор алтернатива – гранање образовних метода и већи 

број стратегија учења. 

2. Интересовање за активну улогу ученика у образовном процесу; 

3. Остваривање начела усмереног образовања; 

4. Директно подстицање ученика на рад; 

5. Учење у сврху усавршавања; 

6. Боља искоришћеност учениковог времена; 

7. Боља искоришћеност наставниковог времена; 

8. Могућност да ученици подучавају једни друге (Нувар, 2006), 

(Џамил, 1998). 

2.3. Софтвер и интернет као технолошке иновације у образовању 

2.3.1. Интерактивни мултимедијални софтвер 

2.3.1.1.Појам мултимедија 

Постоји велики број дефиниција појма мултимедија у складу са стручним 

специјалностима оних који нуде те дефиниције. Овај појам је примера ради, 

дефинисала група софтверских програмера, група стручњака из области 
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образовних технологија, као и корисника мултимедија. Следи преглед неких 

дефиниција. 

1. Галберт (Galberth; 1994; стр 2) дефинише мултимедије као „тип 

софтвера који комбинује писани материјал, покретне и непокретне слике, аудио 

записе и цртеже, у сврху представљања поруке, и са којим ученик може да буде у 

интеракцији користећи рачунар“.  

2. Рубинсон (Rubinson; 1995; стр 1) дефинише мултимедијални 

софтвер на следећи начин – „мултимедијални софтвер је интеграција двају или 

више средстава за комуникацију која могу бити текстови, звук, покретне или 

непокретне слике, а све у циљу преношења идеја и информација корисницима; 

може се користити и за потребе наставно образовног процеса, као и из забаве. 

3. Пек (Peck, D; 1998; стр 3) види мултимедије на следећи начин – 

„Мултимедиј је група састављена од двају или више средстава за проналажење 

ефикасног низа новина које се користе при повезивању у сврху преношења идеја. 

То се обично одвија путем звука и визуелних стимуланса, при чему се процес 

израде мултимедијалних презентација, њихово коришћење и интеракција са њима 

обавља посредством рачунара. 

4. 'Абд ел-Кадер ('Абд ел-Кадер, Нарџис; 1999; стр 48) мултимедије 

дефинише као образовни систем који се састоји од више елемената који су 

међусобно интегрисани и који се налазе у функционалној интеракцији у оквиру 

неког образовног програма, а ради остваривања циљева тог програма. Устројство 

ових медија у прецизно одређеном и узастопном поретку омогућава сваком 

ученику да на активан начин напредује кроз програм у складу са својим 

индивидуалним могућностима, бирајући едукативни материјал који му највише 

одговара у одређеном времену и на одређеном месту“. 

5. 'Абд ел-Халим ('Абд ел-Халим, Фетх ел-Баб; 1995; стр 166) 

мултимедијални софтвер дефинише на следећи начин – „Мултимедијални 

софтвер је софтвер или систем софтвера који обједињује алатке рачунара ради 

припреме и коришћења програма о некој теми или предмету, а оно што је 

најважније и по чему се овај софтвер разликује од осталих, јесте могућност 

интеракције између мултимедија и корисника“. 
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На основу побројаних дефиниција аутор ове студије је извео своју радну 

дефиницију мултимедијалних софтвера. Према тој дефиницији, мултимедијални 

софтвери су они у којима су хармонично интегрисана два или више средстава 

комуникације као што су писани текстови, фотографије, анимације, те аудио и 

видео записи, а чије се креирање и излагање, као и интеракција са њима, одвијају 

путем рачунара. 

2.3.1.2. Карактеристике мултимедијалног софтвера 

Многобројни мултимедијални софтвери деле неколико карактеристика које 

их чине посебном и препознатљивом технолошком иновацијом у области 

васпитно образовног процеса. Њихове најважније карактеристике су: 

1. Интерактивност 

Интерактивност ученику омогућава да добије окружење за комуникацију у 

којем ће уживати слободу да управља и контролише брзину излагања и 

комуницирање са садржајем који се пружа посредством рачунара. С тим у вези, и 

одлука о образовној ситуацији потпуно је у рукама самог ученика а не на страни 

програма ('Абд ел-Мун'им, 'Али Хасан; Хасан, 'Арафат Ахмед; 2000; стр 8). Више 

студија је потврдило значај интеракције, као и чињеницу да за њу постоји широко 

интересовање приликом креирања образовног мултимедијалног софтвера. Неке од 

тих студија су (Џовдат, Мустафа; 1999), (Фајед, Салех Махмуд; 2000), ('Азми, 

Небил; 2000) и (Науби, Ахмед; 2001). 

2. Индивидуалност 

Из претходне карактеристике се јасно види да се ученик креће и напредује 

кроз образовну ситуацију у складу са својом индивидуалном брзином. Уз то 

мултимедијални софтвер остварује и начело уважавања индивидуалних разлика 

међу ученицима, и не само то већ се овај појам односи и на методе презентовања 

образовног садржаја на начин који омогућава да сваки ученик који је личност 

другачија од осталих, у њему пронађе различите методе међу којима ће неки 

одговарати сваком појединцу. Ни то није све, већ се индивидуалност сматра 
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погодном методом за индивидуализацију образовања, усавршавајући свког 

ученика према његовим индивидуалним способностима и спремности. 

3. Разноврсност 

Мултимедијални софтвери се одликују чињеницом да стварају окружење 

или средину и којој сваки ученик може да пронђе оно што му одговара. То се 

постиже обезбеђивањем више образовних опција или алтернативних могућности 

за ученика, како у домену образовних активности, тако и у погледу тестова, 

структурисања градива у више нивоа, већег броја метода учења, уз обезбеђену 

слободу избора међу понуђеним опцијама. Поред тога, мултимедијални софтвери 

из различитих углова активирају опажајни апарат ученика (активирају више 

различитих чула) – тако ученик гледа покретне или непокретне слике, чита 

обичне текстове или оне које прати звук, прати цртеже, графиконе, као и звучне 

записе. Ученику се кроз овај софтвер такође пружају и многе врсте технологије 

виртуелне стварности. 

4. Универзалност 

Мултимедијални софтвер се може понудити и дати преко интернета или 

међународних информационих мрежа. Поред тога постоји и могућност видео 

конференција и појава мултимедијалне електронске поште (Са'ид, Хашим; 2000; 

стр 61). 

5. Синхронизованост 

Приликом дизајнирања мултимедијалних софтвера узима се у обзир 

принцип синхронизованости током излагања, попут синхронизованости звука и 

приказане слике. Примера ради, када се коментарише нека одређена слика, 

коментар се појављује у линији паралелно са сликом. Такође, у случају 

објашњавања или читања неког одређеног текста који прати слика, појављивање 

те слике је синхронизовано са таквим текстом. 
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2.3.1.3.  Значај мултимедијалних софтвера у образовању 

Едукативни значај мултимедијалних софтвера представљен је на следећи 

начин: 

1. Имајући у виду чињеницу да су мултимедијални софтвери 

интегрисани програми у погледу звука, слике, покрета и боје, као и да 

омогућавају претраживање својих садржаја кроз прелиставање и скокове из једног 

у други део, они ученицима представљају најбоље окружење за рад. Ови софтвери 

такође омогућавају и наставнику да њима управља и узме учешћа у њиховом 

дизајнирању, што од наставника захтева да буде добро упознат с рачунарском 

културом како би извукао максималну корист из овог система (Ел-Ферџани, 'Абд 

ел-'Азим; 1997; стр 212). 

2. Мултимедијални софтвери омогућавају ученику да кроз своје учење 

напредује брзином која њему лично одговара; поред тога они остварују и начело 

самосталног образовања и обраћају пажњу и уважавају индивидуалне разлике 

међу ученицима. 

3. Пошто мултимедијални софтвери могу да симулирају реалне а 

опасне ситуације, њихов значај се види и у чињеници да се њиховом применом 

избегавају опасности које би у себи носило излагање таквим ситуацијама у 

стварности; примера ради, мултимедијални софтвери симулирају ситуације као 

што су нуклеарне експлозије, управљање авионом или опасне хемијске реакције. 

4. Мултимедијални софтвери доприносе истраживању, разумевању и 

анализирању сложености и међузависности екосистема и односа између њихових 

елемената ('Абд ел-Мун'им, 'Али; Хасан, Ахмед 'Арафат; 2000; стр 13). 

5. Ови софтвери такође помажу и да се превазиђу тешкоће у учењу. 

Корисни су приликом наставе о неким апстрактним појмовима и чињеницама за 

које је потребно уложити велики напор да би се разумеле и усвојиле. 

6. Мултимедијални софтвери пружају повратне информације 

(Feedback) на иновативан и брз начин, обезбеђујући уз то и поверљивост, тако да 

ученик може да увиди своје грешке, а да их други ученици не виде. 

7. Мултимедијални софтвери омогућавају смислено учење које дуго 

времена остаје у памћењу. 
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8. Код ученика развијају способност за замишљање и визуализацију 

објеката у њиховом реалном окружењу; поред тога, код ученика развијају и 

креативно мишљење (Са'ид, Хашим; 2000; стр 110). 

 

2.3.2. Софтвер за хипермедије и хипертекстове 

 

2.3.2.3. Појам хипермедија 

У литератури о образовним технологијама појављује се више дефиниција 

појма хипермедија, од којих ћемо поменути следеће: 

1. Према дефиницији (Allen, Hania; 2003), термин „хипермедија“ 

обухвата систем хипертекста који обухвата и друге медије укључујући графику, 

анимацију, видео и аудио записе, ослањајући се на везе, при чему веза може бити 

неки део текста, или део било којег другог медија. 

2. (Kayend, J; 2002) сматра да су хипермедији нелинеарно и 

неконтинуирано повезане форме у приступу информацијама. Оне обухватају 

текстуалне информације, графиконе, те аудио и видео клипове. 

3. (Inez, H; 2000) хипермедије дефинише као продужетак 

хипертекстова који интегрише графиконе, анимације, звук и слику, са текстом, и 

пружа информације кроз групе (чворишта) на које се, у смислу програмских или 

софтверских картица, указује као на хиперкартице, суперкартице, хиперстудио. 

Ове групе (чворишта) су међусобно умрежени. 

4. (Erickson & Vonk; 1999) сматрају хипермедије системом који 

обједињује видео, музику, аудио ефекте, звук, анимацију и цртеже, и који има за 

циљ да ученику пренесе информацију активирајући више чула. 

 

Из свега претходно наведеног може се извести радна дефиниција појма 

хипермедија – да је то окружење за учење које се заснива на рачунару, а које 

карактерише да је изграђено од чворова и веза кроз које се презентују 
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информације на свеобухватан и дубок начин, ослањајући се у том процесу на 

интеграцију различитих медија попут цртежа, слика, видеа и текстова. 

2.3.2.4.  Карактеристике софтвера за хипермедије 

На почетку треба напоменути да хипермедијални софтвери поседују све 

карактеристике које имају и мултимедији. Међутим, они поседују и бројне друге 

карактеристике које их издвајају од мултимедија, као и карактеристике које их 

издвајају и од осталих рачунарских софтвера. Најважније међу тим 

карактеристикама су: 

1. Информације малог обима 

Ове информације се називају „оквирима“ (Емин, Зејнеб; 1995; стр 39), 

(Са'ид, Хашим; 2003; 84). То су основне јединице за складиштење података. 

Састоје се од малих делова текста, графикона, или аудио или видео снимака, и 

одређују оно што се може приказати на једном екрану. 

2. Везе (линкови) 

Линкови су везе унутар програма помоћу којих се може прелазити и 

прескакати с једног податка на други. Постоји велики број модела повезивања 

које објашњава више стручних и научних радова (Zhuoxum, Li; 1992), (Deblin, J; 

Berk, E; 1991), (Roebert, Horn; 1989). 

Међу моделима повезивања су: 

 Линеарни модел – у овом моделу програм прелази с једног 

чворишта на друго (са једног линка на други), онај који му следи 

путем линка. Ови линкови повезују почетак чворишта са његовим 

крајем и могу бити кружно убележени, то јест – да полазе од 

чворишта и поново се враћа на њега након обављене процедуре. 

 Континуирани пирамидални модел – код овог типа модела 

програм почиње свој рад од једног чворишта које се назива 

почетним, да би га затим линкови повезали са другим 

чворовиштима међу којима сваки преко линкова улази у групу 

чворовишта унутар хипердокумента (звук, слика, итд). 
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 Модел хиперкоцке – овај модел тече формом дугих улица и сматра 

се важним средством за проучавање вербалних модела у 

књижвеним документима где појединац жели да прати одређене 

теме кроз више различитих секција. 

 Модел кружно графичког повезивања – обједињује два модела – 

линеарни и пирамидални. Почиње од једног чворишта крећући се 

унапред преко линкова, с тим да може да се врати на почетно 

чвориште. 

 Групни модел – састоји се од више области које се међусобно 

преклапају и имају узајамне линкове. У овом моделу, свака област 

груписана око заједничких ствари и налази се у релацији са 

остатком мреже. 

 

2.3.2.3.  Значај хипермедија у образовању 

У више истраживања и студија (Са'ид, Хашим; 2003), (Мансур, Невен; 

2001), (Inez, H. 2000), (Емин, Зејнеб; 1995) указује се на значај који имају 

хипермедији у образовном процесу. Тај значај се може објаснити на следећи 

начин: 

1. Хипермедији омогућавају читав спектар алата за побољшавање 

процеса утврђивања информација, тако што ученик преноси, 

користи и приказује информације. 

2. Не постављају ограничења пред ученика, па се стога сматрају 

средством за „слободно“ учење. 

3. Сматрају се средством за тренинг будући да се користе при 

увежбавању ученика ради стицања и усавршавања практичних 

вештина. 

4. Олакшавају смислено учење пошто помажу ученику да разуме 

структуру оних врста информација и знања које су садржане у 

програму. 
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5. Стимулишу индивидуално учење, будући да задовољавају 

образовне потребе појединца тако што му пружају више нивоа 

интеракције са програмом и контроле над њим. 

6. Доприносе учењу кроз сарадњу пошто их је могуће користити у 

групама, при чему се одвија интеракција ученика са 

презентацијом, као и интеракција између самих ученика. 

7. Једна од њихових карактеристика су и то што на на екрану садрже 

разноврсне опажајне стимулансе. 

 

 

2.3.3. Интернет и његова примена у образовању 

Реч „интернет“ („internet“) се састоји из два дела – „интер“ („inter”), што је 

изведеница од речи „international“ што у преводу са енглеског значи 

„међународни“, и речи „нет“ („net“), изведенице од енглеске речи „network“ у 

значењу „комуникациона мрежа. Према томе, те две речи заједно имају значење 

„међународна комуникациона мрежа“. 

2.3.2.5.  Појам интернета 

У изворима постоји више дефиниција интернета међу којима ћемо 

споменути следеће: 

1. (Ел-Газу, Иман; 2004) интернет дефинише као „групу различитих 

рачунарских мрежа распоређених у разним деловима света, 

међусобно повезаних на различите начине, са циљем преношења 

података и информација између рачунара“. 

2. (Исма'ил, Ел-Гариб Захир; 2000) сматра да појам интернета 

означава „повезаност између мрежа широм света, па се стога назива 

„мрежом информационих мрежа“. 

3. (Fred. T, Hofstetter, 1999) дефинише појам интернета као „глобалну 

повезаност милиона рачунара који користе интернет протоколе или 

конвенције ради комуникације“. 
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4. (Gardner, P; 1996) га дефинише као „глобалн технолошку мрежу која 

омогућава приступ информацијама и представља средство 

комуникације између корисника путем електронске поште, видео 

конференција или соба за ћаскање (чет)“. 

Из претходно наведених дефиниција може се извести и радна дефиниција 

појма интернета која ће се користити у овој студији; према тој дефиницији, 

интернет је „мрежа која садржи велики број међусобно повезаних мрежа, и која 

обухвата и више програма које омогућавају рачунарима пренос и размену 

информације унутар тих мрежа као и између њих“. 

2.3.2.6.  Значај интернета у образовању 

Интернет омогућава различите видове учења и сазнања, какви можда не 

постоје у другим образовним средствима. Међу најважнијим карактеристикама 

учења кроз интернет, су: 

1. Интернет развија концепт индивидуалног образовања 

Посредством интернета ученик може да дође до информација без помоћи 

других. Те информације можда не би биле доступне ученицима у учионицама при 

групној настави (Ел-Фар, Ибрахим; 2002). 

2. Интерактивност и сарадња међу ученицима 

Интернет омогућава интеракцију између ученика и њихов заједнички рад 

на даљину, употребом различитих интернет алатки и извора, а све у оквиру 

наставних планова тих ученика (Џовдат, Мустафа; 2003). 

3. Бројни сензитивни стимуланси у презентовању информација 

Интернет мрежа данас користи писане текстове, хипертекстове, звук, 

покрет, видео снимке, слике, цртеже и друге медије или средства који преносе 

информације надражајући различита чула ('Абд ел-Мун'им, 'Али; 2000). 
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4. Универзалност 

Интернет омогућава ученику лакоћу при повезивању са изворима 

информација из различитих делова света, чиме његово учење добија и једну 

међународну или глобалну димензију. 

5. Флексибилност 

Интернет пружа велику дозу флексибилности у образовању у погледу 

времена, места и приступа великом броју корисника широм света, а без потребе за 

компатибилношћу рачунара којима располажу ученици са предајницима. 

2.3.2.7.  Видови примене интернета у образовању 

Интернет пружа многе алатке које се могу користити у образовном 

процесу, као што су електронска пошта, електронски записи (блогови), веб 

претраживачи, собе за ћаскање (чет) и дигиталне библиотеке. У наредном делу 

доносимо сажет приказ ових примена. 

1. Електронска пошта (e-mail) 

Електронска пошта кориснику омогућава да шаље и прима електронска 

писма посредством персоналног рачунара. Ова услуга се у поређењу са другим, 

неелектронским видовима, сматра најјефтинијим видом поштанских услуга ('Абд 

ел-Мун'им 'Али; 2000). 

У образовном процесу, електронска пошта се користи на следеће начине: 

 као медиј за домаће задатке, где наставник исправља одговор и 

шаље га натраг ученику; 

 као медиј који омогућава комуницирање са стручњацима у 

различитим областима и у свим деловима света; 

 као медиј за комуникацију између образовних установа (школа, 

универзитета, института и сл); 

 као медиј који омогућава управљање на даљину образовним 

системима и отвореним образовањем, као и процедуром његовог 

спровођења (Ел-Муса, 'Абдуллах; 2003). 
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2. Електронски записи (блогови) 

Израз „блог“ („blog“) је формиран од двеју енглеских речи – („web“ и 

„log“), са значењем „регистар мреже“. Дефинише се као страница која садржи 

концизне и хронолошки сложене записе, а такође и као једна врста веб сајта. У 

блогу се обично налази оно што особа каже у виду унесеног коментара, описа 

неког одређеног догађаја или пак других материјала (попут цртежа или видео 

снимака). Унесени материјал је распоређен хронолошки, растућим редоследом. 

Неки блогови пружају велики број вести или коментара на одређену тему, док 

неки други имају улогу личних дневника („The Economist“; 2006). 

Електронски записи (блогови) у образовању 

Електронски записи или блогови у образовању могу се класификовати у 

три основна типа (Altum; 2005), и то су: 

а)  Наставнички блогови 

Запис или блог неког наставника је онај тип записа којим управља 

наставник како би помогао ученицима. Овај тип записа даје свој допринос на 

следеће начине: 

 Олакшавање учења школских предмета – пошто ученици 

понекад имају потешкоће да разумеју градиво из неких школских 

предмета, наставник поставља линкове који воде до објашњења тих 

садржаја на неким другим сајтовима, или до објашњења које је он 

сам поставио. 

 Питања и загонетке – наставник може да се послужи питањима и 

загонеткама постављајући их на свој блог, како би добио коментаре 

својих ученика. Тиме се утиче да ученици развију и унапреде своје 

мишљење, поред лингвистичке размене између њих и наставника. 

 Пружање информација – наставнички блог пружа информације о 

наставним плановима, обухватајући задатке и обавезе ученика, као 

и будуће теме за дискусију. 
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 Повезивање преко линкова – наставник на свом блогу може да 

постави линкове који воде до аудио и видео записа повезаних са 

наставном целином која се обрађује, што доприноси интеракцији 

између ученика и тих сајтова. 

б)  Ученички блогови 

Ученички блогови су онај тип електронских записа којима управљају 

ученици – сами, или преко ученичких група за сарадњу, где ученици могу да 

изразе своја мишљења и идеје. То доприноси развоју духа сарадње и демократије. 

в)  Одељенски блогови 

Управљање овим блоговима врши се кроз сарадњу и заједнички труд 

читавог одељења. Могу се користити у форми огласне табле за објављивање 

слика, порука и линкова у вези са важним темама из наставног плана или темама 

за дискусију. Овим се код ученика развијају вештине истраживања и писања. 

Значај електронских записа (блогова) у образовању  

Електронски записи или блогови имају више корисних ефеката у 

образовању, међу којима ћемо поменути следеће: 

1. Повећавају мотивацију, посебно стидљивих ученика, да активно 

учествују у наставно образовном процесу; 

2. Представљају одлично средство за сарадњу или заједничко учешће у 

вези са неким питањем, проблемом или темом, односно у вези неке 

одређене наставно образовне активности; 

3. Олакшавају процес усмеравања и вођења између наставника и 

ученика. 

4. Имају велики значај у виртуелним учионицама, што се види из 

следећег: 

 Могу се користити као електронски портали који помажу у 

формирању образовних друштава између ученика; 
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 Могу се користити за слање захтева и упутстава ученицима у 

вези са градивом; 

 Могу се користити и као табле за питања и одговоре на даљину; 

 Омогућавају сарадњу студијске или истраживачке групе у 

реализацији неког пројекта; 

 Пружају повратне информације, где ученици објављују резултате 

својих радова, док наставник бележи своја запажања и примедбе 

о њима; 

 Могу се користити и као досијеи успеха ученика где се приказују 

њихови резултати и достигнућа. Такође се користе и за заштиту 

интелектуалне својине, где се неки резултат, достигнуће или 

идеја сматрају уписаним на име њиховог аутора/власника, почев 

од датума када су постављени на блог. 

 

3. Дискусија путем интернета 

Под појмом дискусије путем интернета сматра се размена мишљења и 

аргумената која тече између групе особа, у одређеном тренутку у времену, и на 

директан начин. Дискусије се воде око тема које су у вези са садржајем наставног 

програма, затим у вези образовних активности, или се баве општим питањима 

('Абд ел-Мун'им, 'Али; 2000). 

Постоји више различитих начина дискусије: 

а) Писана дискусија – обавља се писањем на рачунару помоћу тастатуре. 

Разликује се од електронске поште по томе што се одвија директно, 

односно – једна од две стране у дискусији поставља питање, а од друге 

стране истовремено стиже одговор. 

б)  Аудио дискусија – у овом типу дискусије користе се слушалице и 

микрофон како би се обављао разговор, а практикује се на пример 

током научних скупова. 
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в)  Аудио визуелна дискусија – овде се користе специјалне камере, као и 

микрофон и слушалице. Овај начин комуникације се употребљава за 

пренос образовних предавања, практичних експеримената и 

конференција. 

Значај дискусија путем интернета у образовању 

Интернет дискусије такође могу да имају значајну улогу у савременом 

образовању, и то у следећим видовима: 

1. Охрабрују просветне раднике и наставнике на размену искустава и 

ставова са својим колегама широм света; 

2. Налазе примену у области менаџмента у образовању – управљању 

школама и универзитетима, ради давања упутстава и праћења васпитно 

образовног процеса на даљину (Fred. T, Tlofstetter; 1999); 

3. Користе се за одржавање аудио визуелних састанака без потешкоћа 

повезаних са физичким присуством, односно превозом чланова на 

одређено место на коме се одржава састанак или конференција; 

4. Корисне су за приказивање медицинских операција и лабораторијских 

експеримената, на синхронизован или несинхронизован начин (Захир, 

Ел-Гхариб; 2000); 

5. Користи се у преношењу предавања неког гостујућег научника, уз 

могућност директног вођења дискусије са њим (Gardner, P; 1996); 

6. Користе се у образованом процесу на даљину, при чему се едукативна 

предавања са лакоћом измештају из учионица у домове ученика (Ел-

Муса, 'Абдуллах; 2003). 
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3. ПРОЦЕДУРА ИЗВОЂЕЊА ТЕРЕНСКОГ ИСТРАЖИВАЊА 
 

3.1. Циљеви теренског истраживања 

Ово теренско истраживање има за циљ да пружи одговоре на следећа 

питања: 

1. У којем проценту су образовно технолошке иновације доступне у основним 

школама у Либији? 

2. У којем проценту се образовно технолошке иновације употребљавају у 

основним школама у Либији? 

3. Да ли постоје статистички значајне разлике између процента доступности 

технолошких иновација у тим школама и процентуалних вредности њихове 

употребе? 

4. Да ли постоји одређени однос између употребе образовно технолошких 

иновација у либијским школама и следећих категорија: 

 Пол наставника; 

 Стручна оријентација наставника; 

 Године искуства; 

 Број едукативних курсева које је наставник похађао. 

5. Који је ниво перформанси наставника у вештинама коришћења образовно 

технолошких иновација? 

6. Какви су ставови наставника по питању употребе образовно технолошких 

иновација у школама? 

7. Које отежавајуће околности спречавају оптималну употребу образовно 

технолошких иновација у основним школама у Либији? 

8. Који предлози и препоруке би могли довести до оптималне употребе 

образовно технолошких иновација у основним школама у Либији? 

 

3.2. Друштвени оквир и узорак истраживања 

Оригинални друштвени оквир унутар кога је рађено ово теренско 

истраживање обухвата све наставнике оба пола у либијском граду Сабрата, где 

њихов број износи 225 наставница и наставника. 
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Аутор ове студије је насумично одабрао узорак од четири школе, да би 

затим у свакој од њих, такође насумично изабрао узорак наставника за који је 

било предвиђено да представља класни пресек наставног кадра у тој школи, као 

што треба напоменути и то да је број наставника из школе који ће се наћи у 

оквиру узорка, одређиван у складу са укупним бројем наставника у датој школи, 

односно – број наставника који су уврштени у узорак износио је 36% од укупног 

броја наставника у свакој конкретној школи, с тим да укупни број наставника у 

узорку износи 80. Следећа табела нас обавештава о именима школа које су 

обухваћене узорком, као и о броју наставника у њима и оних који су обухваћени 

узорком: 

Име школе 
Укупан број 
наставника у 

школи 

Број наставника 
обухваћених 
узорком 

Проценат 

1 
Школа „Несиба Бинт 
Ка'аб“ 

50 18 36% 

2 Школа „Ел-Медина“ 45 16 36% 

3 
Школа „Сабрата Еш-
Шималија“ 

60 21 36% 

4 
Школа „Сабрата Ел-
Џенубија“ 

70 25 36% 

Укупно у оквиру узорка: 80 / 
 

Након обраде података о испитаницима у оквиру узорка помоћу 

средстава истраживања, гледано по категоријама пола, стручне оријентације, 

година искуства и броја похађаних едукативних курсева из области образовних 

технологија, састав узорка је изгледао овако: 

а)  Према категорији пола: 

Пол Мушкарци Жене  Укупно 

Број испитаника 40 40 80 

 

б)  Према категорији стручне оријентације: 

Стручна 
оријентација 

Педагошка Непедагошка  Укупно 

Број испитаника 44 36 80 
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в)  Према категорији година искуства: 

Године 
искуства 

1-3 године 3-5 година преко 5 година Укупно 

Број 
испитаника 

23 28 29 80 

 

г)  Према категорији броја похађаних едукативних курсева у области 
образовних технологија: 

Број 
едукативних 
курсева 

Ниједан или 
само један 

похађан курс 

2 похађана 
курса 

3 похађана 
курса 

Укупно 

Број 
испитаника 

26 21 33 80 

 

 

3.3. Средства истраживања 

У сакупљању података кроз чију анализу настоји да пружи одговоре на 

претходно набројана питања, аутор студије се послужио следећим средствима: 

1. Истраживање мишљења наставница и наставника обухваћених 

студијским узорком по питању мере у којој су технолошке иновације 

доступне у школама и обима у којем се оне користе (што пружа 

одговоре на питања 1, 2 и 3). Кроз прелиминарне извештаје у обрасцу – 

„пол – школска и стручна оријентација – године искуства – број 

едукативних курсева које је наставник похађао), могу се пружити 

одговори на питање број 4. 

2. Коришћен је „картон за запажања“ о перформансама у раду наставника 

током употребе технолошких иновација у учионици (чиме се даје 

одговор на питање бр. 5). 

3. Коришћена је и „лествица“ са градацијом склоности и позитивних 

односно негативних ставова наставника према образовно технолошким 

иновацијама (чиме се даје одговор на питање бр. 6). 
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4. Коришћен је анкетни образац о отежавајућим чиниоцима на употреби 

образовно технолошких иновација (чиме се долази до одговора на 

питање бр. 7). 

Овде је такође вредно указати да је аутор студије лично припремио сва 

четири набројана средства истраживања, док наредни део студије говори о 

корацима у планирању и припреми тих средстава. 

 

3.4. Планирање и припрема средстава истраживања 

 

3.4.1. Планирање и припрема обрасца за испитивање мишљења 

наставника по питању степена доступности и употребе 

технолошких иновација у школама 

Планирање и припрема овог обрасца одвијали су се кроз следеће кораке: 

1. Проучавање теоријске грађе у литератури као и претходних студија 

које се односе на ову тему, омогућило је дефинисање већег броја 

образовно технолошких иновација, а затим и њихово класификовање 

у четири основне групе: 

 Иновације у вези са коришћењем рачунара у образовању; 

 Иновације у вези са интерактивном таблом; 

 Иновације у вези са практичним програмима, и 

 Иновације у вези са применом интернет мреже у образовању. 

Приказане су конкретне технолошке иновације које све припадају некој 

од набројаних основних група, а испред назива сваке иновације наставнику је 

остављено да стави знак поред понуђеног одговора који одговара стању у његовој 

школи, по питању доступности дате иновације у школи (понуђени одговори су: 

„постоји и ради“, „постоји али не ради“ и „не постоји“). Наставницима је такође 

остављено и да забележе у којој мери користе конкретне технолошке иновације на 

својим часовима, и то стављајући одређени знак испред неког од четири понуђена 

одговора („увек“, „понекад“, „ретко“ или „не користим“).  
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2. Овај прелиминарни списак је представљен комисији састављеној од 

једанаест чланова – наставника на различитим универзитетима 

унутар и изван Либије(1), са следећим циљевима: 

 Да се добије потврда да конкретне технолошке иновације 

припадају свака свом основном типу, и 

 Да се додају конкретне технолошке иновације за које чланови 

комисије сматрају да нису забележене, односно да се уклоне оне 

за које сматрају да су непотребне у наставно образовном процесу. 

 

(1) - Имена чланова комисије и установе у којима раде дата су у Прилогу бр. 1 

 

 

 

3. После уношења исправки за које је комисија сматрала да су 

неопходне, а које се могу сажети у препоруку да аутор студије 

дефинише сваку појединачну технолошку иновацију која се појављује 

у делу који се бави истраживањем мишљења наставника, резултат је 

поново представљен истој комисији; на тај начин образац добио 

четири дела, без оног дела који се бави прелиминарним подацима, а 

та четири дела су: 

 Образовно технолошке иновације које се односе на употребу 

рачунара у наставно образовном процесу, испод којих се грана 

осам конкретних појединачних технолошких иновација; 

 Образовно технолошке иновације које се односе на употребу 

интерактивне табле; овде постоје три конкретне појединачне 

технолошке иновације; 

 Образовно технолошке иновације које се односе на софтверске 

апликације, где постоји шест конкретних појединачних 

иновација, и 

 Образовно технолошке иновације које се односе на употребу 

интернет мреже у образовању, где постоји дванаест појединачних 

иновација. 
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4. Аутор студије је дошао до закључка да је образац поуздан, и то 

методом реапликације (двоструке примене); применио га је два пута 

на малом узорку, а између две примене је протекло петнаест дана. 

Затим је израчунат коефицијент повезаности између резултата двеју 

примена обрасца, и резултат је био следећи: 

 За први део – 0,89; 

 За други део – 0,87; 

 За трећи део – 0,84, и 

 За четврти део – 0,91. 

Будући да су добијене високе вредности коефицијента повезаности, аутор 

студије је могао да буде миран по питању поузданости делова обрасца, као и 

њихове спремности за практичну примену.(1) 

 

(1) – Коначна слика истраживања мишљења и ставова наставника по питању степена доступности 

технолошких иновација у школама, као и обима њихове употребе, дата је у Прилогу бр. 2 

 

3.4.2. Планирање и припрема картона за запажања о перформансама 

наставника у примени вештина употребе образовно технолошких 

иновација 

Планирање и припрема овог картона одвијала се у следећим корацима: 

1. На основу оног што је урађено у студији са теоријског аспекта, као и 

на основу проучене литературе која се односи на мерење вештина и 

на вештине употребе технолошких иновација, аутор студије је 

одредио две основне групе запажања о перформансама наставника: 

 Вештине употребе рачунара – ради се о трима основним  

вештинама, а то су вештине припреме, вештине презентовања и 

вештине оцењивања. 

 Вештине употребе интерактивне табле – овде је реч о двема 

основним вештинама, односно – вештинама припреме и 

вештинама презентовања. 
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2. Аутор студије је сваку основну вештину разврстао на њене 

појединачне и конкретне вештине. 

 

3. Испред сваке набројане појединачне вештине стављена је скала са 

оценама перформанси, а која садржи следеће степене градације – 

„висок“, „средњи“, „низак“ и „не примењује“. На тај начин је 

пружена прилика да примедбодавац или арбитар означи одговарајући 

ниво перформанси наставника. 

 

4. Картон за запажања је у својој почетној форми представљен 

претходно поменутој комисији, у сврху постизања следећих циљева: 

 Да се добије потврда да свака конкретна појединачна вештина 

припада одговарајућој основној вештини која је наведена; 

 Да се додају појединачне вештине које комисија сматра 

потребним, уз њима одговарајуће основне вештине, и 

 Да се избришу оне појединачне вештине које комисија сматра 

неодговарајућим или нерелевантним. 

 

Након што су у њега унесене измене које је наведена комисија сматрала 

потребним, образац се састојао од два основна дела. Ти основни делови су: 

а)  Вештине употребе рачунара – где постоје три основне вештине: 

 Вештине припреме – са шест појединачних и конкретних вештина; 

 Вештине презентовања – са петнаест појединачних и конкретних 

вештина, и 

 Вештине оцењивања – где постоји седам конкретних појединачних 

вештина. 

б)  Вештине употребе интерактивне табле – где постоје две основне 

вештине, а то су:  

 Вештине припреме – са осам појединачних и конкретних вештина, и 

 Вештине презентовања – са шеснаест појединачних и конкретних 

вештина. 
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5. Поузданост картона за запажања је израчуната методом реапликације 

или двоструке примене на малом узорку, тако што је између двеју 

примена протекао период од петнаест дана, а резултати коефицијента 

повезаности између резултата двеју примена износили су: 

 

Код вештина употребе рачунара: 

 За вештине припреме – 0,87; 

 За вештине презентовања – 0,92, и 

 За вештине оцењивања – 0,86. 

 

Код вештина употребе интерактивне табле: 

 За вештине припреме – 0,83; 

 За вештине презентовања – 0,89. 

Будући да је коефицијент повезаности у свим случајевима имао високе 

вредности, аутор ове студије је могао да буде миран по питању поузданости 

делова обрасца, као и њихове спремности за практичну примену.(1) 

 

(1) – Коначни облик картона за запажања, дата је у Прилогу 4. 

 

Начин употребе картона за запажања на студијском узорку 

Запажања је правио аутор студије и још двојица његових колега; сва 

тројица су посматрали сваког наставника на пет часова, при чему су користили 

картон за запажања. После тога је аутор студије израчунао Кендалов (Kendall) 

коефицијент слагања између двају запажања (1). 

 

3.4.3. Планирање и припрема скале склоности и ставова наставника 

према употреби технолошких иновација у настави 

 

1. Проучавајући стручну литературу у вези са градацијом склоности и 

ставова у општем смислу, и у вези са склоностима и ставовима о 

образовно технолошким иновацијама, те након упознавања са 
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претходно изведеним истраживањима и урађеним студијама у вези са 

овом темом, аутор ове студије је одредио три основна поља кроз која 

се може одредити степен склоности наставника према образовно 

технолошким иновацијама. Те области су: 

 Област 1 – Жеља за коришћењем иновација; 

 Област 2 – Уживање у коришћењу иновација, и 

 Област 3 – Свест о значају коришћења иновација. 

 

2. Свака од ових области је растављена на одређене бихејвиоралне 

ставове и или изразе који откривају склоности наставника према 

образовно технолошким иновацијама сходно појединачној области 

која их садржи. Пред сваки бихејвиорални став или израз стављена 

је петостепена скала према Лејкeртовом моделу (Likart), да би сваки 

испитаник означио одговор који најбоље одражава његов лични 

став, односно – степен његовог слагања односно неслагања са 

понуђеним изразом. Ова скала је обухватила следеће одговоре – 

„Потпуно се слажем“, „Слажем се“, „Неутралан“, „Не слажем се“, и 

„Уопште се не слажем“. 

 

3.  Након што је скала склоности у свом прелиминарном облику 

представљена претходно поменутој стручној комисији, и након 

уважавања и извршавања примедаба које је комисија предочила, 

израчуната је поузданост сваке од њене три наведене области, на 

основу реапликације или двоструке примене на малом узорку. 

 
(1) – Резултати израчунавања Кендаловог односа између запажања двојице чланова трочланог 

тима, дати су у посебном делу који се тиче статистичке обраде. 

 

Коефицијенти поузданости скале склоности који су том приликом 

добијени, износили су: 

 За област 1 (Жеља за коришћењем иновација) – 0,87; 

 За област 2 (Уживање у коришћењу иновација) – 0,89; 

 За област 3 (Свест о значају коришћења иновација) – 0,84. 
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Ради се о високим коефицијентима поузданости који указују на то да је 

скала склоности погодна за примену(1) на базичном узорку наставника. Такође 

треба указати и на то да је скала склоности обухватила и следеће: 

 Деветнаест израза или фраза које исказују позитивне склоности или 

ставове према употреби образовно технолошких иновација; то су 

фразе обележене бројевима 1, 5, 6 и 9 у области 1, затим фразе 10, 11 

и 12 у области 2, и фразе 16 и 18-28 у области 3; 

 Дванаест израза или фраза које исказују негативне ставове према 

употреби образовно технолошких иновација. То су фразе означене 

бројевима 2,3,4,7 и 8 у области 1, затим фразе 13 и 14 у области 2, и 

коначно фразе под редним бројевима 15, 17, 29, 30 и 31 у области 3; 

 Три фразе које имају себи супротне парове, а то су: фраза 8 за фразу 

6, фраза 13 за фразу 10, и фраза 29 за фразу 24. Свака од ових фраза је 

супротна одговарајућој поменутој фрази. 

Након што су наставници попунили скалу склоности, спречен је образац у 

коме би наставник исто одговорио на две фразе које су заједно, односно – у било 

ком пару од претходно поменуте три међусобно супротне фразе. 

 

3.4.4. Планирање и припрема анкете о отежавајућим факторима при 

употреби образовно технолошких иновација 

Планирање и припрема ове анкете одвијала се кроз следеће кораке: 

1. Упознавши се са претходним истраживањима и студијама, те 

изводећи посете на терену и састанке са наставницима и лицима 

одговорним за образовне техногије у школама, аутор ове студије је 

успео да сакупи велики број отежавајућих фактора који могу да 

искомпликују, отежају или чак спрече употребу образовно 

технолошких иновација у школама. 

2. Аутор је затим класификовао све отежавајуће факторе у следеће 

четири основне групе: 

 Отежавајући фактори који се односе на наставнике; 
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 Отежавајући фактори који се односе на администрацију; 

 Отежавајући фактори који се односе на могућности и 

финансирање, и 

 Отежавајући фактори који се односе на друштво. 

Аутор студије је на крају поставио једно отворено питање, да би 

наставницима било омогућено да додају и неке друге отежавајуће факторе које 

препознају, а који се не налазе у списку који је понудио аутор. 

3. Након што је аутор прелиминарни анкетни списак представио 

стручној комисији, те након што је спровео и исправке у складу са 

мишљењима и препорукама комисије, израчунат је фактор 

поузданости анкете уз примену методе двоструког (поновљеног) 

тестирања, при чему је коефицијент поузданости анкете износио 0,87. 

То је висока вредност овог коефицијента, па је аутор могао да буде 

миран у погледу поузданости анкетног обрасца који се у свом 

коначном и исправљеном облику(1) састојао од четири претходно 

поменуте основне групе, док се у оквиру сваке основне групе налази 

више појединачних отежавајућих фактора. Преглед основних група 

изгледа овако: 

 Отежавајући фактори који се односе на наставнике (у оквиру ове 

групе се налази петнаест појединачних отежавајућих фактора); 

 Отежавајући фактори који се односе на администрацију (у оквиру 

ове групе је шест појединачних отежавајућих фактора); 

 Отежавајући фактори који се односе на могућности и 

финансирање (у оквиру ове групе је пет појединачних 

отежавајућих фактора), и 

 Отежавајући фактори који се односе на друштво (у оквиру ове 

групе се налазе три појединачна отежавајућа фактора). 

 

(1) –  
Коначни облик анкетног обрасца дат је у Прилогу 6.
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3.5. Статистичка обрада 

Аутор је користио следеће процесе статистичке обраде: 

1. Пирсонов коефицијент повезаности (корелације), ради 

израчунавања поузданости средстава истраживања методом 

двоструке (поновљене) примене, за свако појединачно средство. 

 

2. Аритметичке средине и проценте, коришћене на следеће начине: 

а)  Што се тиче постојања технолошких иновација у школама – 

процентуална вредност је израчуната дељењем броја испитаника који су 

позитивно одговорили на питање о томе да ли у њиховим школама постоји дата 

технолошка иновација, са укупним бројем испитаника у узорку. 

б)  Што се тиче обима коришћења технолошких иновација у 

школама: 

Аритметичка средина употребе сваке појединачне технолошке иновације 

израчуната је према следећој једначини: 

 

Процентуална вредност је добијена множењем аритметичке средине 

бројем 100. 

в)  Што се тиче вештина наставника (картон за запажања) – 

аритметичка средина нивоа перформанси израчуната је кроз следећу једначину: 

 

Процентуална вредност је такође била израчуната множењем 

аритметичке вредности бројем 100. 
 

Поред тога је коришћен и Кендалов коефицијент слагања да би се 

утврдила објективност самог процеса запажања; имајући дакле у виду да је троје 

истраживача вршило посматрање сваког наставника и бележило запажања о њему 
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током његовог рада, израчунавање Кендаловог коефицијента слагања између 

запажања тројице истраживача одвијало се помоћу следеће једначине(1): 

 слагања  

При томе:  

 „m“ = 3 (број истраживача који су изводили запажања); 

 „n“= број случајева или стања која су арбитрирана (на пример – 6 

арбитрираних стања, случајева или ситуација у вештинама 

припреме, а по основу вештина употребе рачунара); 

 „f“= разлика између позиционирања на скали сваког мишљења 

стручних контролора и општег просека свих ступњева. 

Овде Кендалов коефицијент износи 0,92. То је висок коефицијент који 

тиме упућује на објективност процеса запажања. 

г)  Што се тиче мерила склоности наставника – аритметичка средина 

за одговоре испитаника на изразе којима се мери њихова позитивна склоност, 

израчуната је помоћу следеће једначине: 

 

Овде се аритметичка средина сматра изразом средњих вредности 

склоности, а множењем те аритметичке средине бројем 100 аутор студије је 

израчунао одговарајуће процентуалне вредности.  

Што се тиче аритметичке средине за одговоре на фразе помоћу којих се 

одређује оштрина негативног става испитаника (негативне фразе или изрази), 

аутор студије их је израчунао на супротан начин у односу на претходне, односно: 

 

(1) – Еш-Шербини, Зекерија; ЕЛ-ИХСА' ЕЛ-ЛАБОРАМТАРИ ФИ ЕЛ-'УЛУМ ЕН-НЕФСИЈЈА ВАТ-

ТЕРБАВИИЈА ВА-Л-ИЏТИМА'ИЈЈА; Мектебат ел-Англо Мисријја; 2001, стр 140 
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д)  Што се тиче отежавајућих фактора при коришћењу образовно 

технолошких иновација – аритметичка средина и процентуална вредност 

постојања ових отежавајућих фактора, израчунате су према следећој једначини: 

 

Процентуална вредност („степен отежавања“) израчунава се множењем 

вредности аритметичке средине и броја 100. 

 

3. Статистички „Т“ тест – Аутор студије се послужио овом операцијом 

да би открио статистички значај разлика између процентуалне 

доступности (заступљености) сваке технолошке иновације у школама, 

и процентуалних вредности њихове употребе. Ова једначина гласи(1): 

 

При томе је: 

 „b1“ = једна процентуална вредност (процентуална заступљеност 

или доступност технолошких иновација у школама); 

 „b2“ = друга процентуална вредност (процентуална вредност 

употребе тих технолошких иновација); 

 „n1“ = број испитаника у узорку на основу којег је израчунат 

проценат заступљености (доступности) – (80); 

 „n2“ = број испитаника у узорку на основу којег је израчунат 

проценат употребе – (80); 

 „L“ = стандрардна грешка, која се израчунава на основу 

једначине:  

 

4. Тест „К2“ – Аутор студије користи овај тест да би открио да ли 

постоји однос између степена употребе технолошких иновација и 

различитих променљивих као што су: пол наставника, његова стручна 

усмереност, године искуства и број похађаних курсева. 

(1) – Ат-Тахави, Наџи; ЕЛ-ИХСА' ВА МУ'АЛАЏАТ ЕЛ-БУХУТ ФИ ЕЛ-'УЛУМ ЕЛ-ИНСАНИЈЈА; Каиро, Мектебат Селма; 

2009; стр 153 
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4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

4.1. Степен доступности технолошких иновација у образовању у основним 
школама у Либији 

4.1.1. Рачунарски софтвер 

Табела (1) приказује процентуалну доступност рачунарског софтвера у 

школама обухваћеним студијским узорком: 

Појединачне технолошке 
иновације у образовању 

Доступност по школама Проценат 
школа које 
располажу 
наведеном 
иновацијом 

Постоји и 
ради 

Не 
постоји 

Укупан број 
школа 

1 Софтвери за обуку и вежбу 64 16 80 80% 

2 
Софтвери за специјално 
образовање 

69 11 80 86,3% 

3 Софтвери за симулацију 38 42 80 47,5% 

4 
Софтвери за решавање 
проблема 

62 18 80 77,5% 

5 Софтвери за едукативне игре 80 / 80 100% 

6 
Софтвери за испитивање и 
оцењивање ученика 

67 13 80 83,8% 

7 Виртуелне лабораторије 44 36 80 55% 

8 Електронске књиге 63 17 80 78,8% 

 

Претходна табела (Табела 1) јасно указује на следеће: 

1) Неки типови софтвера сматрају се заступљеним у високом проценту; то је 

највише случај са софтвером за едукативне игре чија заступљеност износи 

100% (то значи да овим типом софтвера располажу све основне школе које 

су обухваћене узорком. Затим следи проценат доступности софтвера за 

специјално образовање (86,3%), затим софтвер за испитивање и оцењивање 

ученика (83,8%), док је на четвртом месту софтвер за обуку и вежбу (80%), 

за који смо претпостављали да ће заузети вишу позицију будући да обухвата 

часове по плану и програму и да мора бити доступан у свим основним 

школама. Затим долазе електронске књиге (78,8%), и софтвер за решавање 

проблема (77,5%). 
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2) Виртуелне лабораторије заузимају седму позицију, будући да је њихова 

процентуална заступљеност умерена (55%). 

3) На крају долазе типови софтвера за симулацију (налазе се на осмом месту) 

који су доступни у 47,5% основних школа из узорка. То значи да више од 

половине школа из узорка не располажу овим софтвером. 

 

4.1.2. Типови софтвера који се односе на интерактивну таблу 

Табела (2) приказује процентуалну заступљеност софтвера који се односи 

на интерактивну таблу, у школама из узорка: 

 

Претходна табела (2) указује на следеће: 

1) Што се тиче интерактивне табле, према одговорима лица обухваћених 

узорком, ова технолошка иновација је доступна и ради у 76,3% обрађених 

школа, док је у 20% школа доступна, али не ради – из разлога у вези са 

одржавањем, или пак нечим што се тиче самих наставника, као што ће 

бити приказано касније у Картону за примедбе. Већ се и сама набавка 

овакве апаратуре, без користи из њене употребе, сматра економским 

губитком, а камо ли чињеница да ни студенти на тај начин немају никакве 

користи од ње као технолошке иновације. 

2) И поред тога што је, како је претходно речено, интерактивна табла 

доступна у високом проценту школа обухваћеним узорком, уређаји који су 

Технолошка иновација 

Доступност по 
школама 

У
к
уп
н
о 

П
р
оц
ен
ат

 
до
ст
уп
н
ос
ти

 

П
р
оц
ен
ат

 
н
еи
сп
р
ав
н
ос
т

и
 

П
ос
то
ји

 
и

 р
ад
и

 

П
ос
то
ји

 
ал
и

 н
е 

р
ад
и

 

Н
е 

п
ос
то
ји

 
1 Интерактивне табле у учионицама 61 16 3 80 76,3% 20% 

2 
Уређаји за тренутно решавање, повезани 
са таблом, а којима рукују студенти 

59 / 21 80 73,8% / 

3 
Бежични уређаји за тренутно писање, 
директно повезани са интерактивном 
таблом, а којима рукује наставник 

42 / 38 80 52,5% / 
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неопходни за њену идеалну употребу, заступљени су у мањем проценту 

школа. Тако су уређаји за тренутно решавање који су повезани са 

интерактивном таблом, а које ученици треба да користе у раду, доступни у 

73,8% школа за разлику од заступљености самих табли. Што се тиче 

уређаја за тренутно писање које користе наставници, а који се директно 

повезују на интерактивну таблу, проценат њихове доступности износи тек 

52,5%, што се сматра умереном доступношћу. Међутим, уколико узмемо у 

обзир да је интерактивна табла доступна у 76,3% школа, док се наведени 

уређај за тренутно писање налази тек у 52,5% школа, то значи да су 

наставници у школама обухваћеним узорком, код близу једне четвртине 

свих интерактивних табли које се у њима налазе, ускраћени за коришћење 

управо оних карактеристика по којима се интерактивна табла разликује од 

обичне школске табле. 

 

4.1.3. Софтверске апликације 

Следећа табела (3) приказује процентуалну доступност технолошких 

иновација у образовању, што се тиче софтверских апликација: 

Технолошка иновација 

Доступност по школама 

Укупно 
Проценат 
доступно-

сти Постоји и 
ради 

Постоји 
али не 
ради 

Не 
постоји 

1 Програми „флеш“ 62 / 18 80 77,5% 

2 
Програми за пуштање 
видео записа 

58 / 22 80 72,5% 

3 Програми за слике 53 / 27 80 66,3% 

4 
Аудио програми 
(за пуштање звука) 

47 / 33 80 58,8% 

5 
Текстуални програми 
(Word) 

80 / / 80 100% 

6 
Програми за 
презентације (Power 
Point) 

80 / / 80 100% 
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Претходна табела (3) указује на следеће: 

1) Програми за приказивање и обраду текста (Word) као и програми за 

презентације (Power Point), доступни су у свим школама у узорку, (проценат 

доступности им је 100%). 

2) Затим по доступности долазе „Флеш“ програми који су доступни у 

прихватљивом проценту школа (77,5%), а после њих програми за пуштање 

видео записа и они за обраду слике (72,5% и 66,3%). Могуће је да релативна 

сличност у процентуалној заступљености ових двају типова програма потиче 

од чињенице да су они повезани у смислу употребе (први се односи на 

покретне, а други на обичне – непокретне слике). 

3) Док се за програме за обраду и рад са видео записима и сликама може рећи 

да су били доступни у невеликом проценту школа, дотле је проценат 

заступљености аудио програма (намењених пуштању звука) још мањи 

(износи 58,8%). То значи да веома велик број школа обухваћених узорком 

(преко 40%) нема користи у наставном процесу од особености оваквих 

програма. 

 

4.1.4. Технолошке иновације које се односе на интернет 

Табела (4) пружа увид у процентуалну доступност технолошких 

иновација које се односе на интернет, у школама обухваћеним узорком:  

Технолошка иновација 

Доступност по школама 

Укупно 
Проценат 
доступнос

-ти 

Процена
т 

неисправ
-ности 

Постој
и и 
ради 

Постој
и али 
не 
ради 

Не 
постој
и 

1 
Електронски записи 
(блогови) 

63 / 17 80 78,8% / 

2 Едукативни сајтови 80 / / 80 100% / 

3 Сајтови за тестове 70 / 10 80 87,5% / 

4 Сајтови за симулације 44 24 12 80 55% 30% 

5 
Сајтови виртуелних 
лабораторија 

39 33 8 80 48,8% 41,3% 

6 
Сајтови виртуелних 
учионица 

38 / 42 80 47,5% / 
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7 Дигиталне библиотеке 41 39 / 80 51,3% 47,5% 

8 Електронска пошта 68 / 12 80 85% / 

9 Собе за ћаскање (чет) 45 11 24 80 56,3% 13,8% 

10 Мејлинг листе 80 / / 80 100% / 

11 Едукативни клубови 80 / / 80 100% / 

12 Видео конференције 59 / 21 80 73,8% / 

 

Табела (4) указује на следеће: 

1) Едукативни сајтови, мејлинг листе и едукативни клубови доступни су у свим 

школама обухваћеним анкетним узорком (проценат доступности износи 

100%). Затим следе сајтови за тестове (доступни су у 87,5% школа), 

електронска пошта (85%), затим електронски записи или блогови (са 

доступношћу у 78,8% школа), што се све може сматрати високим 

процентима, након чега следе видео конференције, доступне у 73,8% школа. 

2) Собе за ћаскање (чет) постоје у 56,3% школа које су обухваћене узорком. То 

није висок проценат, али је проблем и у томе што се и оно што постоји не 

користи у довољној мери због неисправности (проценат неисправности 

постојећих система је 13,8%).  

3) Сајтови за симулације и Сајтови дигиталних библиотека имају средњу 

процентуалну доступност у школама (55%, односно 51,3%). То упућује да 

око половине испитаника из узорка није упознато да овакви сајтови постоје 

на глобалној мрежи. 

4) Коначно, на последњем месту се налазе сајтови виртуелних лабораторија 

(48,8%) и виртуелних учионица (47,5%), што упућује на закључак да више 

од половине наставника у либијским основним школама нема сазнања о 

томе да се на интернету могу наћи сајтови ове врсте. 
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4.2. Степен коришћења технолошких иновација у образовању у школама 

4.2.1. Рачунарски софтвер 

Табела (5): 

Технолошка иновација 

Учесталост употребе на 
часовима 

А
р
и
тм

е
-т
и
ч
к
а 

ср
ед
и
н
а 

п
р
оц
ен

ат
 

п
оз
и
ц
и
ј

а

увек 
поне-
кад 

ретко никад 

1 Софтвери за обуку и вежбу 32 40 / 8 0,8 80% 4 

2 
Софтвери за специјално 
образовање 

35 37 / 8 0,81 81% 3 

3 Софтвери за симулацију / 24 19 31 
0,440

6 
44,06

% 
8 

4 
Софтвери за решавање 
проблема 

34 15 21 10 0,728 72,8% 6 

5 
Софтвери за едукативне 
игре 

39 28 13 / 0,831 83,1% 1 

6 
Софтвери за испитивање и 
оцењивање ученика 

24 56 / / 0,825 82,5% 2 

7 Виртуелне лабораторије 8 27 9 36 
0,521

8 
52,18

% 
7 

8 Електронске књиге 35 22 13 10 0,756 75,6% 5 
 

У Табели (5) примећује се следеће: 

1) Највећи проценат примене технолошких иновација у образовању (што се 

тиче домена рачунара) у основним школама у Либији заузима софтвер за 

едукативне игрице са 83,1%. Затим следе софтвери за испитивање и 

оцењивање ученика са 82,5%, софтвери за специјално образовање (81%) и 

софтвери за обуку и вежбу са 80%. За све набројане технологије се може 

рећи да се прилично учестало употребљавају у либијским школама, пошто је 

проценат њихове употребе који је добијен кроз истраживање на терену 

висок. За њима следе електронске књиге са 75,6% и софтвери за решавање 

проблема (употребљавају се у 72,8% школа обухваћених узорком), које се 

користе у настави у релативно високом проценту либијских школа. 

2) Проценат употребе виртуелних лабораторија је умерен и износи 52,8%. То 

значи да близу половине од укупног броја наставника у школама које су 

обухваћене студијским узорком, у настави не користе виртуелне 

лабораторије. 
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3) Софтвер за симулације је имао најнижи проценат употребе у наставном 

процесу (само 44,06%). С тим у вези можемо указати да је и процентуална 

доступност ове врсте софтвера у школама била такође најнижа (погледати 

Табелу 1), што значи да узрок његовог слабог коришћења лежи управо у 

томе што такав софтвер једноставно не постоји у великом проценту школа. 

 

4.2.2. Употреба технолошких иновација које се односе на 
интерактивну таблу 

Наредна табела (Табела 6) приказује одговоре испитаника на питање о 

томе колико употребљавају технолошке иновације у вези са интерактивном 

таблом, као и израчунате процентуалне вредности: 

 

У Табели (6) може се приметити следеће: 

1) Употреба интерактивне табле у настави достиже вредност од 68,75%, за 

чиме следи употреба уређаја за тренутно решавање који су повезани са 

таблом, а којима рукују ученици, чији проценат употребе износи 66,9%. 

Примећује се да се ове две вредности готово подударају, али се не сматрају 

високим процентима (односно – ниже су од 75%). 

2) Проценат употребе бежичних уређаја за тренутно писање, који су директно 

повезани на интерактивну таблу, а којима треба да рукује наставник (ради се 

о додатку апаратури интерактивне табле), мањи је од 50% те се сматра 

ниским (износи тек 42,5%). Уколико се узму у обзир чињенице да је ова 

технолошка иновација релативно слабо доступна у либијским школама 

(52,5%) о чему нас обавештава Табела (2). На основу тога се може 

Технолошка иновација 

Учесталост употребе 
на часовима 

А
р
и
тм

ет
и
ч
к

а 
ср
ед
и
н
а 

П
р
оц
ен
ат

 

П
оз
и
ц
и
ја

 

У
ве
к

 

П
он
ек
а

д 

Р
ет
к
о 

Н
и
к
ад

 

1 Интерактивне табле у учионицама 32 14 16 18 0,6875 68,75% 1 

2 
Уређаји за тренутно решавање, повезани 
са таблом, а којима рукују студенти 

30 7 30 13 0,669 66,9% 2 

3 
Бежични уређаји за тренутно писање, 
директно повезани са интерактивном 
таблом, а којима рукује наставник 

8 16 / 56 0,425 42,5% 3 



 
 

105

закључити да разлог њеног слабог коришћења треба тражити првенствено у 

томе. 

 

4.2.3. Употреба софтверских апликација у школама 

Наредна табела (Табела 7) нас обавештава о броју различитих одговора 

испитаника на питање о томе колико употребљавају конкретне рачунарске 

програме у свом извођењу наставе, као и одговарајуће процентуалне вредности: 

Технолошка иновација 

Учесталост употребе на 
часовима 

А
р
и
тм

ет
и
ч
к
а 

ср
ед
и
н
а 

П
р
оц
ен
ат

 

П
оз
и
ц
и
ја

 

У
ве
к

 

П
он
ек
ад

 

Р
ет
к
о 

Н
и
к
ад

 
1 Програми „флеш“ 30 11 24 15 0,675 67,5% 2 

2 
Програми за пуштање 
видео записа 

32 12 / 36 0,625 62,5% 4 

3 Програми за слике 22 24 / 34 0,606 60,6% 5 

4 
Аудио програми 
(за пуштање звука) 

23 12 / 45 0,541 54,1% 6 

5 
Текстуални програми 
(Word) 

39 19 22 / 0,803 80,3% 1 

6 
Програми за 
презентације 
(Power Point) 

40 9 11 / 0,653 65,3% 3 

 

У Табели (7) примећујемо следеће: 

1) Текстуални програми (Word) имају највиши проценат употребе у школама 

(80,3%), што је релативно висока вредност (јер је виша од 75%). Такав 

резултат је логичан, будући да су ови програми потребни наставницима за 

писање, а такође и за састављање тестова и сажетака градива за ученике. 

2) „Флеш“ програми су на другој позицији, пошто проценат њихове употребе у 

школама износи 67,5%, а затим следи употреба програма за презентације са 

65,3%. Ово су међусобно блиске вредности и њихове позиције следе једна 

другу (друго и треће место), услед тога што се ради о двема групама 

програма који се могу сврстати у једну ширу групу – програме за рад са 
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цртежима и сликама (графички програми). Њихова употреба се сматра 

умереном, пошто су им добијене процентуалне вредности ниже од 75%. 

3) Затим долазе програми за обраду и пуштање видео записа (на четвртој 

позицији, са 62,5%), и програми за обраду и пуштање слика (пето место, са 

60,6%). Њихова употреба се оцењује као умерена или средње учестала. 

4) Аудио програми (за пуштање звука) имају најнижи проценат употребе 

(54,1%) и заузимају последњу (шесту) позицију на листи. Могуће је да 

разлог и у овом случају треба тражити у ниском проценту доступности ових 

програма у либијским школама (48,8%) о чему нас обавештава Табела (3). 

 

4.2.4. Употреба технолошких иновација које се тичу интернета 

Табела (8) доноси број различитих одговора испитаника (наставника које 

је обухватило ово истраживање) на питање о њиховом коришћењу технолошких 

иновација које се односе на интернет, као и одговарајуће израчунате 

процентуалне вредности: 

Технолошка иновација 

Учесталост употребе на 
часовима 

А
р
и
тм

ет
и
ч
к
а 

ср
ед
и
н
а 

П
р
оц
ен
ат

 

П
оз
и
ц
и
ја

 

У
ве
к

 

П
он
ек
ад

 

Р
ет
к
о 

Н
и
к
ад

 

1 
Електронски записи 
(блогови) 

18 16 / 56 0,425 42,5% 9 

2 Едукативни сајтови 48 32 / / 0,90 90% 1 

3 Сајтови за тестове  38 16 16 10 0,756 75,6% 3 

4 Сајтови за симулације 9 10 12 59 0,466 46,6% 8 

5 
Сајтови виртуелних 
лабораторија 

11 8 8 53 0,428 42,8% 10 

6 
Сајтови виртуелних 
учионица 

8 9 7 56 0,403 40,3% 11 

7 Дигиталне библиотеке 10 16 9 45 0,472 47,2% 7 

8 Електронска пошта 16 64 / / 0,8 80% 2 

9 Собе за ћаскање (чет) / / 12 68 0,2875 28,75% 12 
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10 Мејлинг листе 32 8 10 30 0,631 63,1% 5*6 

11 Едукативни клубови 24 30 10 16 0,737 73,7% 4 

12 Видео конференције 22 24 8 26 0,631 63,1% 5*6 

 

Претходна табела (8) обавештава нас о следећем: 

1) На ранг листи учесталости употребе технолошких иновација које се тичу 

интернета у школама обухваћеним узорком, прво место заузимају 

едукативни сајтови са 90%, што је веома висока вредност, и не само то, већ 

и највиши проценат употребе било које технолошке иновације у школама. 

Међутим, ова чињеница упућује и на то да све похвале заслужују и 

наставници који користе ове едукативне сајтове, било у припремању својих 

часова и прикупљању информација и сазнања која се односе на 

карактеристике тих сајтова, било у усмеравању својих ученика ка томе да 

користе овакве сајтове, као и у томе што израђују и постављају властите веб 

сајтове да би се ученици њима користили. 

2) Затим долази електронска пошта (на другом месту), чији проценат употребе 

износи 80%, што се такође сматра високом вредношћу. 

3) Треће место, са 75,6% употребе у наставном процесу, заузимају сајтови за 

тестове, што је такође релативно висока вредност, док четврту позицију по 

овом питању заузимају едукативни клубови који се по свом проценту 

(73,7%) готово приближавају претходним сајтовима. 

4) На петом и шесто место деле две технолошке иновације у образовању које 

имају исти проценат употребе (63,1%), и то су мејлинг листе и видео 

конференције. Иста вредност је потпуно логичан и очекиван резултат, 

пошто свака од ових двеју технолошких иновација служи за повезивање, 

или између самих наставника и самих ученика (међусобно), или између 

једних и других. 

5) Остале технолошке иновације из ове групе карактерише степен употребе у 

наставном процесу који је нижи од 50%. То су дигиталне библиотеке са 

47,2%, сајтови за симулацију са 46,6%, сајтови виртуелних лабораторија 
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(42,8%), затим електронски записи (блогови) са 42,5% и сајтови виртуелних 

учионица са 40,3%. 

6) Оно што сматрамо неприродним јесте да је проценат употребе соба за 

ћаскање или чет у едукативне сврхе, толико низак да је близу једне 

четвртине (износи 28,75%), будући да ученици нашироко употребљавају 

управо ову технолошку иновацију за контактирање у неке друге сврхе. 

Зашто дакле нису искоришћене ове склоности ученика у нечему што ће 

користити образовном процесу, већ је употреба толико ниска да је заузела 

последње (дванаесто) место на ранг листи. 

 

4.3. Статистички значај разлика између процентуалне заступљености 
технолошких иновација у образовању и њиховог коришћења 
(укључивања у образовни процес); 

4.3.1. Статистички значај разлика на пољу рачунарског софтвера: 

Табела (9) приказује поређење између процентуалних вредности 

доступности и употребе технолошких иновација које се односе на рачунарски 

софтвер, као и резултате статистичког „Т“ теста: 

Појединачне технолошке 
иновације у образовању 

П
р
оц
ен
ат

 
до
ст
уп

-
н
ос
ти

 

П
р
оц
ен
ат

 
уп
от
р
еб
е 

С
та
н
да
рд
н
а 

гр
еш

к
а 

И
зр
ач
ун
ат
а 

вр
ед
н
ос
т 

„Т
“ 

С
та
ти
ст
и
ч

-
к
и

 з
н
ач
ај

 
п
р
и

 0
,0

5 

1 Софтвери за обуку и вежбу 80% 80% 0 0 безначајно 

2 
Софтвери за специјално 
образовање 

86,3% 81% 0,034 1,451 безначајно 

3 Софтвери за симулацију 47,5% 44,06% 0,029 1,204 безначајно 

4 
Софтвери за решавање 
проблема 

77,5% 72,6% 0,033 1,405 безначајно 

5 Софтвери за едукативне игре 100% 83,1% 0,059 2,852 значајно 

6 
Софтвери за испитивање и 
оцењивање ученика 

83,8% 82,5% 0,059 0,2196 безначајно 

7 Виртуелне лабораторије 55% 52,18% 0,079 0,355 безначајно 

8 Електронске књиге 78,8% 75.6% 0,066 0,482 безначајно 

 

У Табели (9) се може приметити следеће: 
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1) Проценат доступности у школама свих технолошких иновација увек је 

виши од процента њихове употребе. Разлог за ово би се могао наћи у 

многобројним ограничавајућим и отежавајућим околностима којима ће се 

ова студија детаљније позабавити касније. 

2) Код израчунавања вредности „Т“ односа између процената доступности 

појединачних технолошких иновација и њима одговарајућих процената 

коришћења, налазимо да је израчуната „Т“ вредност нижа од индексне 

вредности на нивоу значаја од 0,05 и степена слободе [(80 + 80 – 2 = 158] и 

која износи 1,98 (1), с тим да се разлике које се појављују између процента 

доступности појединачних технолошких иновација и њихове процентуалне 

употребе, не сматрају суштинским. Прецизније речено, то значи да не 

постоје статистички значајне разлике између процентуалне доступности тих 

технолошких иновација и њихове процентуалне употребе у образовном 

процесу, с изузетком софтвера за едукативне игрице, чија израчуната „Т“ 

вредност износи 2,777, што је више од претходно споменуте индексне 

вредности „Т“ односа, с тим да не постоји статистички значајна разлика 

између процентуалне доступности ове иновације и процента у коме се 

користи од стране наставника. Природно је да за ову појаву постоје јасни 

узроци које ће ово истраживање настојати да открије у делу који се бави 

овом темом. 

 

4.3.2. Статистички значај разлика што се тиче интерактивне табле 

Наредна табела (Табела 10) приказује резултате „Т“ теста, односно 

вредности „Т“ односа између процентуалне доступности технолошких иновација 

у образовању које се односе на интерактивну таблу, и њихове процентуалне 

употребе у наставном процесу.  

 

(1) – Еш-Шербини, Зекерија: ЕЛ-ИХСА ЕЛ-ЛАБАРАМТИ ФИ-Л-'УЛУМ ЕН-НЕФСИЈЕ ВА-Т-ТЕРБАВИЈЕ ВА-Л-

ИЏТИМА'ИЈЕ 
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Појединачне технолошке 
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1 
Интерактивне табле у 
учионицама 

76,3% 66,9% 0,071 1,318 безначајно 

2 

Уређаји за тренутно 
решавање, повезани са 
таблом, а којима рукују 
студенти 

73,8% 68,75% 0,072 0,699 безначајно 

3 

Бежични уређаји за тренутно 
писање, директно повезани са 
интерактивном таблом, а 
којима рукује наставник 

52,5% 42,5% 0,079 1,266 безначајно 

 

У Табели (10) примећује се следеће: 

1) Опште посматрано, процентуалне вредности које изражавају доступност 

технолошких иновација из домена интерактивне табле, ниже су од њима 

одговарајућих вредности употребе. Приликом израчунавања вредности 

односа „Т“ двају поменутих процентуалних вредности, налазимо да је она 

у сваком од три наведена случаја нижа од индексне вредности на нивоу 

значаја од 0,05 и степена слободе 158, с тим да разлике између ових двају 

процената нису статистички значајне ни код једне технолошке иновације у 

табели. То нам указује да их наставници употребљавају у свом образовном 

раду у приближно истом проценту у коме су те технолошке иновације и 

доступне у школама (постоје разлике, али оне нису статистички значајне). 

 

4.3.3. Статистички значај разлика што се тиче софтверских 
апликација 

Табела 11 приказује резултате „Т“ теста, (вредности „Т“ односа) између 

процентуалне доступности и примене технолошких иновација на пољу 

софтверских апликација, у школама обухваћеним узорком: 

Појединачне технолошке 
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1 Програми „флеш“ 77,5% 67,5% 0,071 1,416 безначајно 

2 
Програми за пуштање видео 
записа 

72,5% 62,5% 0,074 1,35 безначајно 
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3 Програми за слике 66,3% 60,6% 0,076 0,749 безначајно 

4 
Аудио програми 
(за пуштање звука) 

58,8% 54,1% 0,078 0,6 безначајно 

5 Текстуални програми (Word) 100% 80,3% 0,047 4,181 значајно 

6 
Програми за презентације 
(Power Point) 

100% 65,3% 0,06 5,795 значајно 

 

Претходна табела (Табела 11) обавештава нас о следећем: 

1) „Т“ вредности разлика између процента доступности наведених 

технолошких иновација и процента њихове употребе у свим школама 

обухваћеним студијским узорком, мање су од индексне вредности на нивоу 

значаја од 0,05, и при степену слободе 158, а која износи 1,98. На основу 

тога се може закључити да не постоје статистички значајне разлике између 

процентуалне доступности наведених технолошких иновација у школама и 

њихове процентуалне употребе од стране наставника; дакле приближно је 

једнак проценат доступности тих иновација и проценат њихове употребе. 

2) Изузетак од горе поменутих закључака чине добијени резултати који се 

тичу двеју софтверских апликација. Израчуната вредност „Т“ односа 

између процентуалне доступности сваке од њих у школама из узорка, и 

њихове употребе, виша је од индексне вредности (1,98) на нивоу значаја 

0,05 и степена слободе 158, и то: 
 

- Текстуални програми, код којих израчуната „Т“ вредност износи 

4,181, и 

- Програми за презентације, код којих израчуната „Т“ вредност 

износи 5,795. 

Наведени резултати упућују на то да постоје статистички значајне 

разлике између процента доступности и процента употребе софтверских 

апликација (при чему је природно виша вредност  доступности), што наводи на 

закључак да постоје одређене отежавајуће околности које спречавају да те 

софтверске апликације буду коришћене у наставном процесу у оном проценту у 

којем су и обезбеђене у школама. Ова студија се бави и овом чињеницом у 

посебном делу.  
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4.3.4. Статистички значај разлика између процентуалне доступности 
и употребе технолошких иновација у образовању из домена 
интернета 

Табела (12) приказује резултате „Т“ теста (вредности „Т“) између 

процентуалне доступности технолошких иновација и њихове употребе у 

образовном процесу: 
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1 
Електронски записи 
(блогови) 

78,8% 42,5% 0,08 4,699 значајно 

2 Едукативни сајтови 100% 90% 0,034 2,902 значајно 

3 Сајтови за тестове 87,5% 75,6% 0,061 2,490 значајно 

4 Сајтови за симулације 55% 46,6% 0,079 1,063 безначајно 

5 
Сајтови виртуелних 
лабораторија 

48,8% 42,8% 0,079 0,762 безначајно 

6 
Сајтови виртуелних 
учионица 

47,5% 40,3% 0,078 0,918 безначајно 

7 Дигиталне библиотеке  51,3% 47,2% 0,079 0,645 безначајно 

8 Електронска пошта  85% 80% 0,06 0,832 безначајно 

9 Собе за ћаскање (чет) 56,3% 28,75% 0,078 3,517 значајно 

10 Мејлинг листе  100% 63,1% 0,061 6,017 значајно 

11 Едукативни клубови  100% 73,7% 0,053 4,922 значајно 

12 Видео конференције  73,8% 63,1% 0,073 1,456 безначајно 

 

Табела (12) нас обавештава о следећем: 

1) Налазимо да су вредности „Т“ односа између доступности и употребе 

следећих технолошких иновација следеће: 

 Електронских записа (блогова) – „Т“ = 4,699; 

 Едукативних сајтова – „Т“ = 2,902; 

 Сајтова за тестове – „Т“ = 2,49; 

 Соба за ћаскање (чет) – „Т“ = 3,517; 

 Мејлинг листи – „Т“ = 6,017, и 

 Едукативних клубова – „Т“ = 2,922, 
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Све добијене „Т“ вредности за овде наведене технолошке иновације, 

више су од индексне вредности 1,98, на нивоу значаја 0,05 и при степену 

слободе од 158. На основу тога, може се рећи да постоје статистички 

значајне разлике између степена доступности тих технолошких иновација 

(узгред – оне су доступне већином у високом проценту школа), и степена 

њиховог укључивања у образовне процесе. То упућује на закључак да 

постоје отежавајући фактори који онемогућавају да ове технолошке 

иновације буду коришћене у приближно једнаком проценту у ком су и 

доступне у школама. Ова студија се тим отежавајућим факторима бави у 

посебном делу. 

2) Што се тиче осталих технолошких иновација из ове групе, њихова 

израчуната „Т“ вредност је нижа од индексне, што значи да не постоје 

суштинске и статистички значајне разлике између процентуалне 

доступности и процентуалне употребе наведених технолошких иновација. 

 

4.4. Однос различитих вредности употребе технолошких иновација у 
образовању по променљивим категоријама 
 

4.4.1. Однос између степена употребе технолошких иновација у 
образовању према категорији пола 

 

4.4.1.1. Употреба технолошких иновација које се тичу рачунара, према 
категорији пола 

Табела (13) приказује број одговора испитаника према полу (наставници 

и наставнице), затим вредности К2 за сваку појединачну технолошку иновацију 

као и њихов статистички значај: 
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Позитивни и негативни одговори испитаника Вредност 
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Увек Понекад Ретко 
Не 

користи 
Укупно 

1 
Наставнице 22 15 / 3 40 

7,5 значајно Наставници  10 25 / 5 40 
Укупно 32 40 / 8 80 

2 
Наставнице  23 13 / 4 40 

6,272 значајно Наставници 12 24 / 4 40 
Укупно  35 37 / 8 80 

3 
Наставнице  / 14 8 15 40 

8,659 значајно Наставници / 6 21 16 40 
Укупно  / 20 29 31 80 
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4 
Наставнице  20 10 5 5 40 

8,487 значајно Наставници 14 5 16 5 40 
Укупно  34 15 21 10 80 

5 
Наставнице  22 7 11 / 40 

13,872 значајно Наставници 17 21 2 / 40 
Укупно  39 28 13 / 80 

6 
Наставнице  17 23 / / 40 

5,952 значајно Наставници 7 33 / / 40 
Укупно  24 56 / / 80 

7 
Наставнице  3 8 5 24 40 

9,093 значајно Наставници 5 19 4 12 40 
Укупно  8 27 9 36 80 

8 
Наставнице  12 15 9 4 40 

8,689 значајно Наставници 23 7 4 6 40 
Укупно  35 22 13 10 80 

 

У претходној табели (Табела 13) јасно се примећује да су вредности К2 

које рефлектују однос између степена употребе технолошких иновација које се 

тичу рачунара и пола наставника – корисника, у свим обрађеним случајевима 

више од њихових индексних вредности. Другим речима, постоји статистички 

значајна повезаност између употребе технолошких иновација у образовним 

процесима, и полне припадности наставника, што значи да се мера у којој 

наставници употребљавају ове иновације разликује од мере у којој то чине 

наставнице.  

С тим у вези је вредно навести да индексне вредности К2  при нивоу од 

0,05, износе: (1) 

 У табели, само у случају двају редова (наставнице и наставници) и двају 

стубаца тестова, сходно одговорима испитаника из узорка, односно код 

степена слободе (2-1)(2-1)=1, индексна вредност К2 износи 3,84. 

 У табели, у случају двају редова и трију стубаца тестова, индексна 

вредност К2 код степена слободе (2-1)(3-1)=2 износи 5,99. 

 У табели, у случају двају редова (наставнице и наставници) и четири 

ступца тестова, индексна вредност К2 код степена слободе (2-1)(4-1)=3, 

износи 7,82. 

Из података који су дати у претходној табели могуће је израчунати 

вредности аритметичке средине и проценте употребе ових технолошких 

иновација од стране наставника и наставница. Резултате предочава Табела (14). 

(1) – Еш-Шербини, Зекерија: ЕЛ-ИХСА ЕЛ-ЛАБАРАМТИ ФИ-Л-'УЛУМ ЕН-НЕФСИЈЕ ВА-Т-ТЕРБАВИЈЕ ВА-Л-

ИЏТИМА'ИЈЕ, стр 365. 
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Технолошка иновација 
Аритметичка средина Проценат употребе 

наставници наставнице наставници наставнице 

1 Софтвери за обуку и вежбу 0,72 0,85 72% 85% 

2 
Софтвери за специјално 
образовање 

0,775 0,843 77,5% 84,3% 

3 Софтвери за симулације 0,644 0,845 64,4% 84,5% 

4 
Софтвери за решавање 
проблема 

0,675 0,781 67,5% 78,1% 

5 Софтвери за едукативне игре 0,831 0,918 83,1% 91,8% 

6 
Софтвери за испитивање и 
оцењивање ученика 

0,794 0,856 79,4% 85,6% 

7 Виртуелне лабораторије 0,606 0,438 60,6% 43,8% 

8 Електронске књиге 0,794 0,719 79,4% 71,9% 

 

У Табели (14) примећује се следеће: 

1. Проценат употребе технолошких иновација од стране наставница, виши је 

од таквог процента код наставника, изузев у случају виртуелних 

лабораторија и електронских књига. Код софтвера за едукативне игре, 

проценти његове употребе код наставница и наставника веома су близу 

један другом. 

 

 

4.4.1.2. Употреба технолошких иновација које се тичу интерактивне 

табле, према категорији пола 

Табела (15) приказује типове позитивних одговора испитаника према 

категорији пола, на питање о употреби технолошких иновација у вези са 

интерактивном таблом, затим вредности К2 за сваку иновацију, као и њихов 

статистички значај. 
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1 
Наставнице 10 3 21 6 40 

8,353 значајно 
Наставници 20 4 9 7 40 
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Укупно 30 7 30 13 80 

2 
Наставнице 12 10 12 6 40 

10,571 значајно Наставници 20 4 4 12 40 
Укупно 32 14 16 18 80 

3 
Наставнице 2 5 / 33 40 

6,036 значајно Наставници 6 11 / 23 40 
Укупно 8 16 / 56 80 

 

У Табели (15) се примећује да су све вредности К2 статистички значајне 

при 0,05 и степенима слободе по редовима и ступцима(*), што упућује на то да 

постоје статистички значајне разлике између просечних употреба технолошких 

иновација код двеју категорија (наставника и наставница), што објашњава 

наредна табела (Табела 16): 

Технолошка иновација 
Аритметичка средина Проценат употребе 

Наставници Наставнице Наставници Наставнице 

1 
Интерактивне табле у 
учионицама 

0,625 0,731 62,5% 73,1% 

2 

Уређаји за тренутно 
решавање, повезани са 
таблом, а којима рукују 
студенти 

0,675 0,7 67,5% 70% 

3 

Бежични уређаји за тренутно 
писање, директно повезани 
са интерактивном таблом, а 
којима рукује наставник 

0,35 0,65 35% 65% 

 

Из Табеле (16) се јасно види да наставнице у просеку више користе 

интерактивну таблу од наставника. Такође се примећује да наставнице скоро 

двоструко више употребљавају технолошку иновацију (3) – бежичне уређаје за 

тренутно писање. 

 

(*) – Индексне вредности К2 су исте оне које се појављују на нивоу 0,05 и код степена слободе према табелама који су 

на основу њих израчунати. 
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4.4.1.3. Употреба технолошких иновација које се тичу софтверских 

апликација, према категорији пола 

Табела (17) приказује потврдне одговоре испитаника из узорка, разврстане 

према полу, на питање о употреби софтверских апликација: 

И
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Пол 

Број позитивних одговора 

Вредности 
К2  

при 0,05 

Статистич-
ки значај 
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) 

М
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и

 

У
к
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1 
Наставнице 9 7 17 7 40 

9,825 значајно Наставници 21 4 7 8 40 
Укупно 30 11 24 15 80 

2 
Наставнице 20 8 / 12 40 

7,333 значајно Наставници 12 4 / 24 40 
Укупно 32 12 / 36 80 

3 
Наставнице 14 14 / 12 40 

7,811 значајно Наставници 8 10 / 22 40 
Укупно 22 24 / 34 80 

4 
Наставнице 7 5 / 28 40 

6,554 значајно Наставници 16 7 / 17 40 
Укупно 23 12 / 25 80 

5 
Наставнице 16 6 18 / 40 

12,744 значајно Наставници 23 13 4 / 40 
Укупно 39 19 22 / 80 

6 
Наставнице 25 9 6 / 40 

6,409 значајно Наставници 15 10 15 / 40 
Укупно 40 19 21 / 80 

 

У Табели (17) се види да су вредности К2 употребе технолошких 

иновација код наставника и њихове употребе код наставница више од 

одговарајућих индексних вредности, па се на основу тога може закључити да 

постоји статистички значајна повезаност између употребе наведених 

технолошких иновација од стране испитаника, и категорије пола (да ли се ради о 

мушкарцима или женама). Из претходне табеле се такође могу израчунати и 

аритметичке средине и проценти употребе тих иновација, а резултате приказује 

Табела (18): 

Технолошка иновација 
Аритметичка средина Проценат употребе 

Наставници Наставнице Наставници Наставнице 

1 Програми „флеш“ 0,613 0,738 61,3% 73,8% 

2 
Програми за пуштање видео 
записа 

0,725 0,525 72,5% 52,5% 
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3 Програми за слике 0,688 0,525 68,8% 52,5% 

4 
Аудио програми 
(за пуштање звука) 

0,444 0,638 44,4% 63,8% 

5 Текстуални програми (Word) 0,738 0,869 73,8% 86,9% 

6 
Програми за презентације 
(Power Point) 

0,869 0,75 86,9% 75% 

 

Табела (18) показује да наставнице више од наставника користе „флеш“, 

текстуалне и аудио програме, док је са осталим програмима супротна ситуација; у 

том смислу се може закључити да наставници у већој мери од својих колегиница 

користе програме који су специјализовани за рад са сликама, видео записима и 

презентацијама. 

4.4.1.4. Употреба технолошких иновација које се тичу интернета 

Табела (19) приказује потврдне одговоре испитаника из узорка, 

разврстане према полу, на питање о употреби технолошких иновација које су у 

вези са интернетом, а такође и вредности К2 у односу на сваку појединачну 

иновацију. 
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Број потврдних одговора  
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1 
Наставнице 5 12 / 23 40 

6,286 значајно Наставници 3 4 / 33 40 
Укупно 8 16 / 56 80 

2 
Наставнице 29 11 / / 40 

5,208 значајно Наставници 19 21 / / 40 
Укупно 48 32 / / 80 

3 
Наставнице 16 13 6 5 40 

8,197 значајно Наставници 22 3 10 5 40 
Укупно 38 16 16 10 80 

4 
Наставнице 2 3 4 31 40 

9,16 значајно Наставници 7 7 8 18 40 
Укупно 9 10 12 49 80 

5 
Наставнице 2 2 4 32 40 

8,738 значајно Наставници 9 6 4 21 40 
Укупно 11 8 8 53 80 

6 
Наставнице 2 2 2 34 40 

8,635 значајно Наставници 6 7 5 22 40 
Укупно 8 9 7 56 80 
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7 
Наставнице 3 5 3 29 40 

8,606 значајно Наставници 7 11 6 16 40 
Укупно 10 16 9 45 80 

8 
Наставнице 13 27 / / 40 

7,81 значајно Наставници 3 37 / / 40 
Укупно 16 64 / / 80 

9 
Наставнице / / 2 38 40 

6,275 значајно Наставници / / 10 30 40 
Укупно / / 12 68 80 

10 
Наставнице 10 3 4 23 40 

13,933 значајно Наставници 22 5 6 7 40 
Укупно 32 8 10 30 80 

11 
Наставнице 8 15 4 13 40 

9,317 значајно Наставници 16 15 6 3 40 
Укупно 24 30 10 16 80 

12 
Наставнице 8 9 3 20 40 

11,175 значајно Наставници 14 15 5 6 40 
Укупно 22 24 8 26 80 

 

Из претходне табеле се види да су све израчунате вредности К2 веће од 

њихових индексних вредности на нивоу 0,05. Према томе, оне су статистички 

значајне што потврђује да постоји статистички значајна повезаност између 

употребе технолошких иновација у вези са интернетом и категорије пола (односно 

– да ли се ради о наставницима или наставницама). На основу података из исте те 

табеле, може се доћи и до наредне, Табеле (20) која приказује вредности 

аритметичке средине и проценте употребе тих иновација, према категорији пола 

испитаника: 

Технолошка иновација 
Аритметичка средина Проценат употребе 

Наставници Наставнице Наставници Наставнице 

1 
Електронски записи 
(блогови) 

0,494 0,294 49,4% 29,4% 

2 Едукативни сајтови 0,931 0,869 93,1% 86,9% 

3 Сајтови за тестове 0,75 0,844 75% 84,4% 

4 Сајтови за симулације 0,35 0,519 35% 51,9% 

5 
Сајтови виртуелних 
лабораторија 

0,337 0,518 33,7% 51,8% 

6 
Сајтови виртуелних 
учионица 

0,325 0,418 32,5% 41,8% 

7 Дигиталне библиотеке 0,388 0,575 38,8% 57,5% 

8 Електронска пошта 0,831 0,769 83,1% 76,9% 

9 Собе за ћаскање (чет) 0,263 0,312 26,3% 31,2% 
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10 Мејлинг листе  0,5 0,763 50% 76,3% 

11 Едукативни клубови 0,657 0,775 65,7% 77,5% 

12 Видео конференције  0,531 0,731 53,1% 73,1% 

 

Из Табеле (20) се види да наставнице у највећем броју случајева више 

употребљавају наведене технолошке иновације од својих колега. То је случај код 

свих технолошких иновација које се тичу интернета, изузев код електронских 

записа (блогова), едукативних сајтова и електронске поште које у наставници 

употребљавају у већој мери него наставнице. 

 

4.4.2. Однос између степена употребе технолошких иновација у 
образовању према категоријама стеченог стручног образовања 
испитаника 

 

4.4.2.1. Употреба технолошких иновација које се тичу рачунара, 
према категорији стеченог стручног образовања испитаника 

Табела (21) приказује карактеризацију потврдних одговора испитаника на 

питање о њиховој употреби технолошких иновација у вези са рачунаром, а који су 

разврстани према стручно-образовној специјализацији испитаника (висока спрема 

педагошке или непедагошке струке), као и вредности К2 израчунате за сваку 

појединачну иновацију, те њихов статистички значај. 
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Стечено стручно 
образовање 
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1 
Непедагошко 9 23 / 4 36 

6,288 значајно Педагошко 23 17 / 4 44 
Укупно 32 40 / 8 80 

2 
Непедагошко 10 23 / 3 36 

8,402 значајно Педагошко 25 14 / 5 44 
Укупно 35 37 / 8 80 

3 
Непедагошко / 7 14 15 36 

9,044 значајно Педагошко / 17 5 22 44 
Укупно / 24 19 37 80 

4 
Непедагошко 9 7 12 8 36 

10,934 значајно 
Педагошко 25 8 9 2 44 
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Укупно 34 15 21 10 80 

5 
Непедагошко 11 18 7 / 36 

9,064 значајно Педагошко 28 10 6 / 44 
Укупно 39 28 13 / 80 

6 
Непедагошко 18 18 / / 36 

12,468 значајно Педагошко 6 38 / / 44 
Укупно 24 56 / / 80 

7 
Непедагошко 3 20 2 11 36 

14,325 значајно Педагошко 5 7 7 25 44 
Укупно 8 27 9 36 80 

8 
Непедагошко 14 17 3 2 36 

14,66 значајно Педагошко 21 5 10 8 44 
Укупно 35 22 13 10 80 

 

У претходној табели (Табела 21) види се да су све израчунате вредности 

К2 за однос између употребе технолошких иновација у образовању које се тичу 

рачунара, и категорије стеченог стручног образовања испитаника, веће од 

одговарајућих индексних вредности на нивоу значаја од 0,05, што упућује на 

закључак да постоји статистички значајна повезаност између степена употребе 

наведених технолошких иновација и стеченог стручног образовања испитаника 

који их користе. На основу података које доноси Табела (21), израчунавају се 

вредности аритметичке средине и процената употребе ових иновација, и то за обе 

категорије испитаника (висока спрема, непадогшке, односно педагошке струке). 

Те резултате доноси Табела (22): 

Технолошка иновација 
Аритметичка средина Проценат употребе 

Непедагошка 
струка 

Педагошка 
струка 

Непедагошка 
струка 

Педагошка 
струка 

1 Софтвери за обуку и вежбу 0,681 0,894 68,1% 89,4% 

2 
Софтвери за специјално 
образовање 

0,7 0,919 70% 91,9% 

3 Софтвери за симулацију 0,4 0,519 40% 51,9% 

4 
Софтвери за решавање 
проблема 

0,556 0,9 55,6% 90% 

5 
Софтвери за едукативне 
игре 

0,638 0,963 63,8% 96,3% 

6 
Софтвери за испитивање и 
оцењивање ученика 

0,788 0,863 78,8% 86,3% 

7 Виртуелне лабораторије 0,544 0,551 54,4% 55,1% 

8 Електронске књиге 0,719 0,794 71,9% 79,4% 

 



 
 

122

Из Табеле (22) се јасно види да су проценти употребе свих наведених 

технолошких иновација виши код испитаника педагошке струке него код оних 

који то нису. Могуће је да то потиче од чињенице да педагошки програми за 

едукацију наставника садрже прописе који се односе на образовне технологије, 

што доприноси проширењу знања и информисаности студената о овој области, 

увежбава их за употребу тих иновација и омогућује да стекну позитивну 

оријентисаност према њима, а то је нешто што други испитаници нису имали 

током образовања. 

4.4.2.2. Употреба технолошких иновација које се тичу интерактивне 
табле, по категоријама стеченог стручног образовања 
испитаника 

Наредна табела – Табела (23) приказује карактеризацију према категорији 

струке, позитивних одговора испитаника на питање о употреби технолошких 

иновација из домена интерактивне табле 
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1 
Непедагошко 12 3 19 2 36 

8,997 значајно Педагошко 18 4 11 11 44 
Укупно 30 7 30 13 80 

2 
Непедагошко 11 6 5 14 36 

10,521 значајно Педагошко 21 8 11 4 44 
Укупно 32 14 16 18 80 

3 
Непедагошко 2 3 / 31 36 

8,175 значајно Педагошко 6 13 / 25 44 
Укупно 8 16 / 56 80 

 

У Табели (23) јасно се види да су све израчунате вредности К2 веће од 

одговарајућих индексних вредности на нивоу значаја 0,05, што значи да постоји 

статистички значајна повезаност између употребе тих иновација и тога да ли су 

испитаници педагошке или непедагошке струке. На основу тако добијених 

података израчунавају се и вредности аритметичке средине и процената употребе 

наведених иновација, према категорији струке испитаника, што приказује Табела 

(24):  
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Технолошка иновација 
Аритметичка средина Проценат употребе 

Непедагошка 
струка 

Педагошка 
струка 

Непедагошка 
струка 

Педагошка 
струка 

1 
Интерактивна табла у 
учионици 

0,725 0,731 72,5% 73,1% 

2 

Уређаји за тренутно 
решавање, повезани са 
таблом, а којима рукују 
студенти 

0,538 0,838 53,8% 83,8% 

3 

Бежични уређаји за 
тренутно писање, директно 
повезани са интерактивном 
таблом, а којима рукује 
наставник 

0,3 0,55 30% 55% 

 

У Табели (24) се примећује следеће: 

1. Проценат употребе интерактивне табле код испитаника непедагошке 

струке, скоро да је идентичан проценту код испитаника који припадају тој 

струци. То можда потиче од чињенице да је ова технолошка иновација 

релативно скоро уведена у употребу, што значи да није садржана у 

одредбама (програму) о технолошким иновацијама у току едукације 

наставника за педагошки рад, тако да је обе категорије испитаника 

приближно једнако познају. 

2. Што се тиче технолошких иновација које спадају у додатну апаратуру 

интерактивној табли, као што су уређаји за тренутно решавање и бежични 

уређаји за тренутно писање, примећује се да их у осетно већем проценту 

употребљавају испитаници који су стекли педагошко стручно образовање. 

4.4.2.3. Употреба технолошких иновација које се тичу софтверских 
апликација, по категоријама стеченог стручног образовања 
испитаника 

Табела (25) приказује карактеризацију према категорији струке 

(педагошке или непедагошке), потврдних одговора испитаника на питање о 

употреби софтверских апликација: 
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1 
Непедагошко 9 3 15 9 36 

8,457 значајно Педагошко 21 8 9 6 44 
Укупно 30 11 24 15 80 

2 
Непедагошко 10 3 / 23 36 

9,574 значајно Педагошко 22 9 / 13 44 
Укупно 32 12 / 36 80 

3 
Непедагошко 5 10 / 21 36 

8,378 значајно Педагошко 17 14 / 13 44 
Укупно 22 24 / 34 80 

4 
Непедагошко 6 4 / 26 36 

6,953 значајно Педагошко 17 8 / 19 44 
Укупно 23 12 / 45 80 

5 
Непедагошко 12 7 17 / 36 

12,96 значајно Педагошко 27 12 5 / 44 
Укупно 39 19 22 / 80 

6 
Непедагошко 12 9 15 / 36 

6,069 значајно Педагошко 28 10 6 / 44 
Укупно 40 19 21 / 80 

 

У претходној табели (Табела 25) примећује се да су све израчунате 

вредности К2 веће од индексних на нивоу значаја 0,05. То значи да су оне 

статистички значајне, односно да постоји повезаност између стручне оријентације 

испитаника и њихове употребе технолошких иновација које се тичу софтверских 

апликација. 

На основу података из Табеле (25), може се доћи до података о 

вредностима аритметичких средина и процената употребе наведених 

технолошких иновација од стране двеју категорија испитаника. Те податке 

приказује Табела (26): 

Технолошка иновација 

Аритметичка средина Проценат употребе 

Непедагошка 
струка 

Педагошка 
струка 

Непедагошка 
струка 

Педагошка 
струка 

1 Програми „флеш“ 0,638 0,825 63,8% 82,5% 

2 
Програми за пуштање 
видео записа 

0,563 0,863 56,3% 86,3% 

3 Програми за слике 0,444 0,769 44,4% 76,9% 
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4 
Аудио програми 
(за пуштање звука) 

0,388 0,694 38,8% 69,4% 

5 
Текстуални програми 
(Word) 

0,644 0,713 64,4% 71,3% 

6 
Програми за презен-тације 
(Power Point) 

0,656 0,962 65,6% 96,2% 

 

У Табели (26) се јасно види да је проценат употребе технолошких 

иновација у образовању, из домена софтверских апликација, виши код наставника 

који су педагошке струке, од оних који то нису. Овај однос је приметан код сваке 

појединачне технолошке иновације која је назначена у табели, и то потврђује 

значај педагошке едукације наставног кадра. 

 

4.4.2.4. Употреба технолошких иновација које се тичу интернета, по 
категоријама стручне и образовне специјализације 
испитаника 

Наредна – Табела (27), приказује карактеризацију према категорији 

струке (педагошке или непедагошке), потврдних одговора испитаника на питање 

о употреби технолошких иновација у образовању које се односе на интернет: 

Р
ед
н
и

 б
р
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и
н
ов
ац
и
је

 

Стечено стручно 
образовање 

Број потврдних одговора  
Вредности 

К2  
на нивоу 

0,05 

С
та
ти
ст
и
ч
к
и

 
зн
ач
ај

 

В
ео
м
а 

ве
л
и
к

 

В
ел
и
к

  

С
р
ед
њ
и

 
(у
м
ер
ен

) 

М
ал
и

 

У
к
уп
н
о 

1 
Непедагошко 3 12 / 21 36 

7,273 значајно Педагошко 5 4 / 35 44 
Укупно 8 16 / 56 80 

2 
Непедагошко 15 21 / / 36 

9,167 значајно Педагошко 33 11 / / 44 
Укупно 48 32 / / 80 

3 
Непедагошко 13 9 12 2 36 

10,949 значајно Педагошко 25 7 4 8 44 
Укупно 38 16 16 10 80 

4 
Непедагошко 5 5 10 16 36 

10,649 значајно Педагошко 4 5 2 33 44 
Укупно 9 10 12 49 80 

5 
Непедагошко 9 4 4 19 36 

7,98 значајно Педагошко 2 4 4 34 44 
Укупно 11 8 8 53 80 

6 Непедагошко 6 7 3 20 36 8,78 значајно 
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Педагошко 2 2 4 36 44 
Укупно 8 9 7 56 80 

7 
Непедагошко 7 11 3 15 36 

9,141 значајно Педагошко 3 5 6 30 44 
Укупно 10 16 9 45 80 

8 
Непедагошко 12 24 / / 36 

7,273 значајно Педагошко 4 40 / / 44 
Укупно 16 64 / / 80 

9 
Непедагошко / / 9 27 36 

5,134 значајно Педагошко / / 3 41 44 
Укупно / / 12 68 80 

10 
Непедагошко 11 3 2 20 36 

9,857 значајно Педагошко 21 5 8 10 44 
Укупно 32 8 10 30 80 

11 
Непедагошко 8 20 2 6 36 

9,899 значајно Педагошко 16 10 8 10 44 
Укупно 24 30 10 16 80 

12 
Непедагошко 8 17 2 9 36 

9,56 значајно Педагошко 14 7 6 17 44 
Укупно 22 24 8 26 80 

 

У Табели (27) се јасно примећује да су све вредности односа К2 између 

нивоа употребе образовно-технолошких иновација из домена интернета и 

категорије стеченог стручног образовања (педагошког или непедагошког) код 

испитаника, веће него индексна вредност на нивоу 0,5. То указује на постојање 

статистички значајне везе између степена употребе наведених технолошких 

иновација и стеченог стручног образовања наставника (педагошког или 

непедагошког). 

На основу података из Табеле (27), може се сачинити Табела (28) која 

доноси вредности аритметичких средина и процената употребе тих иновација у 

обема категоријама наставника: 

Технолошка иновација 

Аритметичка средина Проценат употребе 

Непедагошка 
струка 

Педагошка 
струка 

Непедагошка 
струка 

Педагошка 
струка 

1 
Електронски записи 
(блогови) 

0,479 0,571 47,9% 57,1% 

2 Едукативни сајтови 0,854 0,938 85,4% 93,8% 

3 Сајтови за тестове 0,729 0,778 72,9% 77,8% 

4 Сајтови за симулације 0,493 0,495 49,3% 49,5% 

5 
Сајтови виртуелних 
лабораторија 

0,52 0,532 52% 53,2% 
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6 
Сајтови виртуелних 
учионица 

0,49 0,492 49% 49,2% 

7 Дигиталне библиотеке 0,569 0,621 56,9% 62,1% 

8 Електронска пошта 0,833 0,873 83,3% 87,3% 

9 Собе за ћаскање (чет) 0,313 0,367 31,3% 36,7% 

10 Мејлинг листе 0,556 0,71 55,6% 71% 

11 Едукативни клубови 0,708 0,868 70,8% 86,8% 

12 Видео конференције 0,667 0,692 66,7% 69,2% 

 

У претходној – Табели (28), примећује се да су процентуалне вредности 

употребе технолошких иновација из домена интернета код наставника који су 

стекли педагошко образовање, веће него њима одговарајуће вредности употребе 

код наставника који такве образовне квалификације нису стекли. То указује на 

значај места и улоге технолошких иновација у образовању, у едукацији наставног 

кадра.  

 

4.4.3. Однос између степена употребе технолошких иновација у 
образовању од стране наставника, и категорије година 
искуства у образовном раду  

 

4.4.3.1. Употреба технолошких иновација које се тичу рачунара, 
према категорији година искуства 

Табела (29) приказује карактеризацију према категорији година искуства 

испитаника, њихових одговора на питање о употреби технолошких иновација у 

образовању које се односе на рачунар, а поред тога и одговарајуће вредности 

односа К2 између категорије употребе и категорије година искуства: 

Р
ед
н
и

 б
р
ој

 
и
н
ов
ац
и
је

  

Године 
искуства 

Позитивни и негативни одговори испитаника Вредност 
К2 при 

0,05 С
та
ти
с-

ти
ч
к
и

 
зн
ач
ај

 

Увек Понекад Ретко 
Не 

користи 
Укупно 

1 

1-3 године 8 13 / 2 23 

2,793 
безна-
чајно 

3-5 година 10 16 / 2 28 
преко 5 година 14 11 / 4 29 
Укупно  32 40 / 8 80 

2 
1-3 године 9 12 / 2 23 

2,713 
безна-
чајно 

3-5 година 1 15 / 2 28 
преко 5 година 15 10 / 4 29 
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Укупно 35 37 / 8 80 

3 

1-3 године / 6 5 12 23 

1,015 
безна-
чајно 

3-5 година / 8 8 12 28 
преко 5 година / 10 6 13 29 
Укупно / 24 19 37 80 

4 

1-3 године 8 2 10 3 23 

12,523 
безна-
чајно 

3-5 година 12 10 4 2 28 
преко 5 година 14 3 7 5 29 
Укупно 34 15 21 10 80 

5 

1-3 године 12 8 3 / 23 

3,402 
безна-
чајно 

3-5 година 11 13 4 / 28 
преко 5 година 16 7 6 / 29 
Укупно 39 28 13 / 80 

6 

1-3 године 8 15 / / 23 

0,599 
безна-
чајно 

3-5 година 7 21 / / 28 
преко 5 година 9 20 / / 29 
Укупно 24 56 / / 80 

7 

1-3 године 2 5 4 12 23 

4,081 
безна-
чајно 

3-5 година 4 10 3 11 28 
преко 5 година 2 12 2 13 29 
Укупно 8 27 9 36 80 

8 

1-3 године 9 8 3 3 23 

6,951 
безна-
чајно 

3-5 година 14 3 6 5 28 
преко 5 година 12 11 4 2 29 
Укупно 35 22 13 10 80 

 

Из претходне – Табеле (29), јасно се види да су све вредности односа К2 

између употребе наведених технолошких иновација и година искуства 

наставника, ниже од индексне вредности (критичне вредности) на нивоу 0,05, и на 

степену слободе [(3-1) (3-1) = 4]. Што се тиче табеле (стубац 3, ред 3), где 

индексна вредност у овом случају износи 9,488(1), затим такође при степену 

слободе [(3-1) (2-1) = 2] у односу на табелу (стубац 2, ред 3), где индексна 

вредност у овом случају износи 5,991, те у односу на табелу (стубац 4, ред 3), 

степен слободе је [(3-1) (4-1) = 6], где индексна вредност К2 у овом случају износи 

12,592 – то значи да су све вредности К2 – као што се види у претходној – Табели 

(28), статистички безначајне. На основу тога се може закључити да не постоји 

повезаност између употребе технолошких иновација у школама и година искуства 

наставника. Овај резултат се може прихватити јер су наставници који су недавно 

дипломирали, учили употребу рачунара у образовно научном раду током својих 

универзитетских студија, као што су и њихове старије колеге (које имају више 

година искуства), користиле и користе рачунар у настави ученицима, што је 

фактор који године искуства наставника чини безначајним као мерило 

учесталости употребе рачунара. 
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На основу података из Табеле (29), образује се Табела (30) која приказује 

вредности аритметичких средина употребе технолошких иновација у образовању, 

према годинама искуства наставника: 

Технолошка иновација 
Аритметичка средина Проценат употребе 

1-3 
године 

3-5 
година 

преко 5 
година 

1-3 
године 

3-5 
година 

преко 5 
година 

1 Софтвери за обуку и вежбу 0,2281 0,2813 0,2906 22,81% 28,13% 29,06% 

2 
Софтвери за специјално 
образовање 

0,231 0,2844 0,2938 23,1% 28,44% 29,38% 

3 Софтвери за симулације 0,125 0,1625 0,1719 12,5% 16,25% 17,19% 

4 
Софтвери за решавање 
проблема 

0,1906 0,275 0,2625 19,06% 27,5% 26,25% 

5 Софтвери за едукативне игре 0,2438 0,2844 0,3031 24,38% 28,44% 30,31% 

6 
Софтвери за испитивање и 
оцењивање ученика 

0,2469 0,2844 0,30 24,69% 28,44% 30% 

7 Виртуелне лабораторије 0,1343 0,1969 0,1906 13,43% 19,69% 19,06% 

8 Електронске књиге 0,2469 0,25 0,2843 24,69% 25% 28,43% 

 

Из претходне – Табеле (30), види се да су вредности аритметичких 

средина из свих категорија према годинама искуства, веома близу једне другима, 

што потврђује резултат К2 из Табеле (29). 

 

(1) Allan G. Bluman: Elementary statistic, McGraw hill, Sixth, Edition, 2007, P772. 

 

4.4.3.2. Употреба технолошких иновација које се тичу интерактивне 
табле, према категорији година искуства 

Табела (31) приказује потврдне одговоре испитаника из узорка, 

разврстане према њиховим годинама искуства, на питање о употреби 

технолошких иновација из домена интернета: 

Р
ед
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 б
р
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н
ов
ац
и
је

  

Године 
искуства 

Позитивни и негативни одговори испитаника Вредност 
К2 при 

0,05 С
та
ти
с-

ти
ч
к
и

 
зн
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Увек Понекад Ретко 
Не 

користи 
Укупно 

1 

1-3 године 8 2 9 4 23 

0,635 
безна-
чајно 

3-5 година 10 3 10 5 28 
преко 5 година 12 2 11 4 29 
Укупно  30 7 30 13 80 
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2 

1-3 године 8 2 9 4 23 

9,898 
безна-
чајно 

3-5 година 12 6 5 5 28 
преко 5 година 12 6 2 9 29 
Укупно 32 14 16 18 80 

3 

1-3 године 1 4 / 18 23 

2,064 
безна-
чајно 

3-5 година 3 7 / 18 28 
преко 5 година 4 5 / 20 29 
Укупно 8 16 / 56 80 

 

У Табели (31) се примећује да су вредности К2 ниже од њихове индексне 

вредности на нивоу значаја 0,05 – код двеју иновација (1 и 2), будући да та 

вредност код следећег степена слободе [(ред 3-1) (стубац 4-1) = 6] износи 12,592, а 

такође у односу на иновацију бр.3 из горње табеле, вредност К2 на нивоу значаја 

0,05, и при степену слободе [(ред 3-1) (стубац 3-1) = 4] износи 9,488, односно – 

све израчунате вредности К2 из Табеле (31), мање су од одговарајуће индексне 

вредности на нивоу значења 0,05. На основу тога се може закључити да не постоји 

веза између броја година искуства и степена коришћења технолошких иновација 

из домена интерактивне табле, од стране наставника обухваћених студијским 

узорком. На основу података из претходне табеле, добијају се вредности 

аритметичких средина и процената употребе наведених иновација, које приказује 

Табела (32), разврстане према годинама искуства наставника: 

Технолошка иновација 
Аритметичка средина Проценат употребе 

1-3 
године 

3-5 
година 

преко 5 
година 

1-3 
године 

3-5 
година 

преко 5 
година 

1 
Интерактивне табле у 
учионицама 

0,1875 0,2312 0,25 18,75% 23,12% 25% 

2 
Уређаји за тренутно решавање, 
повезани са таблом, а којима 
рукују студенти 

0,1875 0,2513 0,2468 18,75% 25,13% 24,68% 

3 

Бежични уређаји за тренутно 
писање, директно повезани са 
интерактивном таблом, а 
којима рукује наставник 

0,1063 0,1594 0,1593 10,63% 15,94% 15,93% 

 

У Табели (32) се примећује да су вредности аритметичких средина за употребу 

свих наведених технолошких иновација по годинама искуства, међусобно блиске. 

То потврђује претходни закључак који је проистекао из израчунавања вредности 

К2 у претходној табели (Табела 31). 
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4.4.3.3. Употреба софтверских апликација према категорији година 
искуства 

Табела (33) приказује одговоре испитаника на питање о учесталости 

њихове употребе софтверских апликација. Одговори су разврстани према 

годинама искуства испитаника: 

Р
ед
н
и

 б
р
ој

 
и
н
ов
ац
и
је

  

Године 
искуства 

Позитивни и негативни одговори испитаника Вредност 
К2 при 

0,05 С
та
ти
с-

ти
ч
к
и

 
зн
ач
ај

 

Увек Понекад Ретко 
Не 

користи 
Укупно 

1 

1-3 године 8 2 9 4 23 

3,0795 
безна-
чајно 

3-5 година 10 6 7 5 28 
преко 5 година 12 3 8 6 29 
Укупно  30 11 24 15 80 

2 

1-3 године 9 3 / 11 23 

2,792 
безна-
чајно 

3-5 година 11 6 / 9 28 
преко 5 година 12 3 / 16 29 
Укупно 32 12 / 36 80 

3 

1-3 године 6 8 / 9 23 

1,969 
безна-
чајно 

3-5 година 10 7 / 11 28 
преко 5 година 6 9 / 14 29 
Укупно 22 24 / 34 80 

4 

1-3 године 6 3 / 14 23 

6,292 
безна-
чајно 

3-5 година 10 7 / 11 28 
преко 5 година 7 2 / 20 29 
Укупно 23 12 / 45 80 

5 

1-3 године 9 3 11 / 23 

8,679 
безна-
чајно 

3-5 година 12 7 9 / 28 
преко 5 година 18 9 2 / 29 
Укупно 39 19 22 / 80 

6 

1-3 године 9 3 11 / 23 

7,596 
безна-
чајно 

3-5 година 13 7 10 / 28 
преко 5 година 18 9 2 / 29 
Укупно 40 19 21 / 80 

 

У претходној – Табели (33), примећује се да је вредност К2 мања од 

одговарајуће критичне вредности (индексна К2), на нивоу значаја 0,05, и при 

следећем степену слободе: [(ред 3-1) (стубац 4-1) = 6], и то у односу на иновацију 

бр.1 у претходној табели. Што се тиче иновација 2-6 у табели, вредности К2 су ту 

мање него индексна на нивоу значаја 0,05, и при следећем степену слободе: [(ред 

3-1) (стубац 3-1) = 4], што је једнако 5,991, односно – израчунате вредности К2 за 

везу између степена употребе технолошких иновација у образовању из домена 

софтверских апликација и година искуства наставника, нису статистички 

значајне. То значи да не постоји веза између тога колико година искуства имају 

наставници, и у којој мери користе софтверске апликације. 
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На основу података из претходне табеле могу се израчунати вредности 

аритметичких средина и процентуалне вредности које се односе на употребу 

софтверских апликација од стране наставника обухваћених студијским узорком, 

разврстане по основу њихових година искуства. Те вредности приказује Табела 

(34): 

 Технолошка иновација 
Аритметичка средина Проценат употребе 

1-3 
године 

3-5 
година 

преко 5 
година 

1-3 
године 

3-5 
година 

преко 5 
година 

1 Програми „флеш“ 0,1875 0,2406 0,2469 18,75% 24,06% 24,69% 

2 
Програми за пуштање 
видео записа 

0,175 0,2219 0,2281 17,5% 22,19% 22,81% 

3 Програми за слике 0,20 0,225 0,2031 20% 22,5% 20,31% 

4 
Аудио програми 
(за пуштање звука) 

0,1469 0,225 0,1644 14,69% 22,5% 16,44% 

5 
Текстуални програми 
(Word) 

0,2094 0,2719 0,3219 20,94% 27,19% 32,19% 

6 
Програми за презентације 
(Power Point) 

0,2094 0,2906 0,3218 20,94% 29,06% 32,18% 

 

У претходној – Табели (34) примећује се следеће: 

1. Постоји висока подударност између вредности аритметичких средина за 

употребу технолошких иновација, толико да се готово поклапају 

вредности те употребе карактеристичне за две категорије 

професионалног искуства (3-5 година искуства и преко 5 година 

искуства), односно – просечна употреба тих иновација се не мења 

променом у категорији година искуства. То откривају резултати К2 теста 

који су приказани у табели пре претходне (у Табели 33). 

2. Аритметичке средине употребе наведених иновација у категорији 

испитаника са 1-3 године искуства, ниже су од одговарајућих вредности 

у другим двама категоријама. Оне међутим нису знатно ниже, што 

потврђује и закључак добијен на основу резултата К2 из Табеле (33) – да 

не постоји повезаност између година радног искуства наставника и 

њихове употребе технолошких иновација. 
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4.4.3.4. Употреба технолошких иновација у образовању из домена 
интернета, према категоријама година искуства 

Табела (35) приказује одговоре на питање о употреби технолошких иновација 

из домена интернета, код испитаника категорисаних по годинама искуства. 

Р
ед
н
и

 б
р
ој

 
и
н
ов
ац
и
је

  

Године 
искуства 

Позитивни и негативни одговори испитаника Вредност 
К2 при 

0,05 С
та
ти
с-

ти
ч
к
и

 
зн
ач
ај

 

Увек Понекад Ретко 
Не 

користи 
Укупно 

1 

1-3 године 3 3 / 17 23 

1,420 
безна-
чајно 

3-5 година 2 6 / 20 28 
преко 5 година 4 7 / 19 29 
Укупно  8 16 / 56 80 

2 

1-3 године 13 10 / / 23 

1,1178 
безна-
чајно 

3-5 година 19 9 / / 28 
преко 5 година 16 13 / / 29 
Укупно 48 32 / / 80 

3 

1-3 године 8 2 9 4 23 

10,462 
безна-
чајно 

3-5 година 14 7 3 4 28 
преко 5 година 16 7 4 2 29 
Укупно 38 16 16 10 80 

4 

1-3 године 3 2 3 15 23 

2,745 
безна-
чајно 

3-5 година 2 4 3 19 28 
преко 5 година 4 4 6 15 29 
Укупно 9 10 12 49 80 

5 

1-3 године 3 2 3 15 23 

1,149 
безна-
чајно 

3-5 година 3 3 2 20 28 
преко 5 година 5 3 3 18 29 
Укупно 11 8 8 53 80 

6 

1-3 године 3 2 3 15 23 

1,613 
безна-
чајно 

3-5 година 2 3 2 21 28 
преко 5 година 3 4 2 20 29 
Укупно 8 9 7 56 80 

7 

1-3 године 3 2 3 15 23 

3,023 
безна-
чајно 

3-5 година 3 6 3 16 28 
преко 5 година 4 8 3 14 29 
Укупно 10 16 9 45 80 

8 

1-3 године 5 18 / / 23 

3,0188 
безна-
чајно 

3-5 година 8 20 / / 28 
преко 5 година 3 26 / / 29 
Укупно 16 64 / / 80 

9 

1-3 године / / 4 19 23 

0,775 
безна-
чајно 

3-5 година / / 5 23 28 
преко 5 година / / 3 26 29 
Укупно / / 12 68 80 

10 

1-3 године 10 2 3 8 23 

0,347 
безна-
чајно 

3-5 година 11 3 3 11 28 
преко 5 година 11 3 4 11 29 
Укупно 32 8 10 30 80 

11 

1-3 године 7 9 3 4 23 

0,727 
безна-
чајно 

3-5 година 8 10 3 7 28 
преко 5 година 9 11 4 5 29 
Укупно 24 30 10 16 80 

12 

1-3 године 6 8 2 7 23 

0,658 
безна-
чајно 

3-5 година 7 8 3 10 28 
преко 5 година 9 8 3 9 29 
Укупно 22 24 8 26 80 
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Из претходне табеле (Табела 35), види се следеће: 

1. Што се тиче технолошке иновације бр.1, налазимо да је вредност К2 у 

њеном случају 0,775. Ова вредност је мања од критичне (индексне) 

вредности на нивоу 0,05 и при степену слободе [(ред 3-1) (стубац 3-1) 

= 4], па је према томе статистички безначајна, односно – не постоји 

повезаност између употребе ове технолошке иновације и година 

искуства испитаника. 

2. Што се тиче иновација под бројевима 2,8 и 9, и у овим случајевима је 

израчуната вредност К2 мања од одговарајуће индексне на нивоу 0,05 

и при степену слободе [(ред 3-1) (стубац 2-1) = 2], што одговара 

5,991. Вредност К2 је дакле статистички безначајна, што указује на 

чињеницу да не постоји повезаност између употребе ових иновација и 

година искуства испитаника. 

3. И у случају осталих технолошких иновација из домена интернета 

примећујемо исту тенденцију. Израчуната вредност К2 мања је од 

индексне на нивоу 0,05 и при степену слободе [(ред 3-1) (стубац 4-1) 

= 6] што износи 12,592. Дакле, израчуната вредност К2 није 

статистички значајна, чиме се потврђује да не постоји веза између 

употребе ових технолошких иновација у образовању и година 

искуства наставника. 

Суштина је у томе да фактор година искуства не утиче на то колико 

наставници употребљавају технолошке иновације, било о којем ужем пољу да је 

реч – иновацијама које се односе на сам рачунар, на интерактивну таблу, на 

софтверске апликације или на интернет, што је било и очекивано. 

На основу података које приказује Табела (35), израчунавају се вредности 

аритметичких средина за употребу технолошких иновација из домена интернета, 

као и њихове процентуалне вредности. Те резултате приказује наредна табела,  
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Табела (36). 

Технолошка иновација 
Аритметичка средина Проценат употребе 

1-3 
године 

3-5 
година 

преко 5 
година 

1-3 
године 

3-5 
година 

преко 5 
година 

1 
Електронски записи 
(блогови) 

0,1188 0,1438 0,1625 11,88% 14,38% 16,25% 

2 Едукативни сајтови 0,2562 0,2843 0,3219 25,62% 28,43% 32,19% 

3 Сајтови за тестове  0,1875 0,2719 0,2969 18,75% 27,19% 29,69% 

4 Сајтови за симулације 0,1219 0,1406 0,1719 12,19% 14,06% 17,19% 

5 
Сајтови виртуелних 
лабораторија 

0,1219 0,1406 0,1656 12,19% 14,06% 16,56% 

6 
Сајтови виртуелних 
учионица 

0,1219 0,1313 0,150 12,19% 13,13% 15% 

7 Дигиталне библиотеке 0,1218 0,1625 0,1875 12,18% 16,25% 18,75% 

8 Електронска пошта 0,2313 0,2875 0,2813 23,13% 28,75% 28,13% 

9 Собе за ћаскање (чет) 0,0844 0,1031 0,100 8,44% 10,31% 10% 

10 Мејлинг листе 0,1875 0,2188 0,225 18,75% 21,88% 2,25% 

11 Едукативни клубови 0,2031 0,2343 0,2562 20,31% 23,43% 25,62% 

12 Видео конференције 0,1844 0,2125 0,2344 18,44% 21,25% 23,44% 

 

У Табели (36) се примећује да су вредности аритметичких средина 

употребе наведених технолошких иновација међусобно веома блиске код свих 

категорија испитаника. У неким случајевима се готово подударају. Та чињеница 

говори у прилог закључцима који се заснивају на резултатима К2 из Табеле (35). 
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4.4.4. Однос између степена употребе технолошких иновација у образовању 
од стране наставника, и броја едукативних курсева на тему образовних 
технологија, које су похађали наставници 

4.4.4.1. Употреба технолошких иновација које се тичу рачунарског 
софтвера, категорисана према броју едукативних курсева о 
образовним технологијама, које су похађали наставници 

Табела (37) приказује одговоре испитаника о употреби технолошких 

иновација које се тичу рачунарског софтвера, разврстане према броју похађаних 

курсева из образовних технологија за наставнике: 

Број едукативних курсева 

Ниво употребе технолошке 
иновације у настави 

П
р
оц
ен
ат

 

С
та
ти
ст
и
ч
к
и

 
зн
ач
ај

 

У
ве
к

 

П
он
ек
ад

 

Р
ет
к
о 

Н
и
к
ад

 

У
к
уп
н
о 

1 

Ниједан или само један 
курс 

18 3 / 8 29 

29,972 значајно 
Два курса 10 10 / 1 21 

Три курса 4 27 / 2 33 

Укупно: 32 40 / 8 80 

2 

Ниједан или само један 
курс 

18 3 / 5 26 

22,8495 значајно 
Два курса 10 10 / 1 21 

Три курса 7 24 / 2 33 

Укупно: 35 37 / 8 80 

3 

Ниједан или само један 
курс 

/ 3 2 21 26 

29,194 значајно 
Два курса / 13 7 1 21 

Три курса / 8 10 15 33 

Укупно: / 24 19 37 80 

4 

Ниједан или само један 
курс 

6 5 12 3 26 

15,257 значајно 
Два курса 14 5 1 1 21 

Три курса 14 5 8 6 33 

Укупно: 34 15 21 10 80 

5 

Ниједан или само један 
курс 

10 8 8 / 26 

17,703 значајно Два курса 15 2 4 / 21 

Три курса 14 18 1 / 33 
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Укупно: 39 28 13 / 80 

6 

Ниједан курс 3 23 / / 26 

23,578 значајно 
Два курса 15 6 / / 21 

Три курса 6 27 / / 33 

Укупно: 24 56 / / 80 

7 

Ниједан курс 5 5 5 11 26 

13,824 значајно 
Два курса 2 12 1 6 21 

Три курса 1 10 3 19 33 

Укупно: 8 27 9 36 80 

8 

Ниједан курс 15 4 6 1 26 

22,901 значајно 
Два курса 5 13 2 1 21 

Три курса 15 5 5 8 33 

Укупно: 35 22 13 10 80 

 

Табела (37) показује да су све вредности односа К2 између степена 

употребе наведених технолошких иновација у образовању и броја едукативних 

курсева које су похађали наставници, веће од индексне вредности која износи 

9,488, на нивоу значаја од 0,05 а при степену слободе [(3-1) (3-1) = 4] у случају 

иновација под бројевима 1,2,3 и 5, односно при степену слободе [(3-1) (4-1) = 6] у 

случају иновације бр.4 и бр.7, где индексна вредност износи 12,59; док код 

иновација 4 и 7 постоје четири ступца са одговорима испитаника, у случају 

иновације бр.6 постоје само два таква ступца, те ће степени слободе стога бити 

[(3-1) (2-1) = 3], а индексна вредност К2 биће у овом случају 5,991. 

Краће речено, све вредности К2 у претходној табели, статистички су 

значајне, што потврђује да постоји веза између учесталости употребе 

технолошких иновација у домену рачунара, од стране наставника, и броја 

едукативних курсева из области образовних технологија које су ти наставници 

похађали. 

На основу података које нам предочава Табела 37, може се доћи до 

вредности аритметичких средина као и до процентуалних вредности које се тичу 



 
 

138

употребе наведених технолошких иновација у односу на број едукативних 

курсева. Увид у те податке пружа наредна табела – Табела (38). 

Технолошка иновација 

Аритметичка средина Проценат употребе 

Н
и
је
да
н

 и
л
и

 
са
м
о 
је
да
н

 
к
ур
с 

 

Д
ва

 к
ур
са

 

Т
р
и

 к
ур
са

 

Н
и
је
да
н

 и
л
и

 
са
м
о 
је
да
н

 
к
ур
с 

Д
ва

 к
ур
са

 

Т
р
и

 к
ур
са

 

1 
Софтвери за обуку и 
вежбу 

0,8846 0,9167 0,9755 88,5% 91,7% 97,6% 

2 
Софтвери за специјално 
образовање 

0,8846 0,9167 0,9221 88,5% 91,7% 92,2% 

3 Софтвери за симулацију 0,3462 0,5476 0,5681 34,6% 54,8% 56,8% 

4 
Софтвери за решавање 
проблема 

0,6346 0,8809 0,8885 63,5% 88,1% 88,9% 

5 
Софтвери за едукативне 
игре 

0,6731 0,8571 0,8788 67,3% 85,7% 87,9% 

6 
Софтвер за испитивање и 
оцењивање ученика 

0,8365 0,9145 0,9409 83,7% 91,5% 94,1% 

7 Виртуелне лабораторије 0,5 0,6667 0,679 50% 66,7% 67,9% 

8 Електронске књиге 0,7596 0,7857 0,7965 76% 78,6% 79,7% 

 

У Табели (38) примећује се следеће: 

1. Проценат употребе сваке наведене образовно-технолошке иновације 

расте, што је већи број курсева које су похађали наставници – 

испитаници. Што се тиче наставника који су похађали само један 

едукативни курс (или нису уопште похађали овакве курсеве), проценат 

употребе наведених технолошких иновација код њих се кретао од 34,6% 

до 88,5%. Код наставника који су похађали два таква курса, овај 

проценат је био виши и износио је од 54,7% до 91,7% (у зависности од 

тога о којој се појединачној иновацији ради), док су према очекивањима, 

највише проценте употребе забележили наставници који су похађали по 

три едукативна курса, и код њих су се ове вредности кретале у распону 

од 56,8% до 97,6%. 

2. Пораст у употреби наведених технолошких иновација, између вредности 

које бележе наставници са три похађана курса, у односу на своје колеге 

које су похађале два, веома је мали ако га упоредимо са разликом у 
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употреби између наставника са једним или ниједним похађаним курсом 

и оних који су похађали два. Ова појава се најјасније примећује код 

иновације бр.3 (софтвери за симулацију), где је проценат употребе ове 

иновације код наставника који су завршили два курса био 54,8%, а код 

оних који су завршили три таква курса – 56,8% (мала разлика), док је 

међутим код наставника који су завршили само један курс из образовних 

технологија, или оних који нису никада ишли на неки такав курс, 

проценат употребе софтвера за симулације био знатно нижи, и износио 

је 34,6%. Слично је и у случају иновације бр.4 (софтвери за решавање 

проблема), где такође постоје веома мала разлика у проценту употребе 

те иновације код наставника са два завршена курса (88,1%) и њихових 

колега са три завршена курса (88,9%), док је разлика знатно већа у 

односу на наставнике који су завршили један или нису ниједан 

едукативни курс (проценат употребе је 63,5%). Слична појава је и код 

софтвера за едукативне игре, па се укратко може рећи да је проценат 

употребе технолошких иновација из домена рачунарског софтвера веома 

близу код наставника који су похађали два, односно три курса из 

образовних технологија, док налазимо знатно већу разлику када 

упоредимо проценте ових двеју категорија са процентом употребе код 

наставника који су имали један курс, или нису имали никакав. 

 

4.4.4.2. Употреба технолошких иновација које се тичу интерактивне 
табле 

Табела (39) приказује одговоре испитаника о употреби технолошких иновација 

које се тичу интерактивне табле, разврстане према броју похађаних курсева из 

образовних технологија за наставнике: 

Број едукативних курсева 

Ниво употребе технолошке 
иновације у настави 
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1 
Ниједан или само један 
курс 

15 2 8 1 26 19,954 значајно 
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Два курса 5 4 11 1 21 

Три курса 10 1 11 11 33 

Укупно: 30 7 30 30 80 

2 

Ниједан или само један 
курс 

15 3 4 4 26 

20,998 значајно 
Два курса 3 5 10 3 21 

Три курса 14 6 2 11 33 

Укупно: 32 14 16 18 80 

3 

Ниједан или само један 
курс 

1 4 / 21 26 

20,073 значајно 
Два курса 6 8 / 7 21 

Три курса 1 4 / 28 33 

Укупно: 8 16 / 56 80 
 

У Табели (39) примећује се да вредности релације К2 (односа употребе 

трију технолошких иновација из домена интерактивне табле и броја курсева које 

су похађали наставници), јесу статистички значајне, будући да су веће од 

индексне вредности (12,592) на нивоу значаја 0,5, и при степену слободе [(3-1) (4-

1) = 6]. То значи да постоји статистички значајна веза између употребе наведених 

технолошких иновација и броја едукативних и припремних курсева из области 

образовних технологија, које су похађали наставници – испитаници из узорка. 

На основу података које приказује претходна табела, може се доћи и до 

вредности аритметичких средина и процената употребе тих технолошких 

иновација за све три категорије. Те вредности приказује Табела (40): 

Технолошка иновација 

Аритметичка средина Проценат употребе 
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1 
Интерактивне табле у 
учионицама 

0,5757 0,6547 0,798 57,6% 65,5% 79,8% 

2 

Уређаји за тренутно 
решавање, повезани са 
таблом, а којима рукују 
студенти 

0,5952 0,6742 0,7788 59,5% 67,4% 77,9% 
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3 

Бежични уређаји за 
тренутно писање, 
директно повезани са 
интерактивном таблом, а 
којима рукује наставник 

0,3558 0,5984 0,6548 35,6% 59,8% 65,5% 

 

Из Табеле (40) јасно се види да наставници који су похађали три (или више од 

три) едукативна курса из области образовних технологија, јесу категорија која 

највише користи технолошке иновације из домена интерактивне табле. За њима 

следе наставници који су похађали два таква курса, док су на крају они који су 

похађали само један, или уопште нису похађали било какав едукативни или 

припремни курс из образовних технологија. Овакав поредак још једном потврђује 

колико су значајни едукативни курсеви у области образовних технологија за 

коришћење технолошких иновација у образовању; та чињеница потиче од тога 

што овакви курсеви шире информисаност и знања наставника о самим 

технолошким иновацијама, њиховом значају, начинима на које се користе и 

одржавају, а поред тога им пружају и вештине које су битне за коришћење ових 

иновација на часовима. 

 

4.4.4.3. Употреба софтверских апликација 

Табела (41) приказује одговоре наставника – испитаника о употреби 

софтверских апликација, а који су разврстани према различитом броју 

едукативних курсева из области образовних технологија које су завршили 

наставници: 

Број едукативних курсева 

Ниво употребе технолошке 
иновације у настави 
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1 

Ниједан или само један 
курс 

6 3 8 9 26 

27,189 значајно 
Два курса 3 6 11 1 21 

Три курса 21 2 5 5 33 

Укупно: 30 11 12 15 80 
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2 

Ниједан или само један 
курс 

7 2 / 17 26 

34,564 значајно 
Два курса 17 1 / 3 21 

Три курса 8 9 / 16 33 

Укупно: 32 12 / 36 80 

3 

Ниједан или само један 
курс 

8 2 / 16 26 

23,233 значајно 
Два курса 11 8 / 2 21 

Три курса 3 14 / 16 33 

Укупно: 22 24 / 34 80 

4 

Ниједан или само један 
курс 

2 1 / 23 26 

18,193 значајно 
Два курса 7 6 / 8 21 

Три курса 14 5 / 14 33 

Укупно: 23 12 / 45 80 

5 

Ниједан или само један 
курс 

5 8 13 / 26 

17,211 значајно 
Два курса 14 2 5 / 21 

Три курса 20 9 4 / 33 

Укупно: 39 19 22 / 80 

6 

Ниједан или само један 
курс 

8 13 5 / 26 

22,7495 значајно 
Два курса 14 5 2 / 21 

Три курса 18 1 14 / 33 

Укупно: 40 19 21 / 80 
 

Претходна табела (Табела 41) јасно указује на то да све вредности К2 

односа између употребе софтверских апликација и броја едукативних курсева из 

образовних технологија које су завршили наставници, јесу статистички значајне. 

За апликацију бр.1 у Табели (41) (програми „флеш“), вредност К2 износи 27,189; 

већа је од индексне вредности на нивоу значаја 0,05, и при степену слободе [(3-1) 

(4-1) = 6], где износи 12,59. 

Што се тиче софтвера означених бројевима 2 (програми за пуштање видео 

записа), 3 (програми за слике), 4 (аудио програми), 5 (програми за обраду текста) 

и 6 (програми за презентације), вредности К2 су ишле следећим редоследом – 

64,564; 23,233; 18,193; 17,211; и 22,749. Све ове вредности су више од индексне 

вредности која износи 9,49 на нивоу значаја 0,05 и при степену слободе [(3-1) (3-
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1) = 4]. Стога су све вредности К2 односа између употребе наведених 

технолошких иновација и броја курсева које су похађали и завршили наставници, 

статистички значајне, што потврђује да та веза постоји. 

Из података које приказује претходна табела, могуће је доћи до вредности 

аритметичких средина и процената употребе софтверских апликација, за све три 

категорије наставника према броју курсева. Ове податке приказује Табела (42): 

Технолошка иновација 

Аритметичка средина Проценат употребе 
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1 Програми „флеш“ 0,5577 0,631 0,7955 55,8% 63,1% 79,6% 

2 
Програми за пуштање 
видео записа 

0,4904 0,5682 0,881 49% 56,8% 88,1% 

3 Програми за слике 0,5192 0,5303 0,833 51,9% 53% 83,3% 

4 
Аудио програми 
(за пуштање звука) 

0,3269 0,6429 0,6439 32,7% 64,3% 64,4% 

5 
Текстуални програми 
(Word) 

0,6731 0,8571 0,8712 67,3% 85,7% 87,1% 

6 
Програми за презентације 
(Power Point) 

0,7788 0,7803 0,8928 77,9% 78% 89,3% 

 

Претходна табела (Табела 42) јасно указује да се проценат употребе 

софтверских апликација повећава са повећањем броја едукативних курсева које 

наставници завршавају, при чему је највећи проценат употребе ових програма био 

код групе наставника који су завршили три едукативна курса. Затим следи група 

оних који су завршили два курса, и на зачељу са најмањим процентом употребе 

софтверских апликација је група наставника са завршеним једним курсем или без 

завршених курсева. Ови резултати указују на важност едукативних курсева како 

би се помогло наставницима при употреби софтверских апликација у настави. На 

тај начин се повећава њихова информисаност о важности ових апликација, 

њиховим компонентама, вештинама у раду са њима, као и о њиховој употреби. 
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4.4.4.4. Употреба технолошких иновација које се тичу интернета 

Табела (43) приказује одговоре наставника – испитаника о употреби 

образовно-технолошких иновација у вези са интернетом, разврстане према 

различитом броју курсева из области технологије у образовању које су ти 

наставници завршили: 

Број едукативних курсева 

Ниво употребе технолошке 
иновације у настави 

П
р
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ат
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та
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1 

Ниједан или само један 
курс 

2 4 / 20 26 

14,757 значајно 
Два курса 5 8 / 8 21 

Три курса 1 4 / 28 33 

Укупно: 8 16 / 56 80 

2 

Ниједан или само један 
курс 

8 18 / / 26 

14,391 значајно 
Два курса 17 4 / / 21 

Три курса 23 10 / / 33 

Укупно: 48 32 / / 80 

3 

Ниједан или само један 
курс 

15 3 6 2 26 

16,978 значајно 
Два курса 3 7 8 3 21 

Три курса 20 6 2 5 33 

Укупно: 38 16 16 10 80 

4 

Ниједан или само један 
курс 

7 2 2 15 26 

37,416 значајно 
Два курса 1 7 8 5 21 

Три курса 1 1 2 29 33 

Укупно: 9 10 12 49 80 

5 

Ниједан или само један 
курс 

7 1 2 16 26 

28,17 значајно 
Два курса 3 6 5 7 21 

Три курса 1 1 1 30 33 

Укупно: 11 8 8 53 80 

6 
Ниједан или само један 
курс 

5 1 2 18 26 19,012 значајно 
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Два курса 2 6 6 9 21 

Три курса 1 2 1 29 33 

Укупно: 8 9 7 56 80 

7 

Ниједан или само један 
курс 

6 2 2 16 26 

35,742 значајно 
Два курса 3 10 6 2 21 

Три курса 1 4 1 27 33 

Укупно: 10 16 9 45 80 

8 

Ниједан или само један 
курс 

10 16 / / 26 

8,4216 значајно 
Два курса 3 18 / / 21 

Три курса 3 30 / / 33 

Укупно: 16 64 / / 80 

9 

Ниједан или само један 
курс 

/ / 8 18 26 

8,788 значајно 
Два курса / / 3 18 21 

Три курса / / 1 32 33 

Укупно: / / 12 68 80 

10 

Ниједан или само један 
курс 

10 2 2 12 26 

15,903 значајно 
Два курса 11 3 6 1 21 

Три курса 11 3 2 17 33 

Укупно: 32 8 10 30 80 

11 

Ниједан или само један 
курс 

7 16 2 1 26 

23,265 значајно 
Два курса 8 5 6 1 21 

Три курса 9 9 2 13 33 

Укупно: 24 30 10 15 80 

12 

Ниједан или само један 
курс 

6 11 1 8 26 

17,704 значајно 
Два курса 7 4 6 4 21 

Три курса 9 9 1 14 33 

Укупно: 22 24 8 26 80 
 

Претходна табела (Табела 43) јасно указује на то да све вредности К² о 

међусобном односу између употребе иновација које су у вези са интернетом и 

броја курсева из области образовних технологија које су завршили наставници, 

јесу статистички значајне. Вредност К² за проценат иновације бр.1 у Табели (43), 
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(ради се о електронским записима или блоговима), износи 14,757 и већа је од 

индексне вредности на нивоу значаја (0,05) и степена слободе [(3-1)(3-1) = 4] која 

износи 9,49. 

Код иновација означених бројевима: 3 (сајтови за тестове), 4 (сајтови за 

симулације), 5 (сајтови виртуелних лабораторија), 6 (сајтови виртуелних 

учионица), 7 (виртуелне библиотеке), 10 (мејлинг листе), 11 (едукативни клубови) 

и 12 (видео конференције), израчунате вредности К² иду следећим редоследом: 

16,978; 37,416; 28,17; 19,012; 35,742; 15,903; 23,265 и 14,704. Уопштено гледано, 

ове вредности су веће од индексне вредности на нивоу значаја 0,05 и при степену 

слободе [(3-1)(4-1) = 6] која износи 12,59. 

Што се тиче иновација: 2 (едукативни сајтови), 8 (електронска пошта) и 9 

(собе за ћаскање – чет), израчунате вредности К² иду следећим редоследом: 

14,391; 8,422 и 8,788. Оне су такође веће од индексне вредности на нивоу значаја 

0,05 и при степену слободе [(3-1)(2-1) = 2] која износи 5,99. 

Из овога се може извући закључак да све вредности К² које се тичу 

односа између употребе иновација у вези са интернетом и броја курсева из 

области образовних које су похађали и завршили наставници, јесу статистички 

значајне. Тиме се поново потврђује да постоји веза између броја курсева за 

наставнике, и степена у ком ти наставници употребљавају технолошке иновације. 

На основу података из претходне табеле, може се доћи до вредности 

аритметичких средина и процената употребе технолошких иновација везаних за 

интернет. Ове податке, разврстане према категоријама испитаника (у погледу 

броја похађаних курсева из области образовних технологија), приказује Табела 

(44): 

Технолошка иновација 

Аритметичка средина Проценат употребе 
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1 
Електронски записи 
(блогови) 

0,333 0,3846 0,619 33,3% 38,5% 61,9% 

2 Едукативни сајтови  0,8269 0,9242 0,9524 82,7% 92,4% 95,2% 
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3 Сајтови за тестове 0,6190 0,7981 0,8106 61,9% 79,8% 81,06% 

4 Сајтови за симулације 0,303 0,5096 0,5476 30,3% 51% 54,8% 

5 
Сајтови виртуелних 
лабораторија 

0,2954 0,4904 0,5595 29,5% 49% 56% 

6 
Сајтови виртуелних 
учионица 

0,3106 0,4327 0,5685 31% 43,3% 56,9% 

7 
Електронски записи 
(блогови) 

0,3409 0,4808 0,6667 34,1% 48,1% 66,7% 

8 Електронска пошта  0,7727 0,7857 0,8462 77,3% 78,6% 84,6% 

9 Собе за ћаскање (чет) 0,2575 0,2857 0,3269 25,8% 28,6% 32,7% 

10 Едукативни клубови 0,5606 0,596 0,7857 56,1% 59,6% 78,6% 

11 Мејлинг листе  0,6060 0,7262 0,7788 60,6% 72,6% 77,9% 

12 Видео конференције 0,598 0,6442 0,6667 59,8% 64,4% 66,7% 

 

Претходна табела (Табела 44) јасно показује да се употреба  технолошких 

иновација које су у вези са интернетом процентуално повећава са порастом броја 

едукативних курсева из области технологије у образовању. Такође може се видети 

да је група наставника који имају три завршена курса најбројнија између три 

групе које су користиле ове иновације. Након њих следи група наставника који 

имају завршена два курса, па група оних који имају завршен један или ниједан 

курс, која је уједно и најмања у поређењу са друге две групе које су користиле ове 

иновације. 

И ови подаци указују на важност едукативних курсева за наставнике у 

раду у области образовних технологија, при чему се бројем ових курсева повећава 

информисаност наставника о самим иновацијама и њиховом едукативном значају. 

Самим вежбањем и коришћењем, они унапређују сопствене вештине употребе тих 

иновација. 
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4.5. Степен примене вештина наставника при употреби технолошких 
иновација у образовању у школама (резултати примене картона за 
примедбе/запажања) 
 
4.5.1. Вештине употребе рачунара 

 
4.5.1.1. Вештине припреме – Табела (45) 

Вештина 

Степен примене вештина 
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1 
Организовање окружења 
учионице у погледу осветљења 
и прегледности 

61 19 / / 0,940 94% 

2 
Организовање распореда 
седења испред рачунара 

63 17 / / 0,947 94,7% 

3 

Предочавање ученицима 
најважнијих појмова на које 
треба да се усредсреде током 
учења 

58 22 / / 0,931 93,1% 

4 
Коришћење помагала 
повезаних с рачунаром као што 
су штампач и пројектор 

57 23 / / 0,918 91,8% 

5 
Развијање часова интерактивне 
наставе која ће помоћи 
разумевању садржаја градива 

64 16 / / 0,95 95% 

6 
Пружање помоћи ученицима 
који имају потешкоће у 
коришћењу рачунара 

40 18 / / 0,806 80,6% 

Генерална средња вредност примене вештина припреме за 
излагање од стране наставника 

0,915 91,5% 

 

Претходна табела (Табела 45) јасно указује на следеће: 

1. Укупна средња вредност примене вештина припреме за излагање уз 

употребу рачунара у образовном процесу, уопштено гледано је висока, 

износи 0,915, односно – 91,5%. 

2. Процентуално гледано, степени примене наведених вештина код 

наставника, и појединачно су високи пошто ниједна добијена вредност 

није нижа од 80,4%. Те вредности сматрамо високим будући да су све 

више од граничне вредности која износи 75% (тако ју је одредио аутор 

ове студије). 
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4.5.1.2. Вештине презентовања (излагања) 

Табела (46) приказује поделу испитаника из узорка према степену у ком 

примењују вештине презентовања (излагања) помоћу рачунара у настави: 

Вештина 

Степен примене вештина 
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1 

Поседовање алтернативних 
решења за случај квара 
рачунара или програма који се 
користе током излагања 

48 32 / / 0,90 90% 

2 
Коришћење софтвера који 
одговарају циљевима часа 

60 20 / / 0,938 93,8% 

3 

Коришћење интерактивног 
софтвера (који дозвољава 
активну интеракцију са 
учеником) 

40 40 / / 0,875 87,5% 

4 
Коришћење софтвера са јасним 
упутствима 

24 56 / / 0,825 82,5% 

5 

Инструирање ученика о 
жељеним циљевима које ће 
постићи коришћењем 
рачунарских програма 

62 18 / / 0,944 94,4% 

6 

Инструирање ученика о 
корацима које треба да следи 
приликом коришћења програма 
(упутство за коришћење је 
унутар програма) 

41 24 / 15 0,784 78,4% 

7 
Излагање материја темпом који 
одговара студентима 

64 16 / / 0,996 99,6% 

8 
Провера да ли су ученици 
разумели старе информације 
пре преласка на нове 

56 24 / / 0,925 92,5% 

9 
Омогућавање да ученици 
прибележе своје примедбе 
током гледања презентације 

22 44 / 14 0,731 73,1% 

10 
Омогућавање да ученици 
дискутују о основним идејама 
садржаним у програмима 

65 15 / / 0,953 95,3% 

11 
Коришћење едукативног 
софтвера на прави начин 

54 26 / / 0,919 91,9% 

12 
Коришћење едукативних 
програма на прави начин 

66 14 / / 0,956 95,6% 

13 
Вешто коришћење рачунара у 
току презентације (излагања) 

62 18 / / 0,943 94,3% 
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14 
Исправно искључивање 
рачунара 

80 / / / 1,00 100% 

15 
Коришћење рачунара као 
образовног средства за 
постизање циљева часа 

69 11 / / 0,966 96,6% 

Генерална средња вредност примене вештина излагања од стране 
наставника 

0,905 90,5% 

 

Претходна табела (Табела 46) указује на то да укупна средња вредност 

примене вештина излагања (презентовања) наставе на рачунару износи 90,5% и 

сматра се високом вредношћу. Исти случај је и са осталим вештинама 

посматраним по истој основи, где с изузетком само једне вештине проценат увек 

прелази 75% (проценат који је аутор одредио као гранични за оно што се сматра 

високом вредношћу). 

Једина вештина излагања која није у групи оних које имају високу 

процентуалну вредност примене, јесте „Омогућавање да ученици прибележе своје 

примедбе током гледања излагања (презентације)“, чија процентуална вредност 

примене износи 73,1%, и нижа је од доње границе за „високе“, иако јој је близу. 

Оваква нижа вредност потиче од чињенице да неки наставници сматрају да 

бележење примедаба ученика током гледања излагања (презентације) може 

довести до прекида у току мисли код њих, а што би могло да утиче и на 

комплетно праћење излагања. 

4.5.1.3. Вештине оцењивања 

Табела (47) приказује поделу испитаника из узорка према степену 

примене одређених вештина оцењивања уз примену рачунара. 

Вештина 
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1 

Наставник поставља 
ученицима разна питања да би 
се уверио у њихово разумевање 
информација и идеја 
садржаних у софтверу 

59 21 / / 0,934 93,4% 
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2 

Наставник пружа ученицима 
прилику да размисле о 
одговорима  и одаберу тачан 
одговор 

57 23 / / 0,928 92,8% 

3 

Наставник пружа ученицима 
директне повратне 
информације о њиховим 
одговорима, користећи рачунар 

63 17 / / 0,947 94,7% 

4 

Користећи рачунар, наставник 
даје ученицима неке домаће 
задатке повезане са темом 
програма 

36 31 / / 0,781 78,1% 

5 
Наставник пита ученике за 
њихова мишљења о софтверу, 
што се тиче боја и текстова 

17 37 / / 0,725 72,5% 

6 

Наставник пита ученике за 
њихова мишљења о начину 
његовог презентовања 
софтвера и о томе колико им 
презентовано одговара  

23 32 / / 0,709 70,9% 

7 
Наставник тражи од ученика да 
изразе своје ставове о развоју 
софтвера 

25 27 / / 0,674 67,4% 

Генерална средња вредност примене вештина оцењивања помоћу 
рачунара 

0,814 81,4% 

 

Табела (47) јасно указује на висок степен укупне примене вештина 

оцењивања уз помоћ рачунара. Укупна средња вредност примене ових вештина 

износи 81,4%, што је више од граничне вредности од 75%. Изузетак представљају 

три вештине чији су проценти испод овог нивоа, и то – (5): „Наставник пита 

ученике за њихова мишљења о софтверу што се тиче боја и текстова“, чији 

проценат износи 72,5%, затим (6): „Наставник пита ученике за њихова мишљења 

о начину његовог презентовања софтвера и о томе колико им презентовано 

одговара“, чији проценат износи 70,9% и (7): „Наставник тражи од ученика да 

изразе своје ставове о развоју софтвера“ са најнижом процентуалном вредношћу 

примене која износи 67,4%. Оно што је јасно је се да три наведене вештине могу 

сматрати оцењивањем софтвера и његовог развоја из угла ученика, те да 

релативно низак степен њихове примене указује на то да наставници не обраћају 

довољно пажње на мишљење својих ученика. 
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4.5.2. Вештине употребе интерактивне табле 

4.5.2.1. Вештине употребе интерактивне табле у припреми наставе 

Наредна табела (Табела 48) приказује поделу испитаника из узорка 

степену примене вештина припреме за коришћење интерактивне табле у настави: 

Вештина 

Степен примене вештина 
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1 
Наставник скида програме који 
иду уз уређај „паметне табле“ и 
адаптира их за рад 

38 16 14 12 0,75 75% 

2 

Наставник на исправан начин 
повезује „паметну 
(интерактивну) таблу“ са 
уређајима као што су рачунар, 
LCD пројектор или штампач 

36 14 13 17 0,716 71,6% 

3 

Наставник користи 
интерактивну таблу да би 
унапред припремио своје 
часове 

47 12 / 21 0,766 76,6% 

4 
Омогућава да слика на 
интерактивној табли буде у 
тачним димензијама 

51 13 / 16 0,809 80,9% 

5 
Омогућава правилно 
искључивање уређаја 

61 / / 19 0,822 82,2% 

6 
Наставник пружа јасну слику 
свим ученицима 

59 / / 21 0,803 80,3% 

7 
Наставник припрема ученике 
пре излагања 

62 / / 18 0,931 83,1% 

8 
Наставник упознаје ученике с 
едукативним циљевима часа 

52 13 / 15 0,819 81,9% 

Генерална средња вредност примене вештина припреме за 
употребу интерактивне табле 

0,762 76,2% 

 

Из Табеле (48) произлази да укупна средња вредност примене вештина 

припреме за употребу интерактивне табле у настави износи 76,2% и сматра се 

релативно високом будући да надмашује граничну вредност од 75%, иако јој је 

близу. Међутим, ова средња вредност је мања од општих средњих вредности 

примене вештина у вези са коришћењем рачунарског софтвера у образовању, како 

у припреми, тако и у презентовању и у вођењу и усмеравању часа. Такође се може 
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приметити да вештина (2): „Наставник на исправан начин повезује „паметну 

(интерактивну) таблу“ са уређајима као што су рачунар, LCD пројектор или 

штампач“ има просек примене који износи 71,6%, и овај просек се сматра 

умереним, пошто је нижи од граничне вредности од 75%. 

 

4.5.2.2. Вештине употребе интерактивне табле у презентовању 
наставе 

Вештина 
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1 
Наставник адекватно користи 
тастере повезане с 
интерактивном таблом 

41 19 / 20 0,753 75,3% 

2 
Наставник може да пише на 
„паметној табли“ помоћу 
електронског мастила 

43 17 / 20 0,759 75,9% 

3 

Наставник континуирано и 
исправно користи 
интерактивну таблу у 
објашњавању лекција 

42 19 / 19 0,762 76,2% 

4 
Наставник користи 
интерактивну таблу за чување 
лекција и цртежа 

37 14 13 16 0,725 72,5% 

5 

Наставник користи библиотеку 
слика, цртежа и мапа из 
програма „паметне табле“ у 
сврху наставе 

23 42 / 15 0,728 72,8% 

6 
Наставник користи 
интерактивну таблу као 
увеличавајући екран за рачунар 

44 16 / 20 0,763 76,3% 

7 
Наставник исправно користи 
„гумицу за брисање“ повезану 
са таблом 

51 14 / 15 0,816 81,6% 

8 
Наставник може да штампа 
директно са интерактивне 
табле 

16 32 19 13 0,659 65,9% 

9 

Наставник користи уређај за 
снимање звука повезан са 
таблом, да би снимио 
објашњења која даје 

13 31 18 18 0,623 62,3% 

10 
Наставник чува објашњене 
лекције у табли, у облику видео 
записа 

24 17 19 20 0,641 64,1% 

11 
Наставник пребацује запис који 
се налази на интерактивној 
табли из облика „записа руком“ 

38 16 / 26 0,7 70% 
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у рачунарски запис (запис који 
се може одштампати) 

12 
Наставник користи 
интерактивну таблу помоћу 
команди програма Виндоуз 

40 19 / 24 0,725 72,5% 

13 
Наставник пише по 
интерактивној табли током 
објашњавања лекција 

58 / / 22 0,794 79,4% 

14 
Наставник црта разне цртеже за 
појашњавање на интерактивној 
табли 

53 12 / 15 0,823 82,3% 

15 

Наставник користи 
интерактивну таблу као екран 
за рачунар ради приказивања 
читавог обрађеног дела из 
рачунара 

56 / 8 16 0,8 80% 

16 

Наставник помоћу табле улази 
на интернет да би узео 
информације или суре за 
појашњавање 

64 / / 16 0,85 85% 

17 
Наставник континуирано и 
повезано приказује 
информације 

54 / / 26 0,756 75,6% 

18 
Наставник дискутује са 
ученицима о главним идејама у 
лекцији 

52 12 / 16 0,813 81,3% 

19 
Усмерава и одржава пажњу 
ученика ка интерактивној 
табли 

53 / / 17 0,716 71,6% 

20 
Наставник ради на учешћу и 
интеракцији студената током 
излагања лекције 

55 / / 15 0,734 73,4% 

21 
Наставник са интерактивне 
табле штампа резиме лекције 
ученицима 

/ 24 16 40 0,45 45% 

22 

Наставник помоћу 
интерактивне табле, 
електронском поштом шаље 
лекције ученицима који су 
били одсутни 

/ 12 17 51 0,378 37,8% 

23 
Наставник чува објашњене 
лекције у меморији интераквне 
табле 

53 / 16 11 0,797 79,7% 

24 
Наставник омогућава правилно 
искључивање уређаја 

60 / / 20 0,813 81,3% 

25 

Наставник дискутује са 
ученицима о начину излагања 
лекције и о томе колико им тај 
начин одговара 

38 24 / 20 0,763 76,3% 

26 
Наставник бележи предлоге 
ученике ради унапређења  
наставе на следећим часовима 

22 12 30 16 0,625 62,5% 

Генерална средња вредност примене вештина употребе 
интерактивне табле у излагању наставе 

0,725 72,5% 
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Табела (49) јасно указује на следеће: 

1. Укупна средња вредност примене вештина употребе интерактивне табле 

у излагању наставе износи 72,5%. Пошто је нижа од 75%, сматра се 

просечном или умереном. 

2. За неколико вештина од горе набројаних може се сматрати да имају 

високе вредности примене; то су: 

 (1) Адекватно коришћење тастатуре повезане с интерактивном 

таблом (75,3%); 

 (2) Писање на интерактивној табли помоћу електронског мастила 

(75,9%); 

 (3) Континуирано и исправно коришћење интерактивне табле у 

објашњавању лекција (76,2%); 

 (6) Коришћење интерактивне табле као увеличавајућег екрана за 

рачуна (76,3%); 

 (7) Исправно коришћење „гумице за брисање“ повезане с 

интерактивном таблом (81,6%); 

 (13) Писање на електронској табли током објашњавања лекције 

(79,4%); 

 (14) Цртање цртежа за појашњавање на интерактивној табли током 

објашњавања лекције (82,3%); 

 (15) Коришћење интерактивне табле као екрана за приказивање 

целог обрађеног дела из рачунара (80%); 

 (17) Континуирано и повезано приказивање информација на 

интерактивној табли (75,6%); 

 (18) Дискутовање са ученицима о главним идејама лекције 

презентоване уз употребу интерактивне табле (81,3%); 

 (23) Чување објашњених лекција у меморији интерактивне табле 

(79,7%); 

 (24) Правилно искључивање уређаја (81,3%), и 

 (25) Дискусије са ученицима о начину и квалитету излагања лекције 

(76,3%). 

3. Код двеју вештина, степен примене је веома низак (нижи је од 50%). То су: 
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 (21) Штампање резимеа лекције (часа) ученицима, уз помоћ 

интерактивне табле (45%), и 

 (22) Слање лекција ученицима који су били одсутни са часа помоћу 

електронске поште, а посредством интерактивне табле (37,8%). 

Из свих горе изречених података може се извући основни закључак да 

постоји потреба за организовањем едукативних курсева за наставнике на тему 

употребе интерактивне табле, посебно у оним вештинама чији је ниво примене 

низак или просечан (умерен). 

 

4.6. Склоности (ставови) наставника према технолошким иновацијама у 
образовању 

4.6.1. Жеља за коришћењем технолошких иновација у образовању 

Наредна табела (Табела 50) разврстава испитанике у категорије према 

степену њиховог слагања са изјавама које обрађују њихове склоности или ставове 

према жељи за коришћењем технолошких иновација. 

Изјаве 
Пот-

пуно се 
слаже 

Сла-
же се 

Неутра-
лан став 

Не 
слаже 
се 

Уопште 
се не 
слаже 

Тип 
става 
(+/-) 

Ар. 
средин

а 
% 

1 

Сматрам да то 
што користим 
технолошке 
иновације утиче 
на повећања 
мотивације мојих 
ученика за учење. 

63 17 / / / - 0,5 50% 

2 

Сматрам да добит 
од коришћења 
тех. иновација 
није у 
пропорцији са 
трудом који 
улажем у њихо-
ву употребу. 

8 16 17 32 7 -  0,094 9,38% 

3 

То што користим 
тех. иновације не 
помаже ми у 
повезивању 
информација на 
функцио-налан 
начин. 

/ / / 55 25 - 0,5 50% 

4 

То што корис-тим 
тех. инова-ције не 
утиче на то 
колико ће моји 
ученици научити. 

/ / / 39 41 - 0,5 50% 
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5 

Сматрам да је 
настава уз упо-
требу тех. ино-
вација боља од 
традиционалне. 

48 24 8 / / + 0,45 45% 

6 

Преферирам 
коришћење 
образовно тех. 
иновација на 
мојим часовима. 

24 56 / / / + 0,5 50% 

7 

То што користим 
тех. иновације у 
образовању 
повећава прити-
сак на мене у 
настави. 

/ 38 16 15 11 - 0,075 7,5% 

8 

Најбоље објаш-
њавање на часу 
постиже се упо-
требом образов-
но технолош-ких 
иновација. 

8 17 9 32 14 - Нема смисла. 

9 

Радим на разви-
јању мојих веш-
тина у кориш-
ћењу технолош-
ких иновација. 

51 29 / / / + 0,5 50% 

Генерална средња вредност склоности (ставова) наставника према жељи за коришћењем 
технолошких иновација у образовању, износи 37,11 

 

У Табели (50) јасно се примећује следеће: 

1. Укупан просек склоности наставника по наведеној основи износи 37,11. То 

је изузетно низак тренд који је последица недовољне жеље наставника за 

коришћењем технолошких иновација. 

2. Што се тиче изјава које се односе на позитивне склоности (ставове) према 

коришћењу ових иновација, забележили смо одговоре наставника који су 

подразумевали 50 постотну склоност (где би потпуна или апсолутна 

склоност или став били приказани процентом од 100%). Такви одговори су 

дати код следећих изјава: (1): „Сматрам да то што користим технолошке 

иновације утиче на повећања мотивације мојих студената за учење“, затим 

(6): „Најбоље коришћење технолошких иновација у образовању је у мојој 

настави“, као и код изјаве (9): „Радим на развијању мојих вештина у 

коришћењу технолошких иновација“. Чињеница да је свака од ових изјава 

добила по 50% говори у прилог томе да позитивне склоности (ставови) 

према њима, те да су оне на просечном нивоу, иако треба нагласити и то да 
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се оне налазе на доњој граници тог просечног нивоа који обухвата распон 

50-75%. 
3. Изјава (5): „Сматрам да је настава уз употребу технолошких иновација 

боља од традиционалне“, добила је резултат од 45%. Овај резултат указује 

на низак степен склоности ка оваквом ставу, односно да наставници 

већином и даље преферирају традиционални стил предавања, што је под 

претпоставком да остатак (55%) потпада под преферирање традиционалне 

наставе. 
4. Што се тиче негативне изјаве (3): „То што користим технолошке иновације 

не помаже ми у повезивању информација на функционалан начин“, она је 

добила резултат од 50%. То значи да постоји подједнак однос између става 

наставника да им технолошке иновације помажу у тој области, и става да 

им те иновације не помажу (обе су добиле по 50%). То је показатељ да је 

став наставника по питању употребе образовно технолошких иновација као 

помоћних средстава неутралан, односно да је присутан врло слаб 

ентузијазам по том питању. Исто важи и за став наставника према утицају 

технолошких иновација на учење њихових ученика, где се ради о изјави 

(4): „То што користим технолошке иновације не утиче на то колико ће моји 

ученици научити“. Гледано кроз проценте, и ова изјава је добила резултат 

од 50%. 
5. Постоји и негативна изјава (2): „Сматрам да добит од коришћења 

технолошких иновација није у пропорцији са трудом који улажем у њихову 

употребу“. Ова изјава је добила резултат од само 0,094, односно – 9,38%. 

То значи да наставници сматрају управо супротно – односно да са 

резултатом од 91% преовладава позитиван став. Дакле, наставници 

сматрају да је количина труда који уложе у употребу образовно 

технолошке иновације, пропорционалан користи која ће бити добијена из 

те употребе.. Иста ствар се појављује и код негативне изјаве (7): „То што 

користим технолошке иновације у образовању повећава притисак на мене у 

настави“. Ова негативна изјава је добила резултат (0,075), односно – 7,5%, 

што је веома мали проценат. То такође значи да су ставови наставника 

супротни тој тврдњи, те да су заправо позитивни у врло високом проценту 
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(92,5%), односно да употреба технолошких иновација у образовању не 

повећава притисак на наставнике.. Овде такође треба напоменути да висок 

проценат у овим изјава указује на чињеницу да су наставници спремни да 

без аверзије према технолошким иновацијама уложе труд у њихово 

коришћење. То је позитивна ствар, упркос ниској вредности генералне 

средње вредности ставова наставника што је приказано раније.  

 

4.6.2. Задовољство коришћењем технолошких иновација у 
образовању 

Табела (51) приказује категорије испитаника из узорка према степену 

њиховог слагања са изјавама које указују на задовољство коришћењем образовно 

технолошких иновација на њиховим часовима:  

Изјаве 
Пот-

пуно се 
слаже 

Сла-
же се 

Неутра-
лан став 

Не 
слаже 
се 

Уопште 
се не 
слаже 

Тип 
става 
(+/-) 

Ар. 
средин

а 
% 

10 

То што корис-
тим техно-
лошке инова-
ције обезбе-ђује 
забавну 
атмосферу код 
ученика. 

39 24 8 9 / + 0,338 33,8% 

11 

Уживам у 
коришћењу тех. 
иновација у 
настави. 

36 27 17 / / + 0,394 39,4% 

12 

Осећам задо-
вољство код 
уеника при 
употреби тех. 
иновација. 

40 16 10 14 / + 0,263 26,3% 

13 

То што корис-
тим техно-
лошке инова-
ције ствара 
досаду код 
ученика. 

/ 8 19 32 21 - Нема смисла. 

14 

То што корис-
тим техно-
лошке инова-
ције умањује 
комуникацију 
између мене и 
ученика. 

/ 27 / 30 23 - 0,163 16,3% 

Генерална средња вредност ставова наставника према степену 
задовољства коришћењем технолошких иновација у образовању 

0,2895 
28,95

% 
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Табела (51) указује на следеће: 

1. Генерална средња вредност ставова наставника према степену задовољства 

коришћењем технолошких иновација у образовању очигледно је ниска и 

износи 28,95%, односно приближно 29%. 

2. Све изјаве које се тичу позитивних ставова добиле су ниске оцене (мали 

проценат). Изјава (11): „Уживам у коришћењу технолошких иновација у 

настави“ добила је вредност од само 39,4%. Поред тога, и ставови о 

задовољству студената коришћењем технолошких иновација добили су 

такође ниске оцене. То се види кроз следећих изјава – (10): „То што 

користим технолошке иновације обезбеђује забавну атмосферу код 

ученика“ са 33,8%, и изјаве (12): „Осећам код ученика при уптреби 

технолошких иновација“ са 26,3%. 

3. Једна негативна изјава (изјава 14) указује на то да употреба технолошких 

иновација у образовању утиче на побољшање комуникације између 

наставника и ученика. Ова изјава – „То што користим технолошке 

иновације умањује комуникацију између мене и ученика“ добила је веома 

низак проценат или оцену од само 1,63%. То значи да је ситуација 

супротна, односно да је позитиван став добио преосталих 98,37%, што 

представља позитивну чињеницу у склоностима наставника. 

 

4.6.3. Ставови о значају употребе технолошких иновација у 

образовању 

Табела (52) приказује категорије испитаника из узорка према степену 

њиховог слагања са изјавама које указују на њихове ставове о осећањима о 

значају употребе технолошких иновација у образовању: 

Изјаве 
Пот-

пуно се 
слаже 

Сла-
же се 

Неутра-
лан став 

Не 
слаже 
се 

Уопште 
се не 
слаже 

Тип 
става 
(+/-) 

Ар. 
средин

а 
% 

15 

Немам жељу за 
похађањем 
едукативних 
курсева о 
употреби тех. 
иновација. 

/ / / 47 33 - 0,5 50% 

16 
Технолошке 
иновације мо-

25 55 / / / + 0,5 50% 
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јим учени-цима 
пружају 
позитивне 
вештине. 

17 

Моја употреба 
технолошких 
иновација води 
губљењу 
времена. 

/ 18 / 48 14 - 0,275 27,5% 

18 

Моја употреба 
технолошких 
иновација у 
образовању 
остварује 
сарадњу међу 
ученицима. 

/ 46 9 25 / + 0,131 13,1% 

19 

Моја употреба 
технолошких 
иновација у 
образовању 
доприноси 
уважавању 
индивиду-алних 
разлика међу 
учени-цима. 

38 31 11 / / + 0,431 43,1% 

20 

Моја употреба 
технолошких 
иновација 
доприноси 
бољем разуме-
вању инфор-
мација код 
ученика. 

19 51 10 / / + 0,438 43,8% 

21 

Моја употреба 
технолошких 
иновација 
доприноси 
објављивању 
ученичких 
радова. 

31 40 / 19 / + 0,325 32,5% 

22 

Моја употреба 
технолошких 
иновација води 
ка користи од 
личног труда 
наставника. 

/ / / / / + 0,431 43,1% 

23 

Моја употреба 
технолошких 
иновација води 
ка нео-
граничавању 
времена за 
учење. 

/ 32 48 / / + 0,2 20% 

24 

Моја употреба 
технолошких 
иновација води 
ка скоку у 
разноврс-ности 
образо-вања. 

29 33 18 / / + 0,388 38,8% 

25 

Моја употреба 
технолошких 
иновација 
подиже ниво 
достигнућа 

24 40 16 / / + 0,4 40% 



 
 

162

ученика.  

26 

Моја употреба 
технолошких 
иновација ми 
помаже у пра-
ћењу часова у 
ванредним 
околностима. 

25 38 / 17 / + 0,288 28,8% 

27 

Моја употреба 
технолошких 
иновација 
доприноси 
развоју креа-
тивности код 
ученика. 

27 32 21 / / + 0,368 36,8% 

28 

Моја употреба 
технолошких 
иновација 
повећава шан-
се за комуни-
кацију са 
ученицима. 

26 28 14 12 / + 0,2625 26,3% 

29 

Моја употреба 
технолошких 
иновација у 
образовању 
омета процес 
подучавања и 
учења. 

/ 16 / 24 40 - Нема смисла. 

30 

Моја употреба 
технолошких 
иновација у 
образовању не 
остварује 
циљеве часа. 

/ 8 / 54 18 - 0,4 40% 

31 

Моја употреба 
технолошких 
иновација зах-
тева досадне 
активности као 
што су 
инсталација и 
уклањање 
иновација. 

/ 17 6 48 19 - 0,3125 31,3% 

Генерална средња вредност ставова наставника о важности употребе 
технолошких иновација у образовању 

0,3407 
34,07

% 

 

Табела (52) јасно указује на следеће: 

1. Генерална средња вредност ставова (свести) наставника о важности 

употребе технолошких иновација у образовању, врло је ниска (31,3%). 

Тиме се тумаче млаки позитивни ставови наставника што се тиче 

задовољства употребом тих иновација, као и њихова слаба склоност према 

самој њиховој употреби. Другим речима – слаба је свест о значају употребе 

тих иновација, што потврђују добијене ниске вредности у табели. 
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2. Упркос јасној ниској генералној средњој вредности позитивних ставова 

наставника према овој групи изјава, ипак постоји једна позитивна изјава 

која је добила релативно високу оцену – 50%. Ради се о изјави (16): 

„Технолошке иновације мојим ученицима пружају позитивне вештине.“ 

Половична подршка овој изјави (50%) указује на то да постоји иста таква 

подршка и за супротан став који би се могао формулисати као 

„Технолошке иновације мојим ученицима НЕ пружају позитивне 

вештине.“ То нам потврђује да наставници као категорија и даље имају 

неутрално схватање и разумевање важности технолошких иновација у 

образовању у развијању позитивних вештина код њихових ученика. Такође 

је потврђен и недостатак жеље наставника за похађањем едукативних 

курсева о употреби технолошких иновација у образовању; негативна изјава 

(15): „Немам жељу за похађањем едукативних курсева о употреби 

технолошких иновација у образовању“, добила је такође оцену 50%, што 

подразумева да и на супротној страни постоји подједнак проценат. Ова 

неутралност значи да наставници имају слаб позитиван став или слабу 

свест о важности технолошких иновација у образовању. 
3. И остале изјаве које доноси ова табела, а које изражавају позитиван став, 

добиле су ниске оцене, што нам потврђује већ откривену тенденцију – да 

су позитивни ставови наставника о важности технолошких иновација у 

образовању, слаби. 
4. Без обзира на претходно наведено, постоје и следеће две негативне изјаве – 

(30): „Моја употреба технолошких иновација у образовању не остварује 

циљеве часа“, и (31): „Моја употреба технолошких иновација захтева 

досадне активности као што су инсталација и уклањање иновација“. Обе 

ове изјаве су добиле врло ниске оцене; за прву је то био проценат од 40% 

што заправо значи да је супротни, позитивни став добио оцену од 60%, док 

је друга изјава добила још нижу оцену – само 31%, што значи да је 

позитивни став добио 69%. То другим речима значи да коришћење 

технолошких иновација наставницима није досадно, што потврђује да 

„кривце“ за смањено интересовање наставника према технолошким 

иновацијама у образовању не треба тражити у досади или у напорима које 
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треба уложити, него да за то постоје други узроци које објашњава наредни 

део, који се бави отежавајућим факторима и околностима пред употребом 

образовно технолошких иновација у настави. 
 

4.7. Отежавајући фактори и околности у употреби технолошких иновација 
у образовању 

4.7.1. Отежавајући фактори и околности које се односе на наставнике 

Табела (53) приказује аритметичке средине ставова који прихватају да 

постоје фактори или околности које се односе на наставнике, и које могу да 

отежају употребу технолошких иновација у образовању: 

Отежавајући фактори и 
околности које се односе 

на наставнике 
Степен отежавања Аритме-

тичка 
средина 

Проценат 

Изјава (став) Висок Средњи Низак 

1 

Недостатак свести о 
значају употребе 
образовно технолош-ких 
иновација у настави 

9 24 47 0,65 65% 

2 

Недостатак жеље за 
новим и променом код 
наставника (посвеће-ност 
традиционалном 
приступу) 

0 32 48 0,467 46,7% 

3 

Негативни ставови и 
тенденције по питању 
употребе технолошких 
иновација 

0 18 62 0,408 40,8% 

4 
Велика оптерећеност 
наставника и недоста-так 
времена за обуку 

34 24 22 0,717 71,7% 

5 
Недостатак вештина у 
употреби технолошких 
иновација у настави 

0 38 42 0,492 49,2% 

6 
Веома тешко се долази 
до едукативних софтвера 
на арапском језику 

18 40 22 0,65 65% 

7 
Тешкоће у вођењу часа 
при употреби техно-
лошких иновација 

0 17 63 0,404 40,4% 

8 

Тешкоће у комуника-цији 
са ученицима у току 
употребе техно-лошких 
иновација у настави 

0 36 44 0,484 48,4% 

9 

Неки едукативни про-
грами се не поклапају са 
домаћим школским 
програмима 

20 40 20 0,667 66,7% 

10 
Страх од грешке пред 
очима ученика при 0 12 68 0,383 38,3% 
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употреби технолошких 
иновација 

11 

Нема материјалних ни 
моралних подстицаја за 
употребу технолош-ких 
иновација   

28 32 20 0,7 70% 

12 

Нису јасне методе и 
начини помоћу којих се 
на ефикасан начин 
обавља електронско 
образовање   

17 48 15 0,675 67,5% 

13 
Наставници слабо знају 
енглески језик 12 21 47 0,521 52,1% 

14 

Наставници не поха-ђају 
довољно едукатив-них 
курсева о кориш-ћењу 
технолошких иновација   

11 23 46 0,52 52% 

15 

Слабост припремних 
програма за обуку 
наставника, у погледу 
њиховог упознавања са 
технолошким инова-
цијама, као и у погледу 
едукације о њима 

16 16 48 0,533 53,3% 

Укупна средња вредност отежавајућих фактора и околности 
везаних за наставнике 

0,5514 55,14% 

 

Табела (53) јасно указује на следеће: 

1. Тврдња или изјава (4): „Велика оптерећеност наставника и недостатак 

времена за обуку“, добила је највећи проценат слагања испитаника, чак 

71,7%, што износи готово три четвртине; за њом следе тврдња (12): „Нису 

јасне методе и начини помоћу којих се на ефикасан начин обавља 

електронско образовање“ која је добила 67,5%, тврдње (9): „Неки 

едукативни програми се не поклапају с домаћим школским програмима“ са 

66,7% и (6): „Веома тешко се долази до едукативних софтвера на арапском 

језику“ која је добила 65%. Ове две тврдње су блиске и по својој суштини, и 

по процентима пошто се и једна и друга односе на доступност софтвера за 

домаће методе у настави. Њима је блиска и изјава (1): „Недостатак свести о 

значају употребе образовно технолошких иновација у настави“ са 

процентом од 65%. 
2. Процентуално посматрано, наредна три отежавајућа фактора међусобно су 

врло блиска, а односе се на недовољан квалитет (вештину) наставника у 

употреби образовно технолошких иновација. Њихов редослед је следећи – 

(15): „Слабост припремних програма за обуку наставника, у погледу 

њиховог упознавања са технолошким иновацијама, као и у погледу 
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едукације о њима“ који је добио 53,3%, затим (13): „Наставници слабо знају 

енглески језик“ са 52,1% и (14): „Наставници не добијају довољно 

едукативних курсева о коришћењу технолошких иновација“ са 52%. Затим 

следи отежевајући фактор (5): „Недостатак вештина употребе технолошких 

иновација у настави“ чији је проценат 49,2%, а који се такође може 

сврстати у групу са претходнима, гледано кроз призму садржаја. За њима 

следи фактор (8): „Тешкоће у комуникацији са ученицима у току употребе 

технолошких иновација у настави“ са 48,4%. Овде вреди указати на 

чињеницу да последња два отежавајућа фактора представљају последице 

фактора које смо навели пре њих, будући да мањак и слабост припремних 

програма за наставнике, као и њихово слабо познавање страних језика и то 

што не похађају довољно едукативних курсева да би надокнадили те 

недостатке, све то заједно проузрокује недостатак вештина употребе 

технолошких иновација као и слабу комуникацију са ученицима током 

њихове употребе. 
3. Затим следе два ограничавајућа фактора која се тичу негативних склоности 

наставника у погледу употребе технолошких иновација. То су (2): 

„Недостатак жеље за новим и променом код наставника (посвећеност 

традиционалном приступу) са 46,7% и (3): „Негативни ставови и тенденције 

по питању употребе технолошких иновација“ са 40,8%. 
4. Након тога следе два отежавајућа чиниоца који су повезани са употребом 

образовно технолошких иновација у разреду (на часу). Ту се ради о – (7): 

„Тешкоћама у вођењу часа (управљању разредом на часу) при употреби 

технолошких иновација“ са 40,4% и (10): „Страху од грешке пред 

ученицима при употреби технолошких иновација“, са 38,3%. 
Овде је вредно истаћи да су сви отежавајући фактори и околности који се 

односе на наставнике, добиле високе проценте сагласности наставника. То 

потврђује да они постоје као чиниоци који коче и ограничавају наставнике у 

употреби технолошких иновација. Постојање отежавајућих околности потвђује и 

укупна средња вредност отежавајућих фактора која износи 55,14%. То упућује на 

закључак да више од половине испитаника из узорка потврђује да овакви 

отежавајући фактори и околности постоје у њиховим школама. 
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4.7.2. Отежавајући фактори и околности у вези са администрацијом 

Табела (54) приказује вредности аритметичких средина и проценте слагања 

наставника – испитаника из узорка, са ставовима који дефинишу отежавајуће 

факторе из домена администрације: 

Отежавајући фактори и 
околности у вези са 
администрацијом 

Степен отежавања Аритме-
тичка 
средина 

Проценат 

Изјава (став) Висок Средњи Низак 

16 

Неразумевање нове улоге 
наставника у светлу 
употребе технолошких 
инова-ција у настави 

16 17 78 0,538 53,8% 

17 
Недостатак свести о 
значају употребе тех. 
иновација у настави 

8 9 63 0,438 43,8% 

18 

Администрација није 
оспособљена за примену 
технолош-ких иновација 
у обра-зовању 

10 9 61 0,454 45,4% 

19 

Неке одредбе, планови и 
програми не дозво-
љавају промене (на 
пример – форма и време 
трајања часова) 

9 41 30 0,579 57,9% 

20 

Административна 
процедура доношења 
одлука може да буде 
отежавајућа околност 
при употреби образов-но 
технолошких иновација у 
настави 

0 39 41 0,496 49,6% 

21 
Директори неких школа 
се враћају тра-
диционалном систему 

8 9 63 0,438 43,8% 

Укупна средња вредност отежавајућих фактора и околности 
везаних за администрацију 

0,491 49,1% 

 

У Табели (54) јасно се примећује следеће: 

1. Највећи проценат слагања испитаника добила је тврдња (19): „Неке 

одредбе, планови и програми не дозвољавају промене, као што су форма и 

трајање часова“, и тај проценат износи 57,9%. Затим следи (16): 

„Неразумевање нове улоге наставника у светлу употребе технолошких 

иновација у настави“, са 53,8%. Након тога долази (20): „Административна 

процедура доношења одлука“ са 49,6%, и (18): „Администрација није 
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оспособљена за примену технолошких иновација у образовању у настави“, 

са 45,4%. 

2. Затим долазе два отежавајућа фактора или околности са истим процентом; 

то су (17): „Недостатак свести о значају употребе технолошких иновација у 

настави“, и (21): „Директори неких школа се враћају традиционалном 

систему“. Обе ове тврдње су добиле по 43,8%, а разлог ове подударности 

би могао да потиче од чињенице да је реч о међусобно повезаним 

факторима, пошто то што директори неких школа враћају стари систем 

наставе, говори у прилог недостатку свести код њих о значају употребе 

образовно технолошких иновација у настави. 

Генерално гледано, укупна средња вредност слагања ставова наставника са 

тврдњама из Табеле (54) такође се сматра високом будући да износи 0,491 

односно 49,1%. То значи да се приближно половина испитаника из узорка слаже 

са тврдњама изнесеним у табели које се тичу отежавајућих фактора који коче и 

праве препреке наставницима у коришћењу технолошких иновација у 

образовању. 

 

 

4.7.3. Отежавајући фактори и околности у вези са могућностима и 
финансирањем 

Табела (55) приказује аритметичке средине и процентуалне вредности 

слагања испитаника из узорка са ставовима које износе изјаве о отежавајућим 

факторима везаним за могућности и финансирање: 

Отежавајући фактори и 
околности у вези са 
могућностима и 
финансирањем 

Степен отежавања Аритме-
тичка 
средина 

Проценат 

Изјава (став) Висок Средњи Низак 

22 

Недостатак финанси-
рања набавке неких 
технолошких потреп-
штина 

11 9 60 0,463 46,3% 

23 

Нису обезбеђена места и 
сале које би биле погодне 
за употребу технолошких 
инова-ција 

13 0 67 0,442 44,2% 

24 
Нису обезбеђени људски 
ресурси за обуку и 
одржавање уређаја 

9 24 47 0,508 50,8% 
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25 

Школе нису спремне за 
комуникацију са другим 
установама у циљу 
подршке и неоп-ходних 
техничких савета 

0 62 48 0,467 46,7% 

26 

Постоје процедуралне 
заврзламе које могу да 
онемогуће прихватање 
технолошке иновације 

0 26 54 0,442 44,2% 

Укупна средња вредност отежавајућих фактора и околности 
везаних за могућности и финансирање 

0,464 46,4% 

 

У Табели (55) може се приметити следеће: 

1. Генерално гледано, укупна средња вредност отежавајућих фактора и 

околности које обрађује ова табела, нижа је од средњих вредности у 

претходним двема табелама (У Табели (53) је износила 55,14%, а у Табели 

(54) – 49,1%). То значи да постоје отежавајући фактори и околности везани 

за могућности и финансирање, али су они мањи и слабији него остали. 

2. Међу тврдњама из ове табеле највиши проценат слагања наставника 

добила је изјава (24): „Нису обезбеђени људски ресурси за обуку и 

одржавање уређаја“ – овај отежавајући фактор је добио проценат слагања 

од 50,8%. То значи да се више од половине наставника обухваћених 

студијским узорком, сложило са тиме да је у овом случају реч о 

отежавајућем фактору, и то у највишем проценту што се тиче ове табеле. 

Дакле, изузетно је значајно нагласити да, ако није обезбеђен кадар, 

односно људски ресурси за одржавање, то значи запостављање уређаја 

чији неки делови могу да се покваре. Несумњиво је да постоји веза између 

ове појаве и одређеног процента обезбеђених (присутних) технолошких 

иновација које не раде (одговори наставника по том питању су обрађени 

раније). 
3. Процентуалне вредности сталих отежавајућих фактора и околности скоро 

да се подударају, а примећује се такође да је реч о високим вредностима 

(варирају између 44,2% и 46,7%). Ове вредности указују на чињеницу да 

близу половине испитаника из узорка, наведене појаве сматра 

отежавајућим факторима у примени технолошких иновација у настави. 
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4.7.4. Отежавајући фактори и околности у вези са друштвом 

Табела (56) нуди приказ аритметичких средина и процентуалних вредности 

слагања испитаника из узорка са ставовима исказаним у изјавама које се односе 

на отежавајуће околности и факторе из домена  друштва: 

 Отежавајући фактори и 
околности у вези са 

друштвом 
Степен отежавања Аритме-

тичка 
средина 

Проценат 

Изјава (став) Висок Средњи Низак 

27 

Недостатак свести код 
родитеља (старатеља) о 
значају употребе 
образовно технолош-ких 
иновација за учење 
њихове деце 

24 29 27 0,654 65,4% 

28 

Страх родитеља 
(старатеља) за њихову 
децу, због употребе 
образовно технолош-ких 
иновација (првен-ствено 
због интернета) 

0 48 32 0,533 53,3% 

29 

Недостатак културно 
информативних прог-
рама који би објаснили 
значај употребе техно-
логија у образовању  

23 39 18 0,688 68,8% 

Укупна средња вредност отежавајућих фактора и околности 
везаних за друштво 

0,625 62,5% 

 

Табела (56) приказује следеће: 

1. Табела (56) има највишу укупну средњу вредност у поређењу са осталим 

табелама које обрађују отежавајуће факторе и околности (четири табеле се 

баве – факторима везаним за наставнике, везаним за администрацију, 

везаним за могућности и финансирање, и факторима везаним за друштво). 

У овој подели отежавајућих фактора, друштвени фактори су добили 

проценат 62,5%. 

2. Појединачно гледано, највећи проценат сагласности испитаника добио је 

став (29) који каже да постоји „недостатак културно информативних 

програма који би објаснили значај употребе технологија у образовању“. Из 

тога се може извући закључак да неки испитаници сматрају да је употреба 

технолошких иновација у образовању луксуз, или нешто што ће гутати 
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време ученицима. У сваком случају, овај став је добио проценат 

сагласности од 68,8%, а као резултат недостатка интересовања за ширење 

свести о овим иновацијама и њиховом значају, појављује се и (27): 

„Недостатак свести код родитеља (старатеља) о значају употребе 

образовно технолошких иновација за учење њихове деце“, који је добио 

проценат сагласности од 65,4%. Поред тога, услед недостатка свести о 

образовном значају тих иновација, неки испитаници виде једино негативну 

страну њихове употребе, на основу чега се образује трећи (у смислу 

процента сагласности) став из горње табеле – (29): „Страх родитеља 

(старатеља) за њихову децу, због употребе образовно технолошких 

иновација (првенствено због интернета)“. Ова тврдња је добила сагласност 

од 53,3%. 
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5. РЕЗИМЕ РЕЗУЛТАТА, ПРЕПОРУКЕ И ПРЕДЛОЗИ 

 
5.1. Резиме резултата студије 

Резултате овог истраживања могуће је резимирати на следећи начин: 

 

5.1.1. Резултати који се тичу степена доступности образовно 
технолошких иновација у основним школама у Либији 

Ово истраживање је открило следеће резултате: 

1. Рачунарски софтвери су доступни у великој мери с изузетком софтвера за 

виртуелне лабораторије, који је умерено или средње доступан, и софтвера 

за симулације који је доступан у мери која је нижа од умерене (средње). 

2. Што се тиче софтвера везаног за интерактивну (паметну) таблу, доступан је 

у великој мери, с изузетком уређаја за тренутно бежично писање које 

користе наставници и који су директно повезани на интерактивну таблу. 

3. Што се тиче софтверских апликација, оне су у великој мери присутне у 

наведеним школама. 

4. Када говоримо о иновацијама у вези са интернетом, међу њима има таквих 

које су доступне у великој мери, попут образовних сајтова и клубова, као и 

сајтова за тестирања и задатке, блогова и видео конференција; затим има и 

таквих иновација везаних за интернет које су доступне у средњем проценту 

школа, а међу овима су сајтови за симулације и собе за ћаскање („чет“), док 

постоје и иновације које су доступне у ниском проценту школа; у ову 

последњу групу спадају сајтови виртуелних учионица (одељења) и сајтови 

за виртуелне лабораторије. 

 

5.1.2. Резултати који се тичу обима употребе образовно технолошких 
иновација у основним школама у Либији 

Ово истраживање је открило и следеће резултате: 
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1. Сви рачунарски софтвери се користе у великој мери, с изузетком софтвера 

за симулације и виртуелне лабораторије. 

2. Технолошке иновације из домена интерактивне табле користе се у 

умереном обиму, уз изузетак бежичних уређаја за тренутно писање које 

користи наставник, који се слабо употребљавају. 

3. Што се тиче софтверских апликација, једино се програми за пуштање 

звучних (аудио) записа користе у великој мери, док се сви остали, као што 

су „флеш“ програми, програми за пуштање видео записа, програми за 

приказивање слика, користе у умереном обиму. 

4. Технолошке иновације које се односе на интернет, оне се у основним 

школама употребљавају далеко мање од оних из домена интерактивне табле 

или софтверских апликација, упркос томе што је степен употребе неких од 

њих био висок; међу овим иновацијама су разни интернет сајтови, сајтови 

за тестове и провере и електронска пошта (e-mail). Што се тиче осталих 

иновација које спадају у ову групу, међу којима су сајтови за симулације, 

сајтови виртуелних лабораторија, виртуелних учионица (одељења), 

дигиталних библиотека и соба за ћаскање („чет“), степен њиховог 

коришћења се показао веома ниским. 

 

5.1.3. Резултати који се тичу разлика између доступности технолошких 
иновација и њихове употребе 

Из резултата до којих је дошла ова студија може се утврдити да не постоје 

суштинске разлике између степена доступности иновација које се односе на 

рачунар и обима у ком се те иновације користе, а такође ни што се тиче иновација 

везаних за интерактивну таблу. У случају софтверских апликација постоје 

статистички значајне разлике између степена доступности неких технолошких 

иновација из ове групе и обима њихове употребе, односно – код текстуалних 

програма и програма за пројекцију слајдова. Када говоримо о образовно 

технолошким иновацијама из домена интернета, и тамо постоје разлике између 

степена доступности и обима коришћења, и то у случајевима електронских записа 



 
 

174

или блогова, образовних сајтова, сајтова за провере и тестирање, соба за ћаскање 

(„чет“), мејлинг листи и образовних клубова. 

 

5.1.4. Резултати који се тичу односа између обима употребе 
образовно технолошких иновација и категорија пола, стручног 
усмерења, година искуства и броја едукативних курсева које 
похађају наставници 

 

1. Постоји статистички значајна повезаност између обима употребе свих 

образовно технолошких иновација које се појављују у овој студији и 

категорије пола испитаника; опште посматрано – технолошке иновације у 

образовању више користе жене, с изузетком следећих иновација – 

виртуелних лабораторија, електронских књига, програма за рад са видео 

записима, програма за пуштање слајдова, програма за електронске записе 

(блогове) и електронску пошту – што се тиче ових технолошких иновација, 

њих више користе наставници - мушкарци.  

2. Постоји статистички значајна веза између категорије стручног усмерења 

испитаника – наставника (да ли припадају педагошкој или непедагошкој 

струци) и обима њиховог коришћења технолошких иновација у раду. 

Резултати су показали да наставници педагошког стручног усмерења у 

већој мери употребљавају образовно технолошке иновације од својих 

колега који припадају непедагошким струкама. 

3. Не постоји статистички значајна веза између категорије година искуства и 

степена у ком наставници употребљавају технолошке иновације које се 

појављују у овој студији. 

4. Постоји статистички значајна веза између обима употребе технолошких 

иновација и броја образовних курсева које је похађао наставник, а који се 

тичу области образовних технологија. Ова студија показује да што је 

наставник похађао више едукативних курсева, он технолошке иновације у 

образовању више и користи. 
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5.1.5. Резултати који се тичу перформанси наставника у вештинама 

употребе образовно технолошких иновација 

 

1. Наставници у великој мери имају добре перформансе рада на рачунару 

(вештине припреме и излагања лекција уз коришћење рачунара, као и 

вештине оцењивања). 

2. Наставници такође у великој мери примењују и вештине употребе 

интерактивне табле у двама доменима – вештинама припреме и вештинама 

презентовања, с изузетком штампања резимеа лекције или часа и слања 

мејлом (а посредством интерактивне табле), лекција ученицима који су 

били одсутни. 

 

5.1.6. Резултати који се тичу склоности наставника према употреби 
образовно технолошких иновација 

Ово истраживање је утврдило да у општем смислу наставници имају 

слабе позитивне склоности према употреби образовно технолошких иновација, с 

тим да имају и жељу да уложе труд и похађају одређене едукативне курсеве како 

би развили своје способности у овом домену. 

 

5.1.7. Резултати који се тичу отежавајућих фактора при употреби 
образовно технолошких иновација 

Постоје четири основне групе отежавајућих фактора – фактори везани за 

наставнике, фактори везани за администрацију, фактори везани за могућности и 

финансије и фактори везани за друштво, а резултати овог истраживања откривају 

следеће: 

1. Што се тиче ограничавајућих фактора везаних за наставнике, има их 

више – недостатак свести о томе колико су образовно технолошке 

иновације важне, велики број обавеза којима су оптерећени наставници, 

недостатак времена за учење и вежбу рада на тим иновацијама, затим и 

чињеница да се до одговарајућег софтвера на арапском језику тешко 

долази, да неки софтвери нису усклађени са либијском методиком васпитно 



 
 

176

образовног рада, те изостанак материјалних и нематеријалних подстицаја на 

употребу наведених иновација, нејасноће у погледу начина и метода по 

којима се ефикасно спроводи електронско образовање. Томе треба да 

додамо и чињеницу да су слаби и припремни програми за ученике помоћу 

којих би они требало да се обуче за коришћење технолошких иновација. 

2. Ограничавајући фактори везани за администрацију такође су бројни – 

неки прописи не дозвољавају промену форме или времена часова, 

администрација не схвата нову улогу наставника у светлу употребе 

савремених технолошких иновација, директори неких школа се враћају 

традиционалних система образовања и наставе, а међу проблемима је 

рутинско бирократско доношење одлука и непостојање свести о важности 

употребе технолошких иновација у наставно образовном процесу. 

3. Када су у питању отежавајући фактори који се везују за могућности и 

финансије, међу њима су проблем необезбеђених адекватних просторија за 

употребу образовно технолошких иновација, затим то што школе нису 

спремне да се повежу са неким другим институцијама ради помоћи и 

неопходног техничког консалтинга, као и недостатак кадрова за обуку и рад 

на одржавању технолошких иновација. 

4. Отежавајући фактори који се односе на друштво обухватају недостатак 

културно информативних програма који би објаснили важност употребе 

технологија у образовању, недостатак свести код родитеља или старатеља о 

значају употребе образовно технолошких иновација, као и њихов страх за 

своју децу (на пример – страх од употребе интернета). 

 

5.2. Препоруке ове студије 

Анализирајући резултате свог истраживања, аутор студије је дошао до 
следећих препорука: 

 

5.2.1. Препоруке које се тичу доступности образовно технолошких 
иновација у либијским основним школама: 

 

1. Треба обезбедити и допунити технолошке иновације које су дефицитарне у 

школама – сајтове виртуелних лабораторија и виртуелних учионица 
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(одељења), софтвер за симулацију, „флеш“ програме, програме за рад са видео 

записима, за рад са интерактивном таблом, а посебно бежичне уређаје за 

тренутно писање на интерактивној табли. За овде наведене уређаје ова студија 

открива да нису обезбеђени у школама, или су обезбеђени али у малом обиму. 

2. Треба снабдети школе софтвером који ће одговарати садржајима домаћих 

планова и програма, на арапском језику. То се може постићи тако што би био 

формиран један тим програмера састављен од самих наставника унутар 

школа, или пак унутар сваке засебне образовне области, који би на локалном 

нивоу креирао овакве софтвере. 

 

5.2.2. Препоруке које се односе на наставнике у основним школама у 
Либији 

 

1. Треба организовати и одржавати едукативне курсеве за наставнике; ови 

курсеви би требало да обухватају обуку за коришћење софтвера за 

симулацију, виртуелних лабораторија, програма за рад са видео записима, 

програма за пуштање звука, собе за ћаскање („чет“), мејлинг листе, образовне 

клубове, програме из домена интерактивне табле као и методе њене 

оптималне употребе у наставно образовном процесу. 

2. Едукативни курсеви би требало да се усредсреде на развој вештина 

коришћења технолошких иновација код наставника, и то тако што би ти 

курсеви морали да садрже практичну страну, поред теоријског аспекта – 

упознавања на теоријски начин са датом технолошком иновацијом. 

3. Треба се поред тога усредсредити и на развијање склоности наставника према 

употреби образовно технолошких иновација, и то на следеће начине: 

 Објашњавајући значај ових иновација у образовном процесу; 

 Укључујући садржаје који истичу значај технолошких иновација, у 

програме за обуку и припрему наставника; 

 Организујући дискусије и семинаре за наставнике у активној служби, о 

значају употребе образовно технолошких иновација, њиховим типовима 

и новинама; 

 Пружајући материјални и нематеријални подстрек наставницима који 

употребљавају ове иновације у раду са својим ученицима. 
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5.2.3. Препоруке које се односе на елиминисање фактора који 
отежавају и ограничавају  употребу образовно технолошких 
иновација у школама 

 

1. Треба променити и исправити прописе који се односе на школске програме, 

како би се пружило више времена за коришћење технолошких иновација. 

2. Треба развијати свест међу запосленима у администрацији (бирократији) и 

службеницима који раде у школама, о значају употребе образовних 

технологија, и то тако што их треба укључити у семинаре и дискусије на ту 

тему. 

3. Школама треба обезбедити стручна лица за руковање и одржавање образовно 

технолошких иновација; њихова улога треба да обухвати и скидање програма 

који су потребни за наставу на рачунару, као и рад на одржавању уређаја – 

периодично и према потреби. 

4. Треба ширити свест о значају употребе технолошких иновација код ученика и 

њихових родитеља (старатеља), и то кроз родитељске састанке, састанке са 

саветима родитеља, и путем различитих медија. 

 

5.3. Предлози 

Аутор ове студије предлаже да се спроведу следећа истраживања: 

1. Предлаже се програм за развој вештина употребе образовно технолошких 

иновација и склоности наставника према њима; 

2. Предлаже се програм за развој вештина и подстицање позитивних ставова и 

склоности стручњака према образовним технологијама; 

3. Предлаже се програм за развој вештина припреме образовног софтвера, за 

наставнике; 

4. Оцењивање локалних (домаћих) образовних софтвера у светлу стандарда 

квалитетног образовног софтвера. 
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7. ПРИЛОЗИ 

 
Прилог 1 – Потврда надлежне институције о дозволи и омогућавању аутору 
студије да спроведе ово истраживање 
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Прилог 2 – Имена контролора 

Име  Институција 

1 Др Данимир Мандић 
Учитељски факултет Универзитета у 
Београду 

2 Др Ел-Мехди ел-Џедиди Универзитет „Ел-Џебел ел-Гарби“, Либија 

3 Др Салем ел-Куни Педагошки факултет, Зуара, Либија 

4 Др Салех 'Амар 
Факултет за физичко васпитање, 
Ез-Завија, Либија 

5 Др 'Абд ел-Керим ел-Кануни Филолошки факултет, Ез-Завија, Либија 
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Прилог 3 - Образац за испитивање мишљења о степену доступности 
(заступљености) и обиму употребе технолошких иновација у школама 

 

Поштовани господине или госпођо,  

Нека је са Вама мир, Божија милост и сваки благослов. 

Истраживач – аутор Еззаддеен Камука припрема студију под насловом 
„РЕАЛНИ ПРИКАЗ РАШИРЕНОСТИ УПОТРЕБЕ САВРЕМЕНИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА У ОБРАЗОВАЊУ У ЛИБИЈСКИМ ШКОЛАМА“ ради стицања 
звања доктора наука у области образовних технологија. 

Достављени образац садржи прелиминарни списак технолошких 
иновација. 

Истраживач – аутор Вас моли да изнесете своје ставове о следећим 
питањима: 

 Степен опремљености Ваше школе сваком појединачном иновацијом, на 
шта ћете указивати уписивањем знака „√“ на за то предвиђеном месту у 
табели, поред одговора који сматрате тачним („постоји и ради“; „постоји али 
не ради“, или „не постоји“); 

 Обим у коме употребљавате те технолошке иновације у својој настави; на то 
ћете такође указивати стављањем знака „√“ поред одговора који сматрате 
одговарајућим – уколико стално употребљавате технолошку иновацију, 
обележите одговор „увек“, ако је употребљавате умерено (средњом 
учесталошћу), изаберите одговор „понекад“, а ако је мало употребљавате, 
изаберите одговор „ретко“. Ако међутим уопште не користите дату 
технолошку иновацију, изаберите и означите одговор „Не користим“. 

 

Унапред захвалан, с дубоким поштовањем, 
 

Аутор 
 

Образовно технолошка иновација – „све оно што је ново и модерно у области употребе технолошких 
средстава у образовном процесу, а што укључује модерне уређаје и апарате као и наставне методе које се 
користе и спроводе да би се повећала способност наставника и ученика да сарађују у наставном процесу, 
ради решавања проблема у оквиру тог процеса и подизања његове ефикасности у мери која одговара времену 
модерне научне и технолошке револуције“. 
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Почетни подаци о испитанику: 

 

1. Име (необавезно): ______________________________________________ 
 

2. Школа (необавезно): ___________________________________________ 
 

3. Пол:                                                   мушки (      )                     женски (      ) 
 

4. Стручна усмереност:            педагошка (      )          непедагошка (      ) 
 

5. Године искуства: 
 од 1 до 3 године искуства   (      ); 
 од 3 до 5 година искуства   (      ); 
 више од 5 година искуства (      ).  

 
6. Колико едукативних курсева из области коришћења технолошких 

иновација сте завршили? 
 ниједан                             (      ); 
 један курс                        (      ); 
 два курса                          (      ); 
 три или више курсева  (      ). 

 

Главна технолошка 
иновација 

Доступност иновације 
у школи 

Обим коришћења иновације у 
школи 

П
ос
то
ји

 и
 

р
ад
и

 

П
ос
то
ји

 
ал
и

 н
е 

р
ад
и

 

Н
е 

п
ос
то
ји

 

У
ве
к

  

П
он
ек
ад

 

Р
ет
к
о 

 

Н
е 
к
ор
и
с-

ти
м

 

Рачунар 

Софтвер за вежбу 
(Drill and practice) 

Овде се ради о софтверу 
који на почетку дефинише 
ниво на ком се ученик налази, 
да би након тога било могуће 
са њим отпо-чети неке вежбе 
које су одговарајуће за његов 
ниво. Овај софтвер има и 
намену да поставља питања и 
даје вежбе ученицима који на 
њих одговарају, а поред тога 
дају и одговарајуће пов-ратне 
информације. 
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Софтвер за специјално 
образовање 

(Tutorial programs) 
Ради се о софтверу који 

градиво приказује ученику уз 
објашњења која се пру-жају на 
разноврсне начине, звуком, 
сликама (покретним и 
непокретним), као што ученику 
пружа и завршне тестове да би 
се утврдило у којој мери је 
ученик схватио добијене 
информације. 

       

Софтвер за симулације 
(Simulation) 

Овај софтвер помоћу 
рачунара кориснику пружа 
вештачке ситуације и појаве 
које опонашају ситуације које 
се збивају у стварности. 

       

Софтвер за решавање 
проблема 

(Problem solving) 
Ова врста софтвера раз-вија 

способности ученика да 
решава проблеме. Постоји 
неколико типова – за прона-
лажење правог решења између 
неколико понуђених опција, 
писање корака ка решењу, 
односно бављење једном 
променљивом категоријом коју 
садржи питaње.  

       

Едукативне игрице 
(Games programming) 
Ови програми представ-

љају наставне предмете и 
градиво на један занимљив и 
забаван начин у чему се 
преплићу учење и игра. 

       

Софтвер за оцењивање и 
тестирања 

Овај софтвер захтева од 
наставника да постави ци-љеве 
наставно образовног процеса 
тако да буду извршни – 
односно да циљ обухвати 
одређене поступке које је 
могуће запазити и измерити, 
затим је потребно да се помоћу 
посебног софтвера образује 
банка тестова, из које ће 
насумично бити бирани задаци 
и тестови с тим да је 
загарантовано да се неће 
понављати. 
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Виртуелне лабораторије 
(Virtual laboratory) 

Ради се о симулирању 
правих научних лаборато-рија, 
кроз извођење научних 
експеримената у виртуелној 
средини опонашајући праве 
околности. Овај софтвер се 
добија на ЦД рому. 

       

Електронске књиге 
(E-book) 

Ово су дигитални фај-лови 
који по свом устројству 
подсећају на праве штам-пане 
књиге, по узору на word, pdf..  

       

Интерактивна табла 

Интерактивне табле су 
присутне у учиони-цама.        

Ученицима су обезбе-
ђени уређаји за тренутно 
решавање директно пове-
зани са таблом. 

       

Наставницима су обез-
беђени бежични уређаји за 
тренутно писање који су 
директно повезани са 
таблом. 

       

 

Софтверске апликације 

„Флеш“ програми        

Програми за обраду и 
пуштање видео записа        

Програми за обраду слике        

Програми за пуштање слика        

Програм за обраду текстова 
(Word)        

Програм за прикази-вање 
слајдова и презента-ција 
(Power Point) 

       

Интернет 

Електронски записи 
(блогови)        
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Едукативни сајтови        

Сајтови за тестове        

Сајтови за симулације        

Сајтови виртуелних 
лабораторија        

Сајтови виртуелних 
одељења (учионица)        

Дигиталне библио-теке        

Електронска пошта  
(e-mail)        

Собе за ћаскање 
(„чет“)        

Мејлинг листе        

Образовни клубови        

Видео конференције        
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Прилог 4 - Картон за запажања о перформансама наставника код 
коришћења технолошких иновација  

 

Почетни подаци о испитанику: 

 

1. Име (необавезно): ______________________________________________ 
 

2. Школа (необавезно): ___________________________________________ 
 

3. Пол:                                                   мушки (      )                     женски (      ) 
 

4. Стручна усмереност:            педагошка (      )          непедагошка (      ) 
 

5. Године искуства: 
 од 1 до 3 године искуства   (      ); 
 од 3 до 5 година искуства   (      ); 
 више од 5 година искуства (      ).  

 
6. Колико едукативних курсева из области коришћења технолошких 

иновација сте завршили? 
 ниједан                             (      ); 
 један курс                        (      ); 
 два курса                          (      ); 
 три или више курсева  (      ). 
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Вештина 
Ниво перформанси дате вештине 

висок умерен низак 
не 

користим 

Вештине употребе рачунара – ВЕШТИНЕ ПРИПРЕМЕ 

1 

Наставник припрема средину у 
учионици у смислу освет-љења, 
испуњавање услова да се све 
јасно види и сл.. 

    

2 
Наставник организује да 
ученици седе испред рачунара 

    

3 

Наставник ученицима пружа 
информације о најважнијим 
појмовима на које треба да се 
сконцентришу 

    

4 

Наставник користи уређаје и 
средства која су придодата 
рачунару (штампач, пројек-тор и 
сл) 

    

5 

Наставник развија интерак-
тивност на часовима што 
доприноси лакшем разуме-вању 
садржаја наставног предмета 

    

6 
Наставник пружа помоћ 
студентима који имају про-блема 
са употребом рачу-нара 

    

Вештине употребе рачунара – ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТОВАЊА  

1 

Наставник поседује резервне 
опције и решења за случај да 
рачунар или коришћени програм 
закажу у току излагања 

    

2 
Наставник користи софтвер  који 
је усклађен са циљевима часа 

    

3 

Наставник употребљава 
интерактивни софтвер (онај који 
омогућава активну интеракцију 
са учеником 

    

4 
Наставник користи софтвер са 
јасним упутствима 

    

5 
Наставник ученицима објаш-
њава циљ који се жели пос-тићи 
применом коришћеног пограма 

    

6 

Наставник објашњава кораке 
које ученик мора да следи при 
употреби програма (начин 
сурфовања кроз програм)  

    

7 
Наставник излаже теме брзином 
која је прилагођена и 
одговарајућа ученику 

    

8 
Наставник проверава  да ли су 
ученици разумели информације, 
пре него што ће се прећи на нове 
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9 

Наставник пружа прилике 
ученицима да забележе своја 
запажања док гледају презен-
тацију 

    

10 
Наставник дискутује са уче-
ницима о основним идејама које 
су садржане у програму 

    

11 
Наставник исправно скида и 
активира образовни софтвер 

    

12 
Наставник правилно користи 
образовне програме током часа 

    

13 
Наставник вешто рукује рачу-
наром током презентације 

    

14 
Наставник зна како да пра-вилно 
искључи рачунар 

    

15 
Наставник користи рачунар као 
наставно средство за 
остваривање циљева часа 

    

Вештине употребе рачунара – ВЕШТИНЕ ОЦЕЊИВАЊА  

1 

Наставник поставља разно-врсна 
питања ученицима ради 
утврђивања да ли су усвојили 
информације и идеје садржане у 
софтверу 

    

2 
Наставник пружа ученику 
прилику да размисли о одго-
ворима и изабере онај прави 

    

3 

Наставник пружа ученицима 
тренутне повратне информа-ције 
на њихове одговоре, 
посредством рачунара  

    

4 

Наставник даје ученицима 
домаће задатке помоћу рачунара, 
а који су у вези са тематиком 
датог софтвера. 

    

5 

Наставник поставља питања 
ученицима у вези са њиховим 
мишљењима о софтверу, што се 
тиче текстова, боја и мулти-
медија 

    

6 

Наставник поставља питања 
ученицима о њиховим миш-
љењима о начину његовог 
излагања и коришћења софтвера, 
и о томе колико тај начин 
одговара ученицима 

    

7 
Наставник тражи од ученика да 
изразе своја мишљења о 
унапређивању софтвера 

    

Интерактивна табла – ВЕШТИНЕ ПРИПРЕМЕ  

1 
Наставник скида пратеће 
програме за интерактивну таблу 
и припрема их за рад 

    

2 
Наставник прикључује инте-
рактивну таблу на рачунар, на 
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ЛЦД пројектор и штампач,  на 
исправан начин 

3 

Наставник користи интера-
ктивну таблу да би припремио 
часове пре стварног времена 
њиховог одржавања 

    

4 
Наставник зна да подеси 
димензије слике на интерак-
тивној табли 

    

5 
Наставник је у стању да на 
исправан начин искључи 
интерактивну таблу 

    

6 
Наставник ради на томе да 
пружи јасан став  свим 
ученицима. 

    

7 
Наставник припрема ученике 
пре презентовања лекције 

    

8 
Наставник упознаје ученике са 
наставно образовним циљевима 
часа 

    

Интерактивна табла – ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТОВАЊА  

1 

Наставник вешто и исправно 
користи тастатуру која је 
прикључена на интерактивну 
таблу 

    

2 
Наставник зна да пише по 
интерактивној табли елек-
тронским мастилом 

    

3 
Наставник исправно и у кон-
тинуитету користи интерактивну 
таблу у објаш-њавању лекција 

    

4 
Наставник користи интерак-
тивну таблу да би меморисао 
лекције и цртеже 

    

5 

Наставник у служби часова 
користи библиотеке слика, 
цртежа и мапа које се налазе у 
оквиру програма интерактив-не 
табле 

    

6 
Наставник употребљава 
интерактивну таблу као 
увеличавајући екран за рачунар 

    

7 

Наставник исправно употреб-
љава електронски сунђер за 
брисање, који иде уз интерак-
тивну таблу 

    

8 
Наставник је у стању да 
одштампа документ директно са 
интерактивне табле 

    

9 

Наставник користи уређај за 
снимање звука при интерак-
тивној табли да би снимио своја 
објашњења 

    

10 
Наставник меморише објаш-
њења лекција у интерак-тивној 
табли у облику видео записа 
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11 

Наставник трансформише записе 
на интерактивној табли 
начињене слободном руком у 
рачунарски (штампа-ни) текст  

    

12 
Наставник користи интерак-
тивну таблу помоћу виндоуз 
(Windows) команди  

    

13 
Наставник у току својих 
објашњења пише на интерак-
тивној табли 

    

14 
Наставник црта појашњава-јуће 
облике и цртеже на 
интерактивној табли 

    

15 

Наставник користи интерак-
тивну таблу као рачунарски 
екран за приказивање с једног 
рачунара читавом одељењу 

    

16 

Помоћу интерактивне табле 
наставник улази на интернет да 
би нашао разне податке, 
информације и слике за 
објашњење дате теме 

    

17 
Наставник излаже информа-ције 
континуирано и међу-собно 
повезано 

    

18 
Наставник дискутује са уче-
ницима о основним идејама из 
лекције 

    

19 
Наставник наводи и усмерава 
пажњу ученика на интерактивну 
таблу  

    

20 
Наставник ради на учешћу и 
интеракцији ученика током 
излагања лекције 

    

21 
Наставник са интерактивне 
табле штампа за ученике резиме 
лекције  

    

22 

Наставник са интерактивне 
табле, а посредством елек-
тронске поште шаље лекције 
одсутним ученицима 

    

23 
Наставник у меморији инте-
рактивне табле чува лекције које 
су објашњене 

    

24 
Наставник зна како да на пра-
вилан начин искључи таблу 

    

25 

Наставник дискутује са уче-
ницима о начину излагања 
лекције и о томе колико тај 
начин одговара ученицима 

    

26 
Наставник бележи предлоге 
ученика да би развио и 
побољшао наставу убудуће 
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Прилог 5 - Образац за одређивање степена склоности наставника према 
технолошким иновацијама 

 

Поштовани господине или госпођо,  

Нека је са Вама мир, Божија милост и сваки благослов. 

Истраживач – аутор Еззаддеен Камука припрема студију под насловом 
„РЕАЛНИ ПРИКАЗ РАШИРЕНОСТИ УПОТРЕБЕ САВРЕМЕНИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА У ОБРАЗОВАЊУ У ЛИБИЈСКИМ ШКОЛАМА“ ради стицања 
звања доктора наука у области образовних технологија. 

 

Овај образац се састоји од више израза који су разврстани у три основне 
групе, односно на оне који изражавају: 

 Жељу за коришћењем иновација; 
 Уживање у коришћењу иновација, и 
 Осећања (ставове) о важности коришћења тих иновација. 

Од Вас се тражи да изразите своје мишљење о сваком од наведених 
израза или ставова у овом обрасцу, означавајући одговор који сматрате правим 
помоћу знака „√“, уз чињеницу коју не треба заборавити – да у овим случајевима 
нема тачних ни погрешних одговора, него Вас молим да у својим одговорима 
изразите само оно што заиста осећате. 

 

Унапред захвалан, с дубоким поштовањем, 
 

 

 

 

Аутор 
 

 

 

 

Образовно технолошка иновација – „све оно што је ново и модерно у области употребе технолошких 
средстава у образовном процесу, а што укључује модерне уређаје и апарате као и наставне методе које се 
користе и спроводе да би се повећала способност наставника и ученика да сарађују у наставном процесу, 
ради решавања проблема у оквиру тог процеса и подизања његове ефикасности у мери која одговара времену 
модерне научне и технолошке револуције“. 
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Почетни подаци о испитанику: 

 

 

1. Име (необавезно): ______________________________________________ 
 

2. Школа (необавезно): ___________________________________________ 
 

3. Пол:                                                   мушки (      )                     женски (      ) 
 

4. Стручна усмереност:            педагошка (      )          непедагошка (      ) 
 

5. Године искуства: 
 од 1 до 3 године искуства   (      ); 
 од 3 до 5 година искуства   (      ); 
 више од 5 година искуства (      ).  

 
6. Колико едукативних курсева из области коришћења технолошких 

иновација сте завршили? 
 ниједан                             (      ); 
 један курс                        (      ); 
 два курса                          (      ); 
 три или више курсева  (      ). 
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Израз (фраза) 

Став испитаника о изразу (фрази) 

П
от
п
ун
о 

се
 с
л
аж

ем
 

С
л
аж

ем
 

се
 

Н
еу
тр
а-

л
ан

 

Н
е 

сл
аж

ем
 с
е 

У
оп
ш
те

 
се

 н
е 

сл
аж

ем
 

Жеља за коришћењем технолошких иновација  

1 

Сматрам да то што користим 
технолошке иновације утиче на 
повећања мотивације мојих 
ученика за учење. 

     

2 

Сматрам да добит од кориш-ћења 
технолошких иновација није у 
пропорцији са трудом који улажем 
у њихову употребу. 

     

3 

То што користим тех. иновације не 
помаже ми у повезивању 
информација на функционалан 
начин. 

     

4 
То што користим технолошке 
иновације не утиче на то ко-лико 
ће моји ученици научити. 

     

5 
Сматрам да је настава уз упо-требу 
технолошких иновација боља од 
традиционалне. 

     

6 
Преферирам коришћење образовно 
технолошких инова-ција на мојим 
часовима. 

     

7 
То што користим тех. иновације у 
образовању повећава прити-сак на 
мене у настави. 

     
8 

Најбоље објашњавање на часу 
постиже се употребом обра-зовно 
технолошких иновација. 

     

9 
Радим на развијању мојих веш-
тина у коришћењу технолош-ких 
иновација. 

     

Задовољство коришћењем технолошких иновација у образовању 

10 
То што користим технолошке 
иновације обезбеђује забавну 
атмосферу за ученике. 

     

11 
Уживам у коришћењу техно-
лошких иновација у настави. 

     

12 
Осећам задовољство код уеника 
при употреби технолошких 
иновација. 

     

13 
То што користим технолошке 
иновације ствара досаду код 
ученика. 

     

14 
То што користим технолошке 
иновације умањује комуни-кацију 
између мене и ученика. 
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Осећања и ставови о важности коришћења технолошких иновација 

15 
Немам жељу за похађањем еду-
кативних курсева о употреби 
технолошких иновација. 

     

16 
Технолошке иновације мојим 
ученицима пружају позитивне 
вештине. 

     

17 
Моја употреба технолошких 
иновација води губљењу вре-мена. 

     

18 
Моја употреба технолошких 
иновација у образовању остварује 
сарадњу међу учени-цима. 

     

19 

Моја употреба технолошких 
иновација у образовању допри-
носи уважавању индивиду-алних 
разлика међу ученицима. 

     

20 

Моја употреба технолошких 
иновација доприноси бољем 
разумевању информација код 
ученика. 

     

21 
Моја употреба технолошких 
иновација доприноси објављи-вању 
ученичких радова.

     

22 
Моја употреба технолошких 
иновација води ка користи од 
личног труда наставника. 

     

23 
Моја употреба технолошких 
иновација води ка неогранича-вању 
времена за учење.

     

24 
Моја употреба технолошких 
иновација води ка скоку у 
разноврсности образовања. 

     

25 
Моја употреба технолошких 
иновација подиже ниво дости-
гнућа ученика. 

     

26 
Моја употреба технолошких 
иновација ми помаже у пра-ћењу 
часова у ванредним околностима. 

     

27 
Моја употреба технолошких 
иновација доприноси развоју 
креативности код ученика. 

     

28 
Моја употреба технолошких 
иновација повећава шансе за 
комуникацију са ученицима. 

     

29 
Моја употреба технолошких 
иновација у образовању омета 
процес подучавања и учења. 

     

30 
Моја употреба технолошких 
иновација у образовању не 
остварује циљеве часа. 

     

31 

Моја употреба технолошких 
иновација захтева досадне 
активности као што су инста-
лација и уклањање иновација. 
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Прилог 6 – Анкетни образац за дефинисање отежавајућих фактора и 
околности које ограничавају употребу технолошких иновација 

 

Поштовани господине или госпођо,  

Нека је са Вама мир, Божија милост и сваки благослов. 

Истраживач – аутор Еззаддеен Камука припрема студију под насловом 
„РЕАЛНИ ПРИКАЗ РАШИРЕНОСТИ УПОТРЕБЕ САВРЕМЕНИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА У ОБРАЗОВАЊУ У ЛИБИЈСКИМ ШКОЛАМА“ ради стицања 
звања доктора наука у области образовних технологија. 

 

У наредном делу се налази списак са неким отежавајућим, односно 
ограничавајућим факторима и околностима које наставницима могу да отежају 
коришћење образовних технологија и њихових иновација. Ови фактори се деле на 
четири основне групе: 

 Отежавајуће факторе и околности које се односе на наставника; 
 Отежавајуће факторе и околности које се односе на администрацију 

(бирократију);   
 Отежавајуће факторе и околности које се односе на могућности и 

финансирање, и 
 Отежавајуће факторе и околности које се односе на друштво. 

 

Унапред захвалан, с дубоким поштовањем, 
 

Аутор 

 

 

 
 

Образовно технолошка иновација – „све оно што је ново и модерно у области употребе технолошких 
средстава у образовном процесу, а што укључује модерне уређаје и апарате као и наставне методе које се 
користе и спроводе да би се повећала способност наставника и ученика да сарађују у наставном процесу, 
ради решавања проблема у оквиру тог процеса и подизања његове ефикасности у мери која одговара времену 
модерне научне и технолошке револуције“. 
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Почетни подаци о испитанику: 

 

 

1. Име (необавезно): ______________________________________________ 
 

2. Школа (необавезно): ___________________________________________ 
 

3. Пол:                                                   мушки (      )                     женски (      ) 
 

4. Стручна усмереност:            педагошка (      )          непедагошка (      ) 
 

5. Године искуства: 
 од 1 до 3 године искуства   (      ); 
 од 3 до 5 година искуства   (      ); 
 више од 5 година искуства (      ).  

 
6. Колико едукативних курсева из области коришћења технолошких 

иновација сте завршили? 
 ниједан                             (      ); 
 један курс                        (      ); 
 два курса                          (      ); 
 три или више курсева  (      ). 
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Изјава (став) 
Степен отежавања 

Висок  
Средњи 
(умерен)  

Низак 

Отежавајући фактори и околности који се односе на наставнике 

1 
Недостатак свести о значају упо-
требе образовно технолошких 
иновација у настави 

   

2 
Недостатак жеље за новим и про-
меном код наставника (посвеће-ност 
традиционалном приступу) 

   

3 
Негативни ставови и тенденције по 
питању употребе технолош-ких 
иновација 

   

4 
Велика оптерећеност наставника и 
недостатак времена за обуку    

5 
Недостатак вештине у употреби 
технолошких иновација у нас-тави    

6 
Веома тешко се долази до едука-
тивних софтвера на арапском језику    

7 
Тешкоће у вођењу часа при упо-
треби технолошких иновација    

8 
Тешкоће у комуникацији са уче-
ницима у току употребе техно-
лошких иновација у настави 

   

9 
Неки едукативни програми се не 
поклапају са домаћим школским 
програмима 

   

10 
Страх од грешке пред очима уче-
ника при употреби технолошких 
иновација 

   

11 
Нема материјалних ни моралних 
подстицаја за употребу техно-
лошких иновација   

   

12 
Нису јасне методе и начини помоћу 
којих се на ефикасан начин обавља 
електронско образовање   

   

13 
Наставници слабо знају енглески 
језик    

14 
Наставници не похађају довољно 
едукативних курсева о кориш-ћењу 
технолошких иновација   

   

15 

Слабост припремних програма за 
обуку наставника, у погледу 
њиховог упознавања са техно-
лошким иновацијама, као и у 
погледу едукације о њима 

   

Отежавајући фактори и околности који се односе на администрацију 

16 
Неразумевање нове улоге настав-
ника у светлу употребе техно-
лошких иновација у настави 

   

17 
Недостатак свести о значају упо-
требе технолошких иновација у 
настави 

   

18 
Администрација није оспособ-љена 
за примену технолошких иновација у 
образовању 
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19 
Неке одредбе, планови и про-грами 
не дозвољавају промене (на пример – 
форма и време трајања часова) 

   

20 

Административна процедура 
доношења одлука може да буде 
отежавајућа околност при упо-треби 
образовно технолошких иновација у 
настави 

   

21 
Директори неких школа се вра-ћају 
традиционалном систему    

Отежавајући фактори и околности који се односе на могућности и финансирање 

22 
Недостатак финансирања набав-ке 
неких технолошких потреп-штина    

23 
Нису обезбеђена места и сале које би 
биле погодне за употребу тех-
нолошких иновација 

   

24 
Нису обезбеђени људски ресурси за 
обуку и одржавање уређаја    

25 

Школе нису спремне за комуни-
кацију са другим установама у циљу 
подршке и неопходних техничких 
савета 

   

26 
Постоје процедуралне заврзламе које 
могу да онемогуће прихва-тање 
технолошке иновације 

   

Отежавајући фактори и околности који се односе на друштво 

27 

Недостатак свести код родитеља 
(старатеља) о значају употребе 
образовно технолошких инова-ција 
за учење њихове деце 

   

28 

Страх родитеља (старатеља) за 
њихову децу, због употребе обра-
зовно технолошких иновација 
(првенствено због интернета) 

   

29 

Недостатак културно информа-
тивних програма који би обја-снили 
значај употребе техноло-гија у 
образовању 

   

 

Други отежавајући фактори и околности које желите да додате: 

1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________ 
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 Mandic, D, Kamuka, E: Internet Technologies in educational television in the 
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На Педагошком факултету у Триполију је учествовао у извођењу наставе из 

следећих предмета: 

а) Бихејвиоралне науке;  

б) Општа методика наставног рада; 

в) Педагошка методика, и 

г) Основе научног истраживања 
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