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ДЕЦА УЧЕ ОД НАЧИНА НА КОЈИ ЖИВЕ 

 
Дете које живи с подсмехом 

учи да буде стидљиво. 
 

Дете који живи са замеркама 

учи да осуђује друге. 

 

Дете које живи са неповерењем 

учи да подваљује. 

 

Дете које живи са љубављу 

учи да воли. 

 

Дете које живи са охрабрењима 

учи се поверењу. 

 

Дете које живи са истином 

учи се правди. 

 

Дете које живи са похвалама 

учи се да поштује. 
 

Дете које живи учествујући 

учи да буде увиђавно. 
 

Дете које живи са знањем 

учи се мудрости. 

 
Дете које живи са срећом 

пронаћи ће љубав и лепоту. 

       За успешан развој сваком ученику/детету потребне су  три 
ствари. Потребни су му задаци са којима може да се развија, 
потребни су му узори на које може да се угледа, и потребна му је 
заједница  у којој ће се осећати безбедно,сигурно  и  пријатно.
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1. НАСТАВА ФОКУСИРАНА НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА-УВОД 

       За потребе одржавања  Семинара припремљен је овакав текст. Није  намера била да  

припремамо потпун  текст о свим темама које се реализују током семинара већ да у 

њему изнесемо неке  традиционалне и савремене погледе на најважнија питања која 

садрже конкретне теме, које су њихове предности (светле стране), а који недостаци 

(тамне стране)када је реч о теоријском-научном утемељењу и могућностима практичне 

примене у свакодневној наставној пракси. Наше је опредељење да у наставној пракси 

задржимо сва добра решења из „старе“ - традиционалне школе, али и да укажемо на 

потребе, могућности и начине њиховог иновирања увођењем савремених, бољих и 

педагошки ефикаснијих-продуктивнијих модела,метода,техника, облика наставе/учења.                             

    Сaвремена-педагошки ефикасна настава подразумева њену истовремену усмере- 

ност на развој ученика, реализацију  програмскких садржаја и начине/методе 
усвајања и освајања општих и специфичних знања, вештина и др. вредности.У њој 

наставник има све већи број и све значајније улоге ( као што су: извор и преносилац 

информација, предавач, планер, дизајнер, модел, дијагностичар,оцењивач, организатор, 

водитељ,партнер и сл.).Савремена настава је  усмерена на програмске садржаје који 

се уче,али и на ученика,тј.на развој свих његових генетских потенцијала(физичких, 

интелектуалних, емоционалних, моралних, вољних, радних, социјалних и др.) и у томе 

је њена педагошка додатна вредност (ПДВ). 

      Како је, по нашем мишљењу, главни „предмет“ и циљ рада сваког наставника 

ученик/дете, а не само наставни предмет (програм) који „предаје“,тако да (наставни 

предмет, донекле постаје педагошко „средство“ помоћу којег наставник ради на 

бржем развоју и квалитетнијем формирању компетенција главног „предмета“ 

рада, тј. ученика), што нужно подразумева промењен однос према планирању, 

организацији, стандардизацији, реализацији, праћењу исхода, евалуацији тј. укупним 

активностима наставника и ученика, и свим компонентама савремене и педгошки 

стваралачке и ефикасне наставе и учења. 

     Резултати стручних истраживања и  педагошко искуство указују ми да у току свог 

професионалног школовања већина наставника није систематски стицала потребан ниво 

познавања главног „предмета“ свога рада, тј. ученика/детета.Ученик је врло често за 

наставника  „црна кутија“ у коју он „уноси“ бројне и различите информације/садржаје, 

и кроз различите форме провере покушава да сазна шта су ученици од тога разумели-

усвојили-запамтили-научили, али не и какви су и на којем нивоу су остварни утицаји,   

извршени на њихов многострани развој (физички, когнитивни, конативни, емотивни, 

социјални и др.) као и на  формирање ученикове личности и оспособљености за живот и 

рад.Због тога у животној пракси имамо примере када наставник- школа ученика оцени 

петицом, а тог истог ученика живот оцени са јединицом.То се чешће догађа оним 

ученицима који су завршили школу у којој су путем предавања стицали претежно 

књишка, декларативна, чињенична,а знатно мање практична, процедурална, процесна, 

метакогнитивна, социјална и друга знања и вештине чије су трансферне моћи и 

употребне вредности  далеко веће и никада не застаревају током даљег учења и 

живљења. 

     Семинар је прилика да разменимо знања,искуства и понудимо,неке од информација 

које ће вас подстаћи на размишљање како, докле, на који начин можете што више да 

упознате предмет рада,тј. ученика/дете, и ту „црну кутију“ учините што познатијом-

прозрачнијом како би ефикасније могли управљати наставним процесима: 

разумевања, доживљавања, мотивисања, сазнавања, учења, усвајања, освајања знања, 

вештина, развојем способности, компетенција, формирањем карактера, особина зреле 

личности, и другим важним својствима ученика која су му потребна за даље успешано 

учење, живот и рад у професији, породици и у друштву. 

    Указаћемо на потребе, значај, улогу и функционално-практичну повезаност циља, 

задатака, исхода, стандарда, метода наставе/учења, облика, стилова учења, мотивације, 

наставних средстава, технике и технологије рада, учионичког амбијента, радне климе и  
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других релевантних елемената-ресурса као нужних претпоставки за ефикасан и 

педагошки продуктиван  рад на часовима.     

     Наставнички посао састоји се из три дела: високо стручаног (научног) + 

уметничког (дидактичко-методичког) + техничког дела процеса рада.  
 

                              ПРОМЕНЕ  У  СИСТЕМУ САВРЕМЕНЕ  НАСТАВЕ  И  УЧЕЊА  

 

                                                                             Ко зна, а не зна да зна – пробуди га!         

                                                                             Ко зна, а зна да зна – следи га! 

                                                                             Ко не зна, а зна да не зна – поучи га! 

                                                                             Ко не зна, а не зна да не зна –клони га се! 
 

      Настава представља свесно систематски и сврсисходно организовани и намерно 

усмерени процес којим се код ученика остварују  позитивне промене у знањима, 

понашању, начину/стилу учења, развојоју способности, формирању вештина, ставова, 

вредносних орјентација и др. вредности личности ученика. Циљ наставе детерминисан 

је циљевима школе, а они извиру из циљева образовно-васпитног система које је 

друштво дефинисало по својој мери, тј. потребама и визији коју има за свој будући 

развој. Међутим, у школи, па и у настави се, поред друштвених морају уважавати поро- 

дични и појединачни – индивидуални(персонални) циљеви учења. Сложен и одговоран 

је посао успоставити праву и функционалну равнотежу између тренутних и развојних 

личних (персоналних) потреба појединца и друштвених развојних циљева и потреба.  

      Предмет нашег разматрања је настава као педагошко-психолошки феномен  са свим 

својим компонентама, а међу њима посебну пажњу посвећујемо, за њену педагошку 

ефикасност најважнијим факторима:наставним моделима, облицима, методама наставе 

и учења, мотивацији,  средствима, улогама и компетенцијама наставника, активностима  

и постигнућима ученика, планирању, техници, технологији рада и др. Једном речју, 

бавимо се свим оним чиниоцима на које можемо као наставници лично да утичемо 

да у конкретним данашњим реалним школским условима наставни рад и учење 

ученика учинимо педагошки сврсисходнијим, рационалнијим, ефикаснијим и 

ефектнијим.     
    Бројна су питања у вези са наставом (њене сврхе-циља, начини организације проце- 

са рада и учења, мотивације, развојне функције и др.) предмет расправа у дужем време- 

нском периоду. Критике упућене на рачун традиционалне, разредно-часовне наставе и 

„старе школе“ створиле су бројне покушаје реформских покрета којима би се умањиле 

или превазишле њене слабе стране. Међу  покретима најпознатији су: „Нова школа“, 

„Радна школа“, „Активна школа“, „Далтон-план“, „Винетка-план“,  и др.  

      Сваки покрет је дао одређене позитивне резултате, али је показао и бројне недоста- 

тке тако да није могао бити потпуна замена за постојећи разредно-часовни систем рада. 

     Овде нудимо упоредни приказ квалитативних разлика између „старе“- традициона- 

лне наставе/учења ( која је претежно орјентисана на садржај – програм, трансмисивно 

учење, стицање чињеничних, вербално-репродуктивних, декларативних знања, вешти- 

на и сл.) и „нове“ – иновативне/развојне наставе ( која је орјентисане на ученика/дете 

– на развој његових когнитивних способности  и свих других генетских потенцијала, 

активно усвајање/освајање чињеничних, процедуралних, процесних и метакогни- 

тивних  знања, формирање социјалних вештина и вишеструко развијене, зреле и ауте- 

нтичне  личности и других позитивних својстава  ученика).  
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Упоредне карактеристике традиционалне и иновативне наставе 
(Две педагогије - два модела наставно-васпитног процеса)  

 

Параметри поређења 
         Традиционална настава  

  (оријентисана на чињенична знања) 

Иновативна настава         

(развијајућа настава) 

Циљ наставе Преношење знања, вештина, навика Развој ученикове личности 

Радна девиза "Радите као ја", "Ја сам изнад вас", „Ја 

  сам ваш модел“...  

"Немој нашкодити" ,"Ја сам са 

вама"  

Основна карактеристика Школа "памћења", репродукције, при- 

мене знања(нижи мисаони процеси) 

Школа развоја способности и 

виших мисаоних процеса... 

    Карактер и стил 

   узајамног деловања  

    Субјектно - објектни, монолошки,  

     предавачки, ауторитарни  

Субјектно-субјектни,активни, 

интерактивни, демократски 

Облици организације      Фронтални, индивидуални Групни, тимски 

Наставне методе:         Вербалне, репродуктивне Проблемске, рефлексивне 

  "Формула" учења:      знања - репродуктивна делатност делатност- знање, стварање 

ситуације "успеха".  

Начин усвајања:    Учење напамет, репродуковање,  

      делатност по алгоритму.. 

Истраживачко-стваралачка 

мисаона делатност 

   Основне функције -    

улоге наставника: 

    Носилац  је готових решења,      

пропагатор предметно-дисциплинских    

знања, чувар норми и традиције. 

 организатор и водитељ сарадње,  

консултант, руководилац, помоћ 

ник- асистент у учењу ученика  

           Положај 

       ученика/детета 

 Пасивност (слуша, памти, понавља)      

одсуство интересовања,     спољашња 

мотивисаност 

Сазнајна активност, унутрашња 

мотивација, интересовање и 

радозналост 

Водећи принцип: Развој,"обликовање" (под притиском) "неговање" (подстицање) 

   

Дидактика ( наука о настави/учењу)  је задатке наставе груписала у три групе: 

 Образовне  (материјалне) задатке који се односе на преношење, примање, 

стицање, усвајање, освајање и сл. свих врста и нивоа знања, као што су: 

 Декларативна/чињенична знања чине систем чињеница, појмова, правила, 

законитости, генерализација према обиму, дубини и степену њиховог познавања 

и функционалне практичне применљивости у школи и животу; 

  Процедурална знања се односе на познавање и примену практичних 

делатности, као што су: начин употребе компјутера, микроскопа, решавање 

одређеног типа математичких задатака, писање по правилима правописа и сл.; 

  Просесна знања се односе на стратегије, методе и технике сазнавања/ 

учења,односно,на знања о начинима управљања знањем, интелектуалним вешти- 

нама, учење учења и др.;  
 Метакогнитивна знања одликује персонални,лични однос ученика према 

садржају који учи. Ова знања долази до изражаја у ситуацијама када ученик има 

могућност да од постојећих информација створи неку нову целину, нешто 

различито у односу на дате информације, нешто што носи његов лични 

печат.Овде се не ради само о когнитивним функцијама, већ до изражај долазе и 

црте личности ученика, иницијативност, самосталност, независност, самопо- 

уздање, отвореност, емоционалност, упорност ученика и др. 

     За наставника поменути задаци представљају одговаре  на питања, као 

што су: шта ученик треба да зна, до које дубине и обима да научи, које врсте 

знања да освоји и усвоји и којим конкретним вештинама и навикама треба 

да овлада у настави,тј.на конкретном наставном часу, да усваја стратегије 

учења и сл.? 

 Функционалне (формативне, развојне ) задатке који обухватају когнитивни, 

психомоторни, емоционални, вољни, морални, друштвени развој и активности 

ученика. Да би функционално и оперативно формулисао ове задатке наставник 

треба да одговори на питања, као што су: које сазнајне, сензорне, интеле- 

ктуалне, умне, друштвене и др. способности, вештине, технике, стратегије 
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и процедуре  мисаоних процеса-операција треба да развија у току конкретног 

наставног процеса,часа и сл.? 

 Васпитне задатке који  се односе на развој и формирање  личности ученика, 

њихове  вредносне оријентације, здраве стилове живота, формирање позити- 

вних културних, карактерних, етичких, естетских, еколошких и других особина 

и вредности код ученика и сл. Ове задатке наставник формулише кроз  

одговоре на питања као што су: које особине личности, вредносне орјента- 

ције, животне стилове, врсте комуникације,културу понашања и сл. треба 

да подстичемо и формирамо код ученика у конкретним наставним и другим 

педагошким ситуацијама у наставном процесу на конкретном часу, и сл.  
 
    

 

2. ИНДИКАТОРИ-КРИТЕРИЈУМИ ЕФИКАСНОСТИ (РАЗВИЈАЈУЋЕ)  

НАСТАВЕ ФОКУСИРАНЕ НА УЧЕЊЕ  И РАЗВОЈ УЧЕНИКА 

 
             1.   ПРИПРЕМАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ 

                Идикатори/показатељи: 

         Годишњи и месечни планови рада су оперативни и функционални, а садрже: тему, 

наставну јединицу, време потребно за обраду, понављање, утврђивање и др. врсте 

активности, као и облике провере исхода, резултата рада и постигнућа ученика, методе 

наставе и учења, наставна средства, медије и техничка помагала, место и време 

извођења, корелацију, стандарде, оцену остварености плана и  податаке о одступању од 

плана и разлоге који су на то утицали, али и друге важне и специфичне елементе за 

конкретан наставни предмет. 
      2. ПЛАН НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ (ПИСАНЕ ПРИПРЕМЕ-СЦЕНАРИО ЧАСА) 

                    Индикатори/показатељи 

    Примерени, прецизни, јасно и разумљиво формулисани исходи(циљеви и 

задаци) које треба реализовати на конкретном наставном часу у складу са 

утврђеним општим стандардима и оним за конкретни наставни предмет. 

    Конкретизовани садржаји(обим и структура),њихова хоризонтална и вертика- 

лна повезаност - корелација, извори знања, медији и др. елементи. 

    Јасна и функционакна дидактичко-методичка структура: облици, методе, 

дидактички материјал, медији, наставна средства и техничка помагала, место 

рада, временска динамика - артикулација, евалуација и самоевалуација рада и 

резултата рада ученика и наставника,остваривање стандарда,исхода,и др.елем. 

    Јасно дефинисани ритам, динамика, кораци - наставне фазе/етапе у којима се 

виде активности ученика и поступци наставника, њихове улоге, задаци, 

интерперсонални односи, педагошка комуникација, интеракција и др. 

 
3. АМБИЈЕНТ И ПРОСТОР ЗА НАСТАВУ/ УЧЕЊЕ 

                    Индикатори/показатељи: 

     Хигијенски чиста, уредна, доступна и безбедна учионица или други простор 

где се изводи настава/учење, као и наставна и техничка средства која се користе. 

     Дидактички добро организован и дизајниран простор и распоред радних места 

који је примерен стандардима, циљу, задацима, садржају, облицима и методама 

рада на конкретном часу, а који истовремено одговара индивидуалним и 

групним потребама ученика и омогућава њихову позитивну педагошку 

комуникацију и интеракцију у групи, тиму  и одељењу. 

 Обезбеђена релевантна наставна средства и помагала, претходно проверена 

њихова исправност, доступност и употребљивост за коришћење на часу, од 

стране наставника, али и ученика. 

    Обезбеђени, обележени и за наставни рад доступни разноврсни, сврсисходни, 

стручни, развојни, дидактички, методички и други радни материјали. 
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    Материјали /слике, схеме, текстови и др./ у презентацијама, на зидовима, 

паноима и др. местима који су естетски лепо обликовани, језички коректно 

формулисани, педагошки актуелни и логичко-дидактички организовани у 

односу на циљ, задатке, садржаје рада, стандарде,очекиване исходе, централне и 

релевантне активности учесника (наставника,сарадника и ученика) на часу. 

    У учионици влада пријатна психолошка клима, активна и радна  атмосфера у 

којој се ученици међусобно и са наставником понашају лепо, љубазно и прија- 

тељски, конструктивно сарађују, помажу једни другима, истражују, откривају, 

размењују идеје, презентују резултате, вреднују свој и рад других учесника, 

наставника и предлажу боља решења за даљи рад, и сл. 

 

4. СПРЕМНОСТ УЧЕНИКА ЗА НАСТАВУ/УЧЕЊЕ 

           Индикатори/показатељи: 

    Дизајнира и организује,посебно уводни, али и сваки други део  часа тако да 

подстиче пажњу, интересовање, сазнајну радозналост, когнитивни конфликт, 

унутрашњу мотивацију, ентузијазам и жељу ученика за  активним сазнавањем и 

учењем планираних садржаја, и сл. 

    Подстиче код ученика индивидуалну сазнајну(когнитивну, конативну, моти- 

вациону и емотивну) спремност за активно учење путем стварања и решавања 

проблемских ситуација које су донекле изнад тренутног нивоа знања и претхо- 

дног личног искуства ученика за њихово решавање тј.налазе се “у зони наре- 

дног развоја ученика“. 

    Подстиче трајну радозналост ученика према научним, уметничким,културним 

и др. наставним садржајима повезујући их са стварним животом, личним 

искуством, њиховим претходним знањима и вредносним орјентацијама... 

 

5. НАСТАВА  УСМЕРЕНА НА УЧЕЊЕ  И  РАЗВОЈ УЧЕНИКА                       

                      Индикатори/показатељи: 

   Настава/учење је организована тако да подстиче, води и убрзава развој 

интересовања, способности, знања, вештина  и напредовање ученика у складу 

са његовим стварним потребама, генетским потенцијалима и развојним 

могућностима. 

   Активно се укључују сви ученици у процес учења кроз различите форме 

ефикасне наставе (проблемска, активна, хеуристичка, интерактивна,и др.врсте 

наставе/учења,укључују се ученици у одлучивање у свим фазама наставног 

рада и сл.). 

    Ученици су у  потпуности схватили и научили обрађени наставни садржај на 

часу у форми чињеничних, процедуралних, процесних и метакогнитивних 

знања, научних и применљивих теоријских и практичних вештина, ставова и 

других вредности које су им потребне за живот и даље школовање. 

    Ученици су на часу стицали-усвајали сазнајне, вербалне, радне, социјалне и 

др. вештине потребне за тимски рад, активно учествовање у раду групе, умења 

за адекватну примену знања у  решавању школских и животних проблема и сл. 

 
6. КВАЛИТЕТНА РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И САДРЖАЈА              

               Индикатори/показатељи : 

    Наставник посвећује већу пажњу примарним него секундарним садржајима. 

    Доследно се придржава дефинисаних исхода- циљева и задатака часа, али то 

не ради тврдоглаво, већ флексибилно, функционално и креативно. 

    Остварује функционално-инегративну везу међу садржајима унутар предмета  

(хоризонтална корелација) и са садржајима других предмета (вертикална 

корелација) и тако ствара нова умрежена интердисциплинарна и функци- 

онална знања, умења и друга постигнућа у складу са утврђеним стандардима и 

исходима код сваког ученика. 
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          7. КОРИСТИ МЕТОДЕ  И  ОБЛИКЕ  ЕФИКАСНЕ  НАСТАВЕ/УЧЕЊА            

                          Индикатори/показатељи: 

    Олакшава ученицима процес учења користећи адекватне моделе, методе, 

облике, стратегије, технике и технологију педагошки ефикасног рада на часу. 

    Користи активне методе рада, продуктивне радне форме и облике социјалне 

интеракције и педагошке комуникације. 

    Функционално користи адекватну савремену наставну технику и технологију. 

    Следи добро осмишљену, дизајнирану и временски артикулисану структуру, 

идеју, ред и организацију  наставног рада на часу. 

                                                                                           

            8. ЕВАЛУИРА РАД, ОСТВАРЕНЕ ИСХОДЕ  И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА      

                         Индикатори/показатељи: 

 Поштује принципе и правила праћења и оцењивања,стандарде активности и 

постигнућа- резултате рада ученика. 

 Перманентно пружа ученицима потпуне, објективне и правовремене повратне 

информације о квалитету и степену постигнућа на основу којих даје ученицима 

препоруке за даљи и ефикаснији начин рада/учења и понашања. 

 Оцењивање користи као моћно мотивационо средство,а не као средство при- 

нуде и уцене за послушно и понизно дисциплиновано понашање. Оцена не сме 

бити средство уцене за пожељно понашање ученика на часу! 

 
9.  САМОЕВАЛУАЦИЈА СВОГА (НАСТАВНИКОВОГ) РАДА 

Индикатори/показатељи: 

    Врши свакодневно самоанализу-преиспитивање свога рада и понашања кори- 

стећи адекватне методе, технике и инструменте за то, и на основу тих сазнања 

мења, иновира и унапређује своју свакодневну педагошку праксу. 

    Предузима потребне мере за унапређивање рада, интеракције и комуникације 

у настави/учењу, и у односу на ученике, стручне сараднике, колеге и родитеље. 

    Стално ослушкује и преиспитује  „одјеке“ свога рада међу ученицима, колега- 

ма, родитељима и на основу њих усавршава организацију,технологију и технике 

целокупног свога рада ... 

 
 ШКОЛА СЕ МОРА ТРУДИТИ ДА ОСТАНЕ МЛАДА, ЈЕР ШКОЛА КОЈА 

ОСТАРИ, УМАЊУЈЕ ШАНСЕ ДА СЕ УСПЕШНО СПОРАЗУМЕВА СА 

ДЕЦОМ...   
                                                                                     Д.Радовић  

 

   
                       
                 

                          3.  САВРЕМЕНЕ  УЛОГЕ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА 

 

                                                     Знам да не могу научити никога ничему, 

                                                  могу само осигурати окружење и могућно-  

                                                  сти за учење јер је учење нешто што чине  

                                                  ученици , а не наставници.                   

                                                                                       Карл Роџерс        

                     Положај и улога наставника мењали су се кроз теорију и историју 

школства. Промене су се кретале од тога да је он проглашаван најважнијим фактором у 

форми- рању младих, па до тога да ће га развој информационих технологија истиснути 

из школе – наставе и учења.  Напротив, данас се догађа  обрнуто, све више расте значај 

и повећава се број нових улога и компетенција наставника. 

   У литератури се овом питању посвећује доста пажње, али најбољи инвентар- 

класификацију улога и најпотпунији опис њиховог садржаја дали су: И. Ивић, А. 

Пешикан и С. Антић, у приручнику: „ Активно учење“,Бгд.2003. 
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         УЛОГЕ  НАСТАВНИКА  

    Краћи попис улога наставника, тј. шта наставник ради у савременом наставном 

процесу приказан  је у следећој табели. 
                 1. НАСТАВНИЧКА УЛОГА 

1.1. Наставник као стручњак за своју наставну област  

        1. а. Наставник као модел интелектуалног понашања 

       1. б. Наставник као извор информација за дату област/наставни предмет 

       1. ц. Наставник као особа која излаже/презентује наставне садржаје 

1.2. Наставник као предавач 

       2. а. Наставник као особа која предаје наставне садржаје 

       2. б. Наставник као водитељ наставног процеса 

1.3. Наставник као организатор наставног процеса 

1.4. Наставник као партнер у педагошкој комуникацији 
               2. МОТИВАЦИОНА УЛОГА 

       2. а. Мотивација ученика за рад и одржавање  интересовања 

       2. б. Наставник као личност – модел за професионално угледање 
              3. УЛОГА ПРОЦЕЊИВАЧА 

       3. а. Проверавање и оцењивање знања ученика 

       3. б. Процењивање понашања и личности ученика 
              4. САЗНАЈНО-ДИЈАГНОСТИЧКА УЛОГА 

              5. УЛОГА РЕГУЛАТОРА СОЦИЈАЛНИХ ОДНОСА 

              6. УЛОГА ПАРТНЕРА У ИНТЕРАКТИВНОМ РАДУ  

              7. АФЕКТИВНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ    

   Наставничка професија је вема комплексна и садржи низ улога које се у пракси често 

преклапају, али и бивају пренаглашене  или занемарене.Улоге наставника се стално 

мењају у зависности од задатака које треба да обавља у оквиру наставних активности. 

Када је реч о настави на конкретном часу оне се мењају у зависности од циља и 

задатака које треба реализовати, стандарда, исхода и постигнућа које треба остварити 

од типа часа  ( обрада нових садржаја, понавњање, систематизација..) и др.                               

                                           Краћи oпис наставничких  улоге :                

Мотивациона улога  

   Изражава се кроз понашања наставника чији је циљ да мотивише   дете/ученика и под- 

стиче га на учење, развија његову сазнајну радозналост и интересовања: проналази 

најбоље начине помоћу којих ученици усвајају и освајају знања ( чињенична, процеду- 

рална, процесна, метакогнитивна и др.) развија унутрашњу мотивацију чији циљ учења - 

ново сазнање, задовољавање сазнајне радозналости, овладавање социјалним вештинама, 

(умењима), кристи постојећа дечја интересовања, и подстиче нова, води рачуна о 

учениковој/дечјој  пажњи у току часа, чини рад пријатним, користи позитивна поткре- 

пљења/похвале, награде/ својим понашањем представља модел за учење, професионалну 

оријентацију, и сл.              

             Улога процењивача, евалуатора 
    Наставник прати напредовање оцењује постигнућа ученика,тј. даје повратну информа- 

цију о успешности процеса учења:оценама, вербалним и невербалним коментарима, 

анализирањем индивидуалних постигнућа ученика собзиром на његове способности, 

радне навике, мотивацију, и сл. Поред тога, оцењује понашање и личност ученика: коме- 

нтарише и вреднује понашање ученика,истиче узоре међу ученицима и другим позити- 

вним моделима  у животном и медијском окружењу (угледајте се на...), и сл. 

            Сазнајно-дијагностичка 
    Наставник установљава: шта и колико ученик зна, уме и може да покаже, на који 

начин учи (стилови учења), мисли и ради, шта су му преференције и интересовања, шта 

се од њега може очекивати, има ли и какви су му проблему у учењу, развоју и форми-  

рању, итд.              

            Улога регулатора социјалних односa у одељењу, групи, тиму                              

      Улога  је посебно изражена  код одељењских старешина, али важна је и код предме- 

тних наставника како у настави тако и у ваннаставним - слободним и др. активностима.  

    Ту спадају: начин регулисања радне дисциплине, правичност, утицај на односе наста- 
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вник - ученик и односе међу ученицима, улога наставника у групи - вођа, организатор, 

иницијатор, равноправан члан групе, тима, однос према ученицима/деци из маргинали-  

зованих група, решавање конфликата међу ученицима и сопствених конфликата са њима, 

наставник као радно-морални узор и социјални модел понашања,једном речју управљање 

одељењем. 

          Улога партнера у емотивној интеракцији 
    Испољава се у три врсте деловања и то било да се ради о тренутном афективном стању 

ученика, трајним емоционалним стањима и карактеристикама или развојним проблемима 

и кризама: познавање менталног здравља, емотивних стања и потреба ученика, дијагно- 

стиковање  психичких стања ученика - дијагноза нивоа проблема, предузимање акција за 

помоћ ученику - разговор са учеником, родитељима, стручним сарадницима, до упућива- 

ња ученика/детета у специјализовану установу за пружање  стручне помоћи.           

 Наставник као предавач/тумач наставних садржаја 

    Преноси информације, излаже градиво, презентује садржај користећи сликовни,симбо- 

лички и манипулативни материјал, наводи и оспособљава ученике да се њима користе, 

формулише проблеме, дефинише, описује, упоређује, закључује, понавља, сумира,истиче 

оно што је важно.Води наставни процес, примењује одабране наставне технике, методе и 

облике рада,користи одабрана дидактичка средства,припрема и уводи у  педагошку ситу- 

ацију ученике, повезује, систематизује знања и указује на њихову примену, значај и сл. 

          Наставник као организатор наставе 

    Поставља циљ и задатке часа, планира наставне садржаје, средства, опрему.Планира и 

организује примену  облике и методе наставе/учења, планира време и распоред време- на 

по функцији и активностима ученика на часу,прати рад ученика,по потреби интервенише 

           Наставник као партнер у педагошкој комуникацији 
    Поставља питања, захтеве, нуди вербалне и невербалне поруке и одговара на њих, даје 

савете, мишљења, судове и подстиче на исто и ученике, моделује групне дискусије, пове- 

зује градиво са постојећим знањем и искуством ученика, подстиче и прихвата реакције 

ученика, оспособљава ученике за самосталну процену и самопроцену, структуира учени- 

ково мишљење, допуњава оно што се ради на часу, учи га како да учи и сл.  

               Наставник као стручњак, експерт за своју област/наставни предмет 

     Наставник као модел интелектуалног понашања у датој области, наставник као физи -

чар, биолог, историчар, итд. представља модел како се мисли, ради и истражује у тој обла- 

сти, оспособљава ученике за самосталан рад и истраживање у тој области.  

    Наставник као ''банка података'', „ ходајућа енциклопедија“, тако да је ученик  у прили- 

ци да од њега сазна све оно што га интересује, без обзира да ли је то предвиђено наставним 

програмом или није. 

     Из напред реченог, наставници треба да испуне  велики број компетенција које  

проистичу из њихових савремених улога  да би ефикасно радили у настави: 

 да познају своје ученике, њихове актуелне и напредне (будуће) могућности; 

 да постављају задатке које падају у зону наредног развоја ученика; 

 да мотивишу ученике и обезбеде им активности за решавање задатака; 

 да дају јасне, потпуне и благовремене инструкције (дирекцију) за рад; 

 да заједно-партнерски са учеником раде, помажу, сарађују и усмеравају рад; 

 да рашчлањују, анализирају и олакшавају разумевање и решавање задатака; 

 да ако је потребно покажу им решење и пут долажења до њега(да буду модел); 

 да дају адекватну повратну информацију (фидбек) о раду и постигнућима итд. 

 

Пољски педагог Мушински (Musynski) издваја следеће групе својстава, које 

могу обезбедити успешан рад наставника: 

– организациона спретност, 

– способност руковођења, 

– партнерска својства, 

– квалитети и функције онога који води и саветује, 

– способност за кооперацију 
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     Свака од  поменути и бројних других улога које нису овде поменуте претпоставља 

да наставник треба да поседује одређену врсту компетенција да би  их успешно и 

квалитетно обављао.                                                                       
                                         Шта је компетенција? 
     То је комбинација знања, вештина, ставова, мотвације и личних карактеристика које 

омогућавају појединцу да активно и ефикасно обавља своје радне задатке. 

     О томе које су и у чему је суштина наставничких улога и компентенција  постоје 

различита схватања. Овде наводимо само нека најважнија. 

   У немачкој литератури ( Клаассен,1994.) компетенције обухватају четири подручја: 

1.Стручно-предметно 2. Педагошко 3. Организаторско 4. Комуникацијско-

рефлексивно. 

    Према Европској комисији за унапређивање  образовања и усавршавање 

учитеља/наставника  компетенције обухватају: 

 Знања из наставног предмета који предаје, али и других њему сличних 

предмета – интердисциплинарно повезивање своје струке. 

 Педагошко – психолошка знања ( разумевање развојних потреба и 

карактеристика ученика, стилова  учења ученика и сл.).      

 Вештине поучавања/подучавања ( познавање стратегија, метода,  

техника, организације и управљања наставним радом. 

 Разумевање друштвеног и културног контекста образовања и школе. 

 

       Према Кyriacou ( 1998) темељне наставникове компетенције су: 

 Планирање и припремање за наставни час. 

 Извођење наставног часа. 

 Доживљај – клима/дисциплина у одељењу. 

 Оцењивање напредовања ученика. 

 Процењивање властитог рада. 

   Које су особине успешних наставника? 

   Успешни наставници ( Magoon) су: 

 Флексибилни – изражавају спремност да своје облике утицања на ученике 

усклађују са постојећом ситуациом. 

 Емпатични – показују способност да перципирају и доживљавају  ученике са 

њихове тачке гледишта. 

 Персонализовани стил – стил и начин рада прилагођавају према својој 

личности. 

 Креативни – испољавају спремност за стално уношење иновација у свој  рад и 

проналазе нова решења, експериментишу и сл. 

 Комуникативни – вешти су у вођењу свих облика, посебно педагошке  

комуникације, постављању питања, давању одговора и сл. 

 Стручни – солидно познају  предмет који предају и остала подручја са којима је 

је тај предмет повезан. 

 Савесни – свакодневно се функционално припремају  за наставни рад. 

 Одговорни – ученицима помажу да брже, лакше и ефикасније уче. 

 Лежерни – користе разговор који је прожет веселошћу и хумором, итд. 

      

          Наставник мора бити комплетна личност која има све добре људске (опште и 

посебне)  карактеристике, а уз то да је још и : 

 веома добар познавалац суштине стварних наставних  проблема и решења; 

 особа која има сталну потребу за учењем, новим сазнањима-усавршавањем; 

 мотивисан за рад са даровитим и ученицима који имају тешкоће у развоју; 

 емоционално зрела, здрава, комуникативна и аутентична личност; 

 искрена, толерантана, сналажљива и виспрена особа; 

 личност која је превазишла фазу интелектуалног такмичења са ученицима; 

 добар познавалац когнитивних, емотивних, конативних, мотивационих,    
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            социјалних и других особина  својих ученика; 

 врстан познавалац стратегија, метода, техника и облика наставе/ учења и  

њихове примене у свом предмету; 

 особа која  разуме  социјалне, емоционалне и сазнајне потребе ученика и 

            познаје ефикасне начине њиховог задовољавања и правилног усмеравања; 

 особа која преферира интерактивни - сараднички наставни рад са ученицима; 

 личност која је спремна  да учи од других особа, па и од својих ученика; 

 добар модератор атмосфере у раду са ученицима различитих способности; 

 добар организатор, вредна особа са свим карактеристикама правог вође; 

 енергична особа која је уверена у оправданост рада и успех сваког ученика; 

 личност са позитивним искуством у односима у раду са ученицима, колегама,  

            родитељима и другим субјектима из педагошког окружења; 

 човек који свој рад стално процењује/преиспитује и размишља о иновацији,  

            модернизацији и унапређивању свих сегмената свога рада. 

 

    George Polya у својој  књизи ''Математичко откриће'' препоручује  НАСТАВНИЦИМА   

следећих  ДЕСЕТ   ЗАПОВЕСТИ : 

1. Интересуј се за свој предмет! 

2. Знај свој предмет! 

3. Знај на који начин се може научити то што је неопходно! Најбољи начин учења је    

     самооткривање. 
4. Знај да читаш са лица својих ученика! Настој да сазнаш шта они од тебе очекују;  

     схвати њихове тешкоће; стави себе у њихову позицију! /емпатија/ 

5. Не ограничавај се на голе информације; тежи да код ученика развијаш одређене  

    навике, потребан склад мишљења и привикавања на методологију! 

6. Труди се да их научиш да наслућују! 

7. Настој да их научиш да наслућено доказују! 

8. Нагласи шта се у конкретном задатку може искористити за решавање других  

    проблема; потруди се да из дате конкретне ситуације открију општи метод! 

9. Не откривај одмах своје тајне; пусти ученицима да покушају да погоде оно што  

    желиш да им откријеш; уступи самим ученицима да открију што је могуће више! 

10. Помажи ученицима корисним упутствима, саветима, али не намећи своје  

    мишљење по сваку цену!  

    Други истичу да су различите врсте мишљења  најважније за успешнан рад наста-

вника, и то: критичко мишљење, креативно мишљење, просоцијално мишљење и 

мишљење усмерено на друштво, мишљење усмерено на будућност и др. 

    Истраживања показују да наставниково поверење у своју струку, знање, вештине/ 

умења којим располаже, ученикове потенцијале за учење и промену, као и важност 

образовања за лични и друштвени напредак, значајно утичу на квалитет наставе и 

учења у школи. 

Најчешће се истичу три димензије наставничке компетенције: 

1. Професионална  компетенција: 

 Ниво општег образовања 

 Способност планирања 

 Способност реализација планираних задатака 

 Учешће у разним пројектима 

 Евалуација и самоевалуација  

 Перманентно стручно усавршавање 

2. Педагошко – дидактичко – методичке компетенције : 

 Познавање и примена педагошке теорије и праксе 

 Креирање нaставних садржаја - планирање, програмирање и 

припремање за наставу 

 Препознавање и решавање проблема у настави 
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 Способност и вештине управљања процесима наставе и учења 

 Способност решавања дисциплине у одељењу/групи 

 Ефкасано подучавање/учење и у оскудним  школским условима  

 Мотивисање ученика за учење и њихово активно укључивање у разне 

активности у школи 

 Разумевање социјалних и других активности које могу утицати на 

учеников развој и понашање 

 Реализација наставе/учења као процеса комуникације и интеракције 

између наставника – ученика -  родитеља и других субјеката у учионици 

и школском окружењу. 

3. Радне компетенције – практично знање: 

 Вештина сарадње са свим чиниоцима у школи и окружењу 

 Давање предности послу и његово савесно обављање 

 Осећај одговорности и истрајавање на реализацији циљева па и када се 

тренутно не постижу очекивани резултати 

 Педагошки оптимизам, унутрашња мотивација и воља за рад 

 Општа комуникацијска и језичка писменост, као и познавање језика        

( ИКТ технологије) 

 Национални просветни савет је  усвојио документ:„Стандарди компетенција за 

професију наставника и њиховог професионалног развоја“ 
          Наставничке компетенције представљају скуп потребних знања,вештина и 

вредносних ставова наставника. Односе се на компентенције за: 

 Наставну област, предмет и методику наставе; 

 Поучавање и учење; 

 Подршку развоју личности ученика; 

 Комуникацију и сарадњу. 

 
КО  МИСЛИ  ДА ВАСПИТАВА  И  ОБРАЗУЈЕ  ДЕЦУ  МОРА  ТО УЧИНИТИ  НА  ЊИХОВОМ  ЈЕЗИКУ,  НА  

ЈЕЗИКУ  ЊИХОВОГ  УЗРАСТА И  ВРЕМЕНА  У  КОМЕ  ЖИВЕ. 
Д.Радовић  

 
    4.САВРЕМЕНИ ИНОВАТИВНИ СИСТЕМИ И МОДЕЛИ НАСТАВЕ / УЧЕЊА 

 

      Постоји велики број система и модела наставе/учења, који су најчешће  коришћени 

као иновације у нашој  педагошкој  пракси, па се због тога најчешће и називају 

иновативни модели наставе/ учења, као што су: проблемска настава, интерактивна 

настава, индивидуализована/инклузивна настава, развијајућа настава, интегра- 

тивна настава,  активна настава, програмирана настава, егземпларна настава, 

модуларна настава, хеуристичка настава, смисаоно-вербална настава, пројектна 

настава, претичућа настава, тимска настава, микро настава, продуктивна  

настава, настава на даљину/е-настава и др 

     За потребе овог нашег разматрања и детаљнијег упознавања са суштином њихове 

структуре, потребама и могућностима њихове примене у свакодневном раду и датим 

условима /материјалним, просторним, законским, кадровским и др./, са њиховим 

светлим и тамним странама и другим особеностима, понудили смо вам следеће моделе 

рада у настави/учењу: 

1. Фронтална/вербално-смислена настава  -  трансмисивно,  рецептивно и     

       вербално-смисаоно учење 

2.    Индивидуализована настава  -  индивидуално учење усмерено на  ученика/дете 

3.    Проблемска настава  -  учење увиђањем и путем решавања проблема 

4.    Егземпларна настава  -  учење по моделу 

5.    Програмирана настава- учење путем открића 

6.    Интерактивна настава - кооперативно учење/ученик-наставник, ученик-учен. 
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1. Фронтална/вербално-смислена настава-трансмисивно, рецептивно,                                                                                

смислено-вербално учење 

     Фронтална/вербално-смислена настава има најдужи историјски век, траје од самих 

почетака оснивања организованих облика наставе/ поучавања - подучавања ученика, па 

до данашњих дана. Њу смо овде уврстили, само из разлога што је она и даље у нашим 

школама доминантан модел наставног рада, па да покушамо да нађемо начине како да 

је оплеменимо и обогатимо и учинимо је што бољом и  ефикаснијом за коришћење док 

њено место не заузму неки други модели, који су и  по дефиницији, али и практично  

педагошки бољи и ефикаснији модели рада. 

    Традиционална школа је заснована на разредно-часовном систему учења, вербално-

предавачким наставним методама, фронталном облику рада, чињеничним/деклара- 

тивним знањима репродуктивног типа и сл. Циљ ове наставе је усвајање чињеничних 

знања, развијање вештина и формирање навика, а ученичке активности у великој мери 

своде се на седење, слушање, запамћивање, репродуковање…  наставних садржаја. 

     Код фронталне наставе на цело одељење гледа се као на једну хомогену групу неких 

средњих, углавном непостојећих ученика. У њој наставник има кључну и доминантну 

улогу предавача, а ученици су претежно пажљиви и  пасивни примаоци информација 

(слушају, бележе, памте, репродукују, примењују...) или су само донекле активни 

слушаоци и примаоци изложених наставних садржаја, односно, чињеничких знања... 

     Основни облици фронталне наставе су: а) вербална предавања, б) излагања 

садржаја уз коришћење различитих наставних и техничких средстава, в)  

излагања уз   помоћ  питања и одговора наставника, и др. 

 

                    Основне карактеристике  фронталне/традиционалне  наставе су: 

 Наставник је тај који планира, организује, реализује, вреднује наставу, прати и 

оцењује постигнућа ученике. 

 Ток наставног рада одвија се тако што наставник актуализује-евоцира претходна 

знања и искуства ученика повезујући их са новим, обрађује нове наставне 

садржаје, проверава степен и квалитет њихове усвојености, задаје и контролише 

урађеност  домаћих  задатка, и др. 

 Комуникација са свим ученицима често је сведена  на минимум јер је улога 

ученика  сведена  на то да мирно седе окренути један другом „лицем у потиљак“, 

да су мирни, пажљиво слушају, балеже и  што боље и верније запамте и репро- 

дукују садржаје које наставник излаже или их на другачији начин, уз употребу 

савремене технике презентује ученицима. 

 Интеракција и други облици сарадња међу ученицима су ограничени, јер их 

ометају организација рада, простора и амбијента у којем је распоред радних места 

у учионици – седење „лицем у потиљак“, као и предавачки стил рада наставника. 

 Она је претежно усмерена на реализацију прописаних програмских садржаја, 

стицање чињеничких/декларативних знања, а само  донекле на развој когни- 

тивних, социјалних, радних и др. аспеката  личности ученика и усвајање проце- 

сних, метакогнитивних и др. виших нивоа и сложенијих облика знања. 

Светле стране: 

1. Економична је, јер наставник истовремено подучава више ђака. 

2. Једноставна је припрема и организација рада на часу. 

3. Брзо, систематично, и доста квалитетно и потпуно преношење знања. 

4. Лако се контролише пажња ( дисциплине) ученика на часу.      

     Тамне стране: 
1. У њој се у довољној мери не уважавају индивидуалне – личне  спосо- 

бности, интересовања, мотивација, темпо и стил учења, као ни друга 

важна својства  сваког појединачног  ученика. 

2. Преовлађује механичко и пасивно вербално - рецептивно учење. 
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3. Премало се даје простора и времена за ученичку сарадњу,интерактивно 

учење, самосталност, конструктивну критику, одлучивање, креати- 

вност,  развој социјалних вештина и другим педагошким активностима.  

   Питања за самоевалуацију и презентацију овог модела осталим групама: 

         Шта чини суштину фронталне/вербално-смислене наставе? Које су светле, а које 

тамне стране фронталне наставе на часу? Када, колико често и на који начин примењу- 

јете овај модел наставе - илуструјте то примерима из ваше непосредне педагошке 

праксе?! 
 

2. Индивидуализована настава-индивидуално учење усмерено на ученика/дете 

     Да би се превазишле слабости које по дефиницији у себи садржи фронтална настава 

пришло се индивидуализацији и диференцијацији наставног процеса. 

    Критеријуми на основу којих се врши диференцијација и индивидуализација  могу  

бити различити, као што су: 

   а) физиолошке карактеристике ученика(узраст, конституционе особине,  здравств- 

ено стање, особености темперамента и др.); 

   б) сазнајне карактеристике ( претходно знање, умење, навике, лично искуство, 

стилови учења, интересовања, мотивација  и др.); 

   в) психолошке карактеристике ( пажња, памћење, мишљење, и друге умне/когни 

тивне способности, вољне, моралне и друге особине личности ученика).                                                   

    У нашем постојећем школском систему реално постоје спољашња и унутрашња 

диференцијација.                                                      

         Спољашња диференцијација  подразумева формирање хомогених одељења или 

васпитних група на основу посебних способности, нивоа постигнућа и др. особености.     

На тим основама формиране су посебно специјализоване школе    ( математичке, 

језичке и спортске гимназије, уметничке школе, и сл.), али и посебни видови наставе и  

друге активности унутар редовне школе ( додатни рад, допунска, припремна настава, 

слободне ученичке активности и др.). 

       Унутрашња диференцијација се односи на сртуктуирање наставних садржаја, 

дефинисање задатака на више нивоа сложености који се темеље на уважавању инди- 

видуалних способности, нивоа знања и др. особености ученика унутар истог одељења. 

За нас је посебно важна диференцијација наставних облика, метода, техника и техно- 

логије рада коју  користимо у наставном раду са конкретним ученицима. 

   Унутрашњом диференцијациом и индивидуализациом  стварају се веома важне 

претпоставке за остваривање веће педагошке ефикасности ( продуктивности ) 

наставног рада, посебно на сваком конкретном часу. О овоме детаљније ће бити речи у 

посебној теми: “ Индивидуализација наставе и учења“ 

   Индивидуализација се остварује у  свим фазама наставног рада,као што су: а) припре- 

мна ,  б) реализације и в) верификиације 

  а) Припремна фаза обухвата: избор организационо-радних облика рада на часу 

(ндивидуални, тандем, групни, тимски, радионичарски), метода наставе и учења, 

структуирање и обликовање наставних садржаја ( одређивање обима, структуре и 

изворе знања – књиге, медије и др. задатке, тестове, дидактичке материјале и сл.) који 

највише одговарају индивидуалностима реалних ученика (њиховим способностима, 

претходном знању, личном искуству,стилу и темпу учења, и др.). 

    б) Оперативна фаза подразумева комплетну реализацију планиране и припремљене 

организације и артикулације наставног рада на конкретном часу, али у томе треба 

бити вешт, флексибилан и креативан, али никако тврдоглав.Међутим, прилагођавање 

садржаја и начина рада на часу не подразумева обавезно спуштање на ниво тренутне 

развијености и могућности ученика већ то треба да се налази у „зони нередног нивоа 

развоја“ ученика да би подстицали и убрзавали његов развој и напредовање. 

   в) Верификативна фаза обухвата комплетну индивидуалну евалуацију и самоева- 

луацију остварених резултата и процеса наставе/учења и активности ученика и наста- 

вника, уз пружање адекватне и благовремене повратне информације о томе, као и 

вођење прописане и неопходне документације и евиденције о томе и мерама које ће 
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бити предузете за отклањање недостатака и за даље унапређивање ефикасности и 

квалитета наставног рада и учења ученика. 

       Светле стране: 

   Настава је усмерена  на ученике,јер уважава њихове индивидуалне могућности, 

претходна знања и искуства, мотивисаност, стил и темпо учења и сл. 

   Омогућава убрзано осамостаљивање ученика за рад и учење – као и напре- 

довање у складу са својим сазнајним потребама и развојним могућностима. 

   Пружа ученицима правовремену и потпуну повратну информацију  о њиховом 

раду и постигнућима што их додатно мотивише за даље учење. 

   Подстиче квалитетнији развој интелектуалних  и других способности ученика и 

тако остварује своју подстицајну, развојну - „ водећу“ функцију. 

Тамне стране: 

   Разредно - часовни систем организације рада ствара многе тешкоће за њену 

интензивнију и масовнију примену у свакодневном наставном раду. 

   Велик број ученика у одељењима, неадекватан школски простор и његова слаба 

опремљеност су ограничавајући чиниоци (ометачи)  за чешће коришћење ове 

ефикасне врсте/модела наставног рада. 

    Наставници који су припремани за рад који је више  усмерен на реализацију 

наставног  програма ( садржаја учења), а мање на развој и формирање лично- 

сти ученика ( многи нису стекли довољно знања, вештина-компентенције из 

педагошко-психолошких, дидактичко-методичких, методолошких и других 

сродних наука) те због тога нерадо користе овај модел наставе. 

          Питања за самоевалуацију и презентацију овог модела осталим групама: 

       Шта чини суштину диференцијације (спољашње и унутрашње)? Који су облици и 

шта чини суштину индивидуализације наставног рада на часу? Које су светле, а које 

тамне стране индивидуализоване наставе? Када и на који начин примењујете овај модел 

наставе - илуструјте то примерима из ваше непосредне педагошке праксе?!                               

 

3.  Проблемска настава-учење увиђањем и путем решавања проблема. 

     Проблемска нстава је систем/тип/модел наставе у којој ученици путем самосталних 

истраживачких активности, решавањем проблемских ситуација усвајају/освајају нова 

научно-теоријска,процесна, процедурална и практична знања, али и методе и технике 

учења,тј. процесна, метакогнитивна знања и интелектуалне вештине и сл. 

     Проблем и задатак нису идентични појмови. Здатак је шири појам од проблема. 

Проблем јесте задатак који има следећа обележја. У себи садржи  нешто ново и 

непознато што треба открити - решити. Постоји једна или више могућности за 

решавање проблема уз употребу великог броја сложених мисаоних процеса-операција 

чиме ученици проширују и  продубљују претходна и усвајају/освајају нова функцио- 

нална знања, усвајају нове сазнајне моделе и структуре - методе и технике решавања 

проблема тј. учења, развијају интелектуалне и друге способности, сазнајне жеље,потре- 

бе, интересовања, унутрашњу мотивацију и др. 

Схема рада у проблемској  настави: 

    Стварање наставне проблемске ситуације > 
    Постављање и јасно формулисање проблема > 

    Постављање хипотезе ( претпоставке ) и начина за њено решавање > 

    Декомпоновање проблема > 

    Процес  решавања проблема (прикупљање, сређивање и обрда података) > 
    Извођење доказа, закључака и одговора на постављене хипотезе > 

    Тражење економичнијих, бољих, краћих или лепших решења > 

    Примена доказа, закључака – нових знања у новим проблемским 

ситуацијама > 

    Вредновање активности ученика и остварених  резултата рада на часу. 
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       Проблемска ситуација је централна карика  проблемске наставе. Њом се 

подстичу многе мисаоне активности, потребе за сазнањем, активира аутентично и про- 

дуктивно  мишљење, развој стваралачких способности ученика, и сл. Она је снажно 

мотивационо средство јер помаже да се разреши створени когнитивни конфликт и 

сви ученици заинтересују и активно укључе у наставни рад и учење на часу.  

   Њу чине три компоненте: 

 а ) непознато знање или начин активности долажења до потребног знања,  

 б) сазнајна потреба која подстаче ученике на интелектуалну активност посред-       

    ством које се активирају потребне способности и стечено лично искуство, и     

в) бројне интелектуалне могућности ученика које укључује негове стваралачке 

     способности и претходно животно и школско знање и искуство.  

       Она у себи сдржи предметно-садржинску  и  мотивациону компоненту. 

   Да би се проблемске ситуације  успешно примењивале  у настави неопходно је 

познавати њихову  педагошко-психолошку структуру, дидактичке могућности и 

услове за њихову примену у настави/учењу. 

   У чему се састоји проблемска ситуација и које су њене компоненте?     

     То ћемо најбоље објаснити на примеру из наставне праксе, који наводи Алекса- 

ндровна:“ Проблемске ситуације и начини њиховог остваривања на часу“ , 

Сарајево,1986. Предмет:физика, настав. јединица: „Полуга“(обрада). 

     Пре почетка обраде наставник позива да код табле изиђу физички најјачи дечак и 

најслабија  девојчица. Нставник пита: „ Може ли ова девојчица да задржи врата која 

ће отварати дечак?“(врата се отварају из учионице према ходнику).Ученици брзо дају 

негативан одговор, онако како им свакодневно искуство говори да се у таквој ситуацији 

слабији не може супроставити јачем. Тада наставник каже девојчици да држи врата за 

кваку, а дечак да отвара врата притискајући руком близу шарке, тј. са супротног краја. 

Девојчица сасвим лако задржава врата.У одељењу је настао жагор. Ученици су 

зачуђени. Они схватају да, ако дечак неби гурао врата код шарки већ би повукао за  

кваку са друге стране, отворио би врата. Али да објасне зашто он у конкретном случају 

није могао отворити врата – било им је тешко, готово немогуће. 

    Тако је на часу настала проблемска ситуација. Сви су се питали: „ Због чега јачи 

дечак није могао да отвори врата која је држала девојчица?“ Да би дошли до одговора 

наставник помаже ученицима да формулишу општи проблем: „ При којим условима 

мања сила може да се супростави већој сили?“ Решавањем овог проблема ученици 

стичу нова знања која ће им помоћи да нађу одговор на десетине других конкретних 

питања у сличним животним ситуацијама. 

      Проблемска ситуација код ученика ствара когнитивни конфликт и помаже им да се 

сви заинтересују за нови садржај и да се активно укључе у наставни рад на часу. 

      Главна компонента проблемске ситуације је непознато, које је откривено у њој 

( нов однос, начин или услов активности). Стога, да би се током учења створила 

проблемска ситуација, треба ставити ученике  пред извршење таквог задатка у којем ће 

знања која треба усвајати заузети место неознатога. Према томе, издвајање непознатог 

као компоненте проблемске ситуације одражава предметно-сазнајну страну мишљења. 

Али, постоји и њена снажна мотивациона страна. 

     На који начин се ствара мотивација и изазива сазнајна потреба код ученика за 

откривање новога? Вероватно зато што сусретање са тешкоћама при изврша- вању 

конкретног задатка који поставља наставник, побуђује интересовања и жељу да се нађе 

одговор и изађе из стања сазнајне неравнотеже. Сама чињеница сусрета са тешкоћама, 

тренутна немогућност да се реши постављени задатак помоћу посто- јећег знања и 

начина активности рађа потребу за новим знањем који ће ученици- ма помоћи да 

реше настали проблем.Та потреба је главни услов настанка про-блемске ситуације 

и једна од основних њених компоненти. 
      Али, ваља знати да при сусрету са тешкоћама код ученика не мора директно да се 

јави потреба за сазнањем ( неће настати противуречност ) ако се задатак (који треба да 

изазове потешкоће код ученика) даје без познавања њихових могућности 

(интелектуалних, искуствених и постигнутог нивоа знања, личног искуства и сл.).     



16 

 

     Дакле, још једна важна компонента проблемске ситуације су сазнајне    могућно- 

сти ученика да изврше анализу услова постављеног задатка и усвајање-откривање 

новога знања. Ни сувише тежак ни сувише лак задатак неће допринети настајању 

проблемске ситуације. Тежина задатка треба да буде таква да помоћу постојећих знања 

и начина активности ученици не могу да га реше, међутим, тих знања треба да буде 

толико да је то довољно за самосталну анализу и схватање садржаја и услова(нужних 

и довољних) за решавање задатка. 

        Због различитих могућности ученика да могу откривати непознато у проблемској 

ситуацији неопходно је да се у настави стварају системи проблемских ситуација, када 

се осим основних ситуација предвиђају посебне ситуације, чијим решавањем ученици 

постепено долазе до открића суштине општег проблема.                                                

      Уместо што се знање ученику/детету у школи већином даје у готовом и унапред 

при- премљеном облику,а од њега се очекује да дато знање разуме и запамти. До 

школских знања се може доћи и другачије – ефикасније, самосталним трагањем за 

неким чињеницама, подацима, правилима, релацијама, постављањем и решавањем 

проблема. Према овој стратегији ученику не треба давати готова знања, већ му треба 

поставити питање, неку проблемску ситуацију за коју не постоји директан одговор у 

претходно наученом градиву. Од ученика се очекује да користи претходно знање, да на 

основу њега препозна проблем, да развије стратегију за решавање проблема, и коначно, 

да пронађе решење.Учећи на овакав начин, ученик пролази кроз следеће  педагошки 

ефикасне  активности учења у настави:  

 уочавање, дефинисање и прецизирање проблема, 

 постављање релевантних питања себи и другима, 

 преузимање иницијативе за решавање проблема, 

 планирање начина решавања проблема,  

 самостално прикупљање и анализирање чињеница које су потребне за 

решавање проблема, 

 самостално читање текстова и прављење извода о ономе што је потребно за 

решавање проблема, 

 давање идеја за решавање проблема, 

 самостално откривање метода и техника за решавање проблема и 

проверавање решења...  

     Примарни циљеви и исходи овако организоване наставе нису само преношење и 

усвајање чињеничних знања. Најважнији циљеви/исходи су: развијање отворености 

за проблеме; развијање спремности реаговања у свакодневним проблемским 

ситуацијама; развијање иницијативности ученика; развијање самосталности у 

учењу; развијање способности прикупљања и обраде података; развијање 

способности примене знања у новим условима; развијање мотивације за садашње и 

наредна учења и сл.Ово можемо означити као важну додатну педагошку вредност 

ефикасне наставе. Велики број метода учења почива на овој педагошкој доктрини по 

којој се у настави полази од неког проблема, и да се ученици подстичу да сами, или уз 

помоћ наставника (вођено или невођено решавање проблема и учење путем открића) 

дођу до решења.  

     Добрим познавањем педагошко-психолошке структуре и дидактичких могућности 

проблемске ситуације наставник  може повећавати мисаону и сваку другу активност и 

мотивисаност  ученика за учење и наставу учинити педагошки ефикаснијом, креати- 

внијом и за ученике прихветљивијом и кориснијом. 

 

  Светле стрне: 

 Освајање/усвајање различитих врста и нивоа, функционално повезаних  и 

трајнијих знања и умења, мисаоних  и практичних активносити. 

 Убрзава мисаони, мотивациони, социјални и вољни  развој ученика( стваралачке 

способности, кристализовану интилигенцију , сазнајну радозналост, унутрашњу 

мотивацију, упорност и др. позитивне особине личности ). 
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 Квалитетно формирање вештина и навика самосталног и стваралачког усвајања 

и примене знања у познатим и новим педагошко-животним ситуацијама. 

 Овладавање методама и техникама научно-истраживачког решавања теоријско-

практичних  и других животних проблема. 

 Повезивање теоријских и практичних знања, школе и учења са животом и 

искуством ученика које постаје извор нових знања и усвајања начина решавања 

нових проблема. 

 Она је динамична, атрактивна и педагошки ефикасна јер истовремено подстиче 

когнитивни, конативни, мотивациони, емоционални, морални развој и форми- 

рање позитивних вредносних  орјентација, социјалних вештина и других поже- 

љних особине личности ученика. 

   Тамне стране: 

 Неекономична је јер захтева доста времена, материјала, знања, вештина-

компетенција наставника за припрему, организацију и њену реализацију. 

Питања за самоевалуацију и презентацију осталим групама: 

   Шта је проблемска настава и који су њени структурни елементи? Шта је проблем, а 

шта проблемска ситуација? Које су етапе у решавању проблема?  Које су релевантне  

активности наставника, а које ученика? Које су светле и тамне стране проблемске 

наставе? Када и на који начин примењујете овај модел наставе - илуструјте то 

примерима из ваше непосредне педагошке праксе?! 

 

4.  Егземпларна настава  -  учење по моделу 

     Егземпларна настава је узорна настава која служи за пример и углед другима.Ова 

настава се организује тако што се из наставног програма издвајају типични, 

репрезетативни-носећи наставни садржаји које наставник обрађује на дидактичко- 

методички најефикаснији начин који може ученицима послужити као модел за каснију 

самосталну обраду и учења сличних ( аналогних ) садржаја. 

    Она се одвија кроз четири етапе:а)селекцију садржаја б) обраду садржаја од стра- 

не наставника в)самостални рад ученика и г) систематизацију-интеграцију знања. 

   а) Селекционом анализом наставних садржаја наставник издваја две групе садржаја - 

егземпларне и аналогне ( сличне ). Егземпларне садржаје обрађује наставник, а анало- 

гне ће самостално учити ученици по дидактичком моделу који им је понудио наставник 

кроз наставни рад на часу. Заједнички елементи у егземпларним и аналогним садржа- 

јима треба да буду садржане узрочно-последичне везе, односи, релације, правила,  

законитости, и сл. 

   б) Обрада егземпларних садржаја мора бити готово савршена јер представља модел 

по којем ће ученици касније учити.То подразумева солидну припрему, добру арти- 

кулацију часа, конкретно дефинисање циља и задатака часа, адекватан избор и 

успешну примену наставне технологије и технике, и друге елементе педагошки 

ефикасне наставе. Циљ егземпларне наставе је успешно реализован само онда ако су 

ученици успешно савладали садржаје, разумели и усвојили модел рада – учења. 

   в) самостални рад и  учење аналогних садржаја – задатака који могу бити исти за 

све, или различити по групама. Ученици су доведени у ситуацију да примењују претхо- 

дно усвојена знања и методичке поступке за учење нових садржаја и њихову примену у 

познатим, новим или непознатим ситуацијама.      

   Пример: ако је наставник извршио ваљану анализу књижевно-уметничког текста, 

неког историјског догађаја, или природног феномена онда ће тај модел  ученицима 

бити од велике користи јер ће им показати како то да ураде у сличним ситуацијама. 

   г) обнављање-систематизација, кроз коју се остварује логичко повезивање и уопш- 

тавање свих егземпларних и аналогних садржаја у тематске целине умрежене у систем 

знања ученика. Кроз ову фазу наставник и ученици могу да изврше и самоевалуацију 

процеса учења и квалитет постигнућа и да на основу тога предузимају конкретне мере 

за отклањаање недостатака и иновирање и унапређивање  педагошке ефикасности 

наставе и учења на часовима. 
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Светле стране: 

 Омогућава осамостаљивање и оспособљавање ученика за рационално и ефика- 

сно освајање и усвајање нових знања уз употребу више извора знања и 

разноврсних метода и техника учења. 

 Помаже развоју логичког памћења и подстиче развој виших облика мишљења 

(конвергентног, дивергентног, аналитичког, апстрактног и др.). 

 Наставни процес  чини динамичнијим, занимљивијим, економичнијим због 

диференцираног и интерактивног рада ученика, кооперативног  рада наставника 

и ученика и сл. 

 Подстицајно делује на наставнике да стваралачки приступају планирању,  реали- 

зацији и евалуацији наставног рада. 

 Рационалније коришћење времена које је планирано за обраду нових наставних 

садржаја јер су ученици активно укључени у њихову реализацију. 

  Тамне стране: 

 Веома је сложен и напоран рад који се односи на издвајање и груписање 

егземпларних ( репрезентативних) и аналогних  садржаја из наставног 

програма, јер за то нема прецизно и јасно дефинисаних објективних 

критеријума. 

 Потребно је наставнику доста времена, знања и  вештине-компетенција да би 

извршио  функционално ваљану припрему наставе која треба да постане модел 

рада и учења  за друге наставнке и ученике. 

 Ученик учи по моделу наставника, а тај модел често није најбољи, а и да јесте 

најбољи само на основу њега ученик често неће моћи да реши  бројне задатке 

који ће се пред њим наћи у школи и животу. 

Питања за самоевалуацију и презентацију овог модела осталим групама : 

  У чему се састоји суштина егземпларне наставе? Набројте и објасните етапе  

часа егземпларне  наставе! Које су активности наставника, а које ученика? Које су њене 

светле, а које тамне стране? Када и на који начин примењујете овај модел наставе - 

илуструјте то примерима из ваше педагошке праксе?! 

 

5.   Програмирана настава - учење путем открића 

      Програмирана настава је такав модел наставе у којој се наставни садржаји на 

посебан начин логички структуирају и нуде ученицима у мањим деловима које они 

усвајају самостално, поступно, корак по корак ( step to step) темпом који им највише 

одговара и сами  проверавајући тачност одговора, односно степен усвојености садржаја 

помоћу брзих и потпуних повратних информација. Суштина програмиране наставе је у 

томе што се унапред, прецизно и до детаља одређује не само наставни садржај већ 

и сам процес усвајања. По томе се она највише и разликује од осталих модела наставе. 

   У програмираној настави имамо и другачије термине ( појмове ), као што су: програм, 

тема, секвенца, чланак, алгоритам и др. 

   Програм је логички скуп  наставних садржаја помоћу којег ученик радећи самоста- 

лно, усваја потрбна знања,вештине и развија своје способности и друге личне вре- 

дности. Програм се састоји од тема, тема од секвенци, а секвенца од чланака итд.  

            Карактеристике програмиране наставе 

 ЗАДАТАК програма је веома прецизно одређен, и то у ОПЕРАТИВНИМ изразима. 

 ГРАДИВО је систематично разрађено, при чему се нарочита пажња усмерава на 

издвајање БИТНИХ момената. 

 ИЗЛАГАЊЕ градива врши се у ЕЛЕМЕНТАРНИМ, малим “дозама” како би се 

омогућило његово усвајање и код оних ученика који теже уче. 

 Да би се осигурала максимална АКТИВНОСТ ученика, уз сваки нови елемент 

градива поставља се задатак који ученик решава. 
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 Да би ученик сваког часа знао да ли напредује и да ли је на правом путу, 

остварује се стална ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА: извор знања обавештава 

ученика о исправности његовог решења. 

 Да се не би појавиле празнине у усвајању градива, у програмирану наставу је 

уграђен поступак према којем учениково напредовање ЗАВИСИ О УСВОЈЕНОСТИ 

ПРЕТХОДНОГ ГРАДИВА тог програма. 

 Због великих разлика између ученика програмирана настава омогућује разли- 

чите облике ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ (брзина рада, начин усвајања градива, па и 

садржаја градива). Детаљније види: В. Мужић, „Програмирана настава“. 

      Постоји линеарно (Скинерово ) и разгранато (Краудерово)  програмирање наставе. 

Њена организација има неколико фаза: а) припрема програмираних матертијала, б) рад 

ученика са програмираним материјалима уз  сталну контролу и самоконролу 

савладаности  сваког, в) вредновање урађености целог програма, г) примена усвојених 

знања у новим ситуацијама учења и пракси, итд.      

   Светле стране: 

 Побољшава квалитет организације и управљања наставом и процесом  учења. 

 Омогућава  ученику  индивидуализовано усвајање знања сопственим темпом 

што је чини педагошко ефикаснијом и економичнијом. 

 Обезбеђује ученику  перманентну повратну информацију о посигнућима  што 

позитивно утиче на његову мотивацију за даљи рад и учење. 

   Тамне стране: 

 Ако програми нису утемељени на савременим дидактичким, психолошком, 

гносеолошким и другим сазнањима који су значајни за наставу и учење, или 

нису обезбеђени други услови за њено ефикасно коришћење  она се може пре- 

творити у најгори вид дресуре. 

Питања за самоевалуацију и презентацију осталим групама: 

  У чему се састоји суштина и структура програмирне наставе? Који су основни видови 

програма и њихови сруктурни елементи? Које су активности наставника, а које 

ученика? У чему су њене предности, а у чему недостаци? Када и на који начин 

примењујете овај модел наставе - илуструјте то примерима из ваше свакодневне 

педагошке праксе?! 

 

6. Интерактивна настава-кооперативно учење /ученик-наставник, ученик-учен. 

     Основне слабости традиционалне - фронталне наставе је што не обезбеђује довољну 

активност, педагошку комуникацију  и интеракцију међу ученицима у току наставног 

рада/учења. Организација наставе у малим групама управо пружа ту прилику учени- 

цима да кроз педагошку комуникацију, интеракцију  и сарадњу са свим члановима 

групе усвајају потребна знања, вештине, навике, разне социјалне и емоционалне компе- 

тенције и друге вредности. 

     Да би се ово остварило потребно је одељење трансформисати у групе, тимове, 

колектив, а унутар истих по потреби формирати мање подгрупе, тимове, парове унутар 

којих ће се успостављати педагошки још квалитетнији интерактивни и сараднички 

односи у којима ће ученици још ефикасније учити, развијати се и брже напредовати. 

   За ефикасност интерактивне наставе важно је обезбедити више услова од којих 

помињемо следеће :  

 Правилно структуирати и формирати мале групе, тимове и др. 

 Прецизно, јасно и функционално дефинисати задатке настаног рада  

 Одабрати адекватне облике и методе-стратегије наставе и учења 

 Подстицати позитивну међусобну сарадњу међу ученицима и групама 

 Подстицати индивидуалну активност  ученика и групну динамику 

 Развијати интелектуалне, социјалне, емоционалне, вољне и друге спосо- 

бности код ученика 

 Стварати повољну радну, мотивациону и емоционалну климу и др.  
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Интерактивно / сарадничко  учење у групи 

   Групу у наставном раду чине три до седам ученика. Оне могу бити формиране на 

основу различитих критеријума, а најчешћи су: властити избор, случајни избор, 

способности, успех, заједничка интересовања, симпатија, антипатија, итд.  

     Технике формирања група могу бити различите: наставник одређује, ученици се 

сами опредељују, извлачењем картица на којима су различити симболи, пар-непар, 

месец рођења, неки термини и сл. Могу се формирати групе хомогене (чине их  учени- 

ци истих или веома сличних својстава, знања, вештина, искустава и сл. ) и хетерогене 

(сaстављене од ученика различитих врста способности, знања, искустава и других 

карактеристика важних за конкретну наставу и учење). 

   Групе могу решавати исте задатке, различите задатке на више нивоа тежине, само 

поједине делова сложеног задатка и сл. Цео процес учења у групи своди се на:  

а) Припрему ( увођење у проблем, подела улога, питања ученика у вези са нејасноћама 

о задатку, и сл.). б) Решавање задатака заузима највише времена на часу и у томе су 

сви ученици ангажовани. ц) Саопштавање/презентација резултата -  групни 

извештаји – презентација конкретних резултата. Презентација може бити индивидуална 

( да свако говори о свом раду), репрезентативна ( говори један у име свих), и 

репрезентативно/индивидуална. На крају целокупног рада изврши се евалуација и  

самоевалуација рада и постигнућа читавог одељења и донесу одлуке о предлозима за 

увођење иновација ради  побољшања ефикасности и ефектности даљег рада и учења. 

 

     Улога наставника: припрема наставни материјал, предлаже облик и начин рада, 

обезбеђује – дизајнира дидактички адекватан амбијент ( отклања све потенцијалне дис- 

тракторе пажње, као што су бука, шкрипа, температура, близина оброка и сл.), посма- 

тра, ослушкује, подстиче, храбри, толерише, саветује, помаже, подстиче расправу и из- 

ношење ваљаних аргумената, хвали допринос сваког ученика и др.        

     Улога ученика: прихвата сугестије наставника и других ученика, поштује правила 

понашања и процедуре рада у групи, планира поступке и даје свој лични допринос 

решавању задатака и презентовању резултата, испољава самодисциплину, способност 

тимског рада и спремност за суочавање са тежим конкретним проблемима, и др. 

   Светле стране: 

 Повећана могућност подстицања, сарадње, толеранције и свих облик педагошке 

комуникације и интеракције. 

 Сагледавање и уважавање разлика ученика с обзиром на способности, темпо и 

стил учења ( индивидуализација и диференцијација). 

 Подстче иницијативу, мотивисаност  и  активност ученика. 

 Промовише дух сарадње, толеранције и поштовања другог и другачијег од себе. 

 Подстиче позитивну конкуренцију и надметање (надгорњавање) међу групама. 

 Појачава храброст и ствара вештине код ученика да износи ваљану аргумента- 

цију и аргументовано бране властито мишљење, идеје итд. 

   Тамне стране: 

 Стварају се услови за формирање конформизма (слагање је важније од уверења). 

 Потискивање и перфекционизам ( своје непријатности не треба другима 

показивати, треба  вешто  скривати властите слабости). 

 Нарцизам и конкурентност ( стално самодоказивање и жеља за победом). 

 Затвореност, повученост и лењост, посебно духа ( пусти друге нека мисле и 

раде, а ја ћу само оно што баш морам).  

                     

       Партнерско  учење / тандемско - рад у паровима                   
    Партнерско учење ( учење у пару, тандему ) подразумева када два ученика равно- 

правно и на основу заједничких  међусобних веза решавају одређени задатак.Овај 

облик рада погодан је за извођење вежби, учење путем открића, међусобно контро- 

лисање урађености домаћих и других задатака, и сл. 

    Рад се одвија тако што наставник задаје усмени или писмени задатак, партнери о 

њему размишљају и траже додатна појашњења од наставника, ако је то потребно. Труде 
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се да заједнички решавају задатак, али ако се разликују у битном онда ће свако изнети 

своју аргументацију за своје решење, мишљење или ставове. 

Светле стране: 

 Омогућава свим ученицима већу индивидуалну активност, а смањује могућност 

“забушавања“, тј. избегавања својих обавеза као у групном раду. 

 Ученици су ослобођени притиска организованог учења јер више уче из 

задовољства него из нужде и због тога се не исцрпљују превише. 

 Због личних и социјалних циљева учења лакше прихватају себе и партнера и 

успостављају квалитетнији  однос на релацији  „ ја-ти „. 

     Тамне стране: 

 Постоји опасност од доминације једног ученика над другим. 

 Могућност типизирања улога оба партнера ако чешће заједно раде. 

 

Питања за самоевалуацију и презентацију овог модела осталим групама : 

   У чему је суштина интерактивне наставе/учења? Које су битне претпоставке за 

организацију интерактивног учења на часу – (размислите о структури таквог часа)? 

Које су активности наставника, а које ученика на часу? Које су светле, а које тамне 

стране овог модела наставе? Када и на који начин примењујете овај модел наставе - 

илуструјте то примерима из сопствене педагошке праксе!? 

 
  Када приђем детету, оно у мени побуди два осећања: Нежност због онога што јесте 

и поштовање због онога што може да постане.                                    Луј Пастер 

 

 

 

     5.    ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА И ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

                         

                                                                       У настави, нема веће неправде него према 

                                                                       неједнаким ученицима поступати  једнако! 

 

      Ученици се међусобно разликују по општим и посебним способностима, по моти- 

вацији, темпу, стиловима учења, претходном знање, искуству и другим својствима који 

су значајни за њихово даље учење и постигнућа. Наставници у току наставе треба да 

воде рачуна, не само о индивидуализацији садржаја, већ и стиловима, темпу и другим 

карактеристикама сазнавања и учења ученика.Тако, на пример, с обзиром на школски 

успех,односно, постигнућа ученика:   Да би се превазишле слабости које по дефиницији 

у себи садржи фронтална настава и облици учења у њој пришло се индивидуализацији 

и диференцијацији наставног и процеса учења.       

         Критеријуми на основу којих се врши диференцијација моге бити различити: 

    а) физиолошке карактеристике ( узраст, конституционе особине, здравствено 

стање, особености, темперамент и др.), 

    б) сазнајне карактеристике ( знање, вештине, навике, лично искуство , стилови 

учења, интересовања, мотивација  и др.), 

    в) психолошке карактеристике ( пажња, памћење, мишљење, когнитивне /инте- 

лектуалне/ способности, моралне особине, вредносне орјентације и др.).          

       Постоје спољашња и унутрашња диференцијација у настави/учењу. 

     Спољашња диференцијација подразумева формирање хомогених одељења или 

васпитних група на основу посебних способности, нивоа постигнућа и др. особености. 

На тим основама формиране су посебно специјализоване школе ( математичке, језичке 

и спортске гимназије, уметничке школе, и сл.), али и посебни видови рада/наставе 

унутар основне и средње школе ( додатни рад, допунска и припремна настава, слободне 

ученичке активности и др.). 

   Унутрашња диференцијација се односи на сртуктуирање наставних садржаја, 

дефинисање циљева и конструисање  задатака на више нивоа сложености који се 

темеље на уважавању индивидуалних способности, нивоа знања и др. особености 
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ученика унутар истог одељења.Унутрашњом диференцијациом и индивидуализациом  

стварају се важне претпоставке за остваривање веће педагошке ефикасности( продукти- 

вности ) наставног рада на часу. 

Индивидуализацију ваља вршити у припремању, реализацији и верификиацији часа. 

    Припремна фаза обухвата: адекватно праћење, процењивање и дијагностиковање 

индивидуалности ученика које су важне за правилан  избор организационих облика 

рада на часу (ндивидуални, тандем, групни, тимски, радионичарски ), метода наставе и 

учења, структуирање и обликовање наставних садржаја( изворе знања – књиге, медији, 

задатке на више нивоа тежине, тестове, дидактичке материјале и сл.).  
У оквиру припремања за наставу треба извршити организовање садржаја у односу 

на различите могућности ученика. 

     Садржај треба организовати и у односу на могућности ученика да га разуме. 

Садржај за учење не треба да буде претежак, тако да ученик не може да га схвати, али 

ни прелак, како му не би био досадан. Школско градиво прописује се за ученика 

просечних могућности одређеног узраста.       

    У сваком одељењу истовремено постоје ученици којима је прописани садржај  

претежак, али и ученици којима је тај исти садржај сувише лак. У оба случаја последице 

су исте. Ни прве, ни друге такав садржај не дотиче дубље. Прве, јер га не разумију, а 

другима није довољно подстицајан.  

      Како организовати садржаје за учење тако да они буду прилагођени 

различитим могућностима ученика у одељењу?  
     Проф. Ивић наводи два начина за решавање овог проблема, и то:  

 Први, садржај треба да буде логички тако организован да делови градива 

представљају јасне степенице у формирању знања. Други, уз обавезни део садржаја 

треба да постоје и факултативни, варијабилни делови.  
     Наставник би, дакле, прво требало да садржаје градира у односу на степен савла- 

дивости – да утврди лакше, средње и теже савладиве делове градива. Лакше савладиво 

градиво треба обрадити на почетку, а комплексније садржаје треба оставити за крај. 

Обрадом градива по принципу од лакшег ка тежем наставник омогућује сваком 

ученику/детету да се постепено креће по нивоима знања, и да овлада оним нивоом који 

одговара његовим тренутним могућностима и наредној „зони развоја“.  

    Поред основног садржаја, наставник треба да предвиди и варијабилне делове, и то 

посебне за ученике различитих могућности. За даровите ученике могу се предвидети 

сложенији задаци, разни облици самосталних активности, упутства за читање шире 

литературе и сл. Ученици којима је основни садржај претежак могу добити једноста- 

вније задатке, додатна објашњења (разне олакшице у виду систематизација, краћих 

прегледа , закључака), могућност да још једном провежбају и понове претходно учено.  

 

 Добро индивидално прилагођавање садржаја обезбеђује:  

 утврђивање основног садржаја (оно што би сви требало да знају),  

 предвиђање варијабилних делова садржаја (лакших и теже 

савладивих),  

 градирање садржаја од лакше савладивих ка теже савладивим,  

 обрада садржаја по принципу од лакшег ка тежем.  

 

       Оперативна фаза подразумева комплетну индивидуализацију квалитетне  реали- 

зације планиране и припремљене организације и артикулације наставног рада на 

конкретном часу. Али у томе треба бити флексибилан, реалан и креативан, а никако 

тврдоглав у томе да се реализује планирано по сваку цену ,често и на штету учења и 

развоја ученика. 

    Верификативна фаза обухвата комплетну евалуацију и самоевалуацију остварених 

резултата и процеса наставе и учења ученика и наставника, уз вођење неопходне 

документације и евиденције о томе и мерама које ће бити предузете за даље 

унапређивање ефикасности и квалитета наставног рада са становишта индивидуалних 

особености и постигнућа ученика.       
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Светле стране: 

  Индивидуализована настава је усмерена  на конкретне ученике, јер уважава 

њихове индивидуалне могућности, мотивисаност, стил и темпо учења и сл. 

 Омогућава убрзано осамостаљивање ученика за даљи рад и учење. 

 Пружа ученицима правовремену и потпуну повратну информацију  о њиховом 

раду и постигнућима што их додатно мотивише и јача за даље учење и 

напредовање. 

 Подстиче квалитетнији развој интелектуалних  и других способности ученика и 

тако остварује своју развојну функцију. 

  Проблеми у примени: 

 Разредно-часовни систем организације рада ствара тешкоће наставнику за њену 

интензивнију и масовнију примену у свакодневном раду 

 Велик број ученика у одељењима, неадекватан школски простор који не допу- 

шта његову адекватну организацију, његова слаба опремљеност, намештајем, 

техничким и наставним средствима и др. су ограничавајући чиниоци  за чешће 

и ефикасније коришћење ове врсте наставног рада. 

      Наставници који су припремани за рад који је више  усмерен на наставни програм    

(садржаје учења), а мање на ученике ( који нису стекли довољно знања, вештина и  

умења из педагошко-психолошких, дидактичко-методичких, методолошких и других 

сродних наука) нерадо користе овај модел наставе. 

      Сваки наставник би морао добро да познаје физичке, узрасне, физиолошке, психичке и 

друге особине ученика, као и да у себе развије, стручне, педагошкo - психолошке, 

дидактичко - методичке, информационо-комуникационе, радне и друге компетенције да би 

целокупни наставни рад заснивао на принципима индивидуализације и диференцијације. У 

таквим околностима наставник ће моћи  да креативно осмишљава, дизајнира, засејава, 

обрађује, култивише и обогаћује „сазнајну „башту“ ученика чији ће плодови бити 

очигледни одмах, а дарови ће стићи пре или касније“. 
 

СТИЛОВИ УЧЕЊА 

      Стил учења је преферирани начин примања, обраде, разумевања и коришћења 
информација (података) садржаја који се учи.Сваки човек има свој стил учења, али 

се користи различитим стиловима што зависи од узраста, околности, мотивације, 

индивидуалности и сл. 

    За наставника је веома важно да упозна стилове/начине/методе учења свих својих  

ученика како би та сазнања користио за подизање квалитета, ефикасности и 

атрактивности наставе/учења.Наставник може да ствара адекватни сазнајни амбијент-

окружење које стимулативно делује на све стилове учења, само ако познаје стилове 

учења. Овде нудимо један од великог броја тестова за откривање стилова учења 

ученика.       
ТЕСТ  ЗА  ОДРЕЂИВАЊА  СТИЛА  УЧЕЊА   УЧЕНИКА 

 

     Изаберите од понуђених 40 изјава 25 које највише осликавају Вашу личност. Нема 

погрешних одговора. Забележите бројеве.  

 

1. Уживам да причам другима да ствари треба да се ураде.  

2. Понеки пут волим да посматрам ситуацију или акције других људи.  

3. Уживам да читам и да на тај начин учим.  

4. У потпуности се предајем новим изазовним и практичним активностима  

5. Волим да експериментишем када треба да извршим задатак.  

6. Потребно ми је време како би се навикао на нове идеје.  

7. Учење помоћу филмова и видеа помаже ми да боље разумем.  

8. Волим дефинисане пројекте у којима могу одмах да почнем са радом.  

9. Одговара ми учење помоћу метода "учења на даљину" или "е-учења"  

10. Уживам у вођењу других кроз пројекат (менторски рад)  

11. Често могу да предвидим резултат.  

12. Испитујем и истражујем логику која стоји иза претпоставки.  
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13. Проналазим да је дискусија најбољи начин за учење.  

14. Поредим моја решења са решењима других људи или ситуацијама.  

15. Могућност да се постави питање је јако битно за мене приликом учења.                          

16. Учење напољу и тренинг су веома интересантни.  

17. Распитујем се за скоро све.  

18. Волим обучавање на часу.  

19. Често истражујем питања и разне теме.  

20. Волим да анализирам ситуацију пре почетка.  

21. Волим да учим у класично постављеним курсевима.  

22. Волим да учим кроз стварања и визуелну презентацију оног што смо радили, као нпр.    

       флипчарт ( покретна табла). 

23. Предавање је често најбољи начин за мене да учим.  

24. Искрено уживам у слушању других и њихових мишљења.  

25. Преузимам акције и почињем са реализацијом задатака одмах.  

26. Добар сам у визуализирању задатка пре него што започнем исти.  

27. Студија случаја ми помаже да стварно разумем неки концепт.  

28. Често замишљам како би ствари требале да се ураде.                                                     

29. Трудим се да испланирам сваки пројекат на коме радим.  

30. Самоук или када могу радом да учим је најбољи нацин на који прихватам нова знања. 

31. Учим најбоље када могу да пратим некога како ради одређени посао. 

32. Тежим да класификујем или уредим идеје како би решио проблем.  

33. Волим да учествујем у браинсторминг-у на теме са којима се мој тим или ја суочавамо.  

34. Веома сам организован.  

35. Најбоље учим кроз практичне вежбе или играње улога.  

36. Могу да учим кроз истраживачки рад.  

37. Стално видим шансе у окружењу.  

38. Учим посматрањем како други раде.  

39. Најбоље учим кроз менторски рад.  

40. Волим решавање проблема.  

       

    Користећи следећу табелу одредите које је поље у коме имате највише изабраних ставова. 

То поље је карактеристично за Ваш стил учења. Погледајте који  модел наставе највише 

одговара Вашем стилу учења.  

               АКТИВИСТА(активни) 1, 4, 8, 16, 18, 25, 30, 35, 37, 40  

               МИСЛИЛАЦ : (рефлексивни) 3, 6, 9, 12, 14, 15, 20, 23, 32, 36  

               ТЕОРЕТИЧАР:   2, 7, 13, 21, 24, 26, 28, 31, 33, 38  

               ПРАГМАТИЧАР :  5, 10, 11, 17, 19, 22,  27,  29,  34,  39  

                                       ( Тест је преузет од Хонеy & Мумфорд :"Стилови учења" 

      Сваки од ученика који припада неком од поменутих стилова има своје особености, 

методе и активности помоћу којих ефикасније или мање ефикасно учи. Таква сазнања 

наставник би требало да узима у обзир приликом рада и реализације наставе и учења 

ако жели да да иста буде ефикасна, занимљива, атрактивна, развојна и сл. Овде нудимо 

описе наставних активности помоћу којих ученици лакше или теже уче, а на 

наставницима је да  што више у свом раду индивидуализују и примењују подстицајне 

активности, а избегавају оне које процесе учења успоравају или отежавају. 
 

 КАРАКТЕРИСТИКЕ СТИЛОВА УЧЕЊА 

     Постоји велики број врста стилова/начина учења ученика, али овде истичемо 

карактеристике за свега неколико оних који се у педагошкој пракси најчешће појављују 

              1.  АКТИВНИ (активисти)  И   РЕФЛЕКСИВНИ (мислиоци)   УЧЕНИЦИ 

 Активни ученици најбоље памте и разумеју информације кроз активно 

деловање, расправљајући, примењујући или објашњавајући то себи и другима. 

Рефлексивни (мислиоци) учен. више воле освему да у миру претходно размисле.  

 "Испробајмо и видимо како то функционише."изрека је активних ученика; 

"Размислимо о томе прво.",одговор је мислилаца-рефлексивних ученика.      

 Активни ученици више воле рад у групи него рефлексивни ученици, који радије 

уче сами.  

 Седети на предавањима и писати белешке без могућности физичке активности је 

тешко за оба типа учења, али то посебно тешко пада активним ученицима. 

http://www.ncsu.edu/felder-public/ILSdir/styles.htm
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    Свако је понекад активан, а понекад рефлексиван. Преферирање једне или друге 

категорије може бити изразито, осредње или слабо изражено. Баланс између њих је 

пожељан.  

   Пажња: Ако увек делујете пре него што размислите можете прерано започети 

послове и упасти у проблеме, ако пак трошите сувише времена размишљајући, 

можда никад нећете ништа учинити нити завршити на време.  

    
              2.  СЕНЗОРНИ   И   ИНТУИТИВНИ   УЧЕНИЦИ 

Сензорни ученици показује наклоност према учењу чињеничних знања, интуитивни 

ученици често преферирају процесна знања и откривање разних могућности и односа.  

 Сензорне особе често воле решавати проблеме помоћу уходаних метода и не 

воле компликације и изненађења; интуитивци воле иновације и не воле 

понављање, рутину. Сензорни ученици се осећају преварним, за разлику од 

интуитивних, ако их  испитујете оно о чему није било речи за време наставе.  

 Сензорни су склони пажљивом односу према детаљима, успешни су у памћењу 

чињеница и практичном (лабораторијско-експерименталном) раду; интуитивци 

могу бити бољи у разумевању нових појмова и често се лакше носе, од 

сензорних, с апстракцијама и математичким задацима и изразима.  

 Сензорне особе су практичније и пажљивије од интуитивних; док интуитивне 

делују брже и креативније су од сензорних.  

 Сензорни ученици не воле наставу која није повезана са стварношћу; 

интуитивци не воле наставу типа "уради сам" који укључују много меморисања 

и рутинског рачунања.  

    Свако је понекад сензорни, а понекад интуитивни ученик. Наклоност према једној од 

ове две могућности може бити изразита, осредња или слаба. За успешно учење и 

решавање проблема, требате знати функционисати на оба начина. Ако пренагласите 

интуицију, можете изоставити важне детаље или учинити непотребне погрешке у 

прорачунавању или практичном раду; ако вам је сензорни начин пренаглаешен, можете 

сувише зависити од памћења и уобичајених метода рада, занемарујући разумевање, 

иновативно и креативно мишљење.  

 
                3.  ВИЗУЕЛНИ   И   ВЕРБАЛНИ   УЧЕНИЦИ 

    Визуелни ученици памте боље оно што виде - слике, графиконе, дијаграме тока, 

илустрације, филмове и демонстрације. Вербални ученици сазнају више помоћу речи - 

писаних или изговорених објашњења. Свако учи више када је информација 

презентована на визуалан и вербалан начин. У већини учионица у нашим школама има 

врло мало дидактичко-актуелних и визуелних информација: ученици сувише често 

слушају предавања и читају писане материјале са табле или из приручника, радних 

листова, наставних листића видео екрана и других дидактичких извора и врста 

бележака                   

  Нажалост, већина ученика су визуелни типови, што значи да  већина њих не добије ни 

приближно онолико информација колико би могли кад би се користило више 

визуелних материјала и презентација у настави и учионици.  Добри ученици су 

способни да прихвате информације презентоване било визуелно или вербално. 

 
                   4.  СЕКВЕНЦИЈАЛНИ   И   ГЛОБАЛНИ   УЧЕНИЦИ 

    Секвенцијални ученици ће лакше постићи разумевање у линеарним корацима, где су 

сви кораци међусобно логично повезани. Глобални ученици склонији су учењу у 

великим скоковима, апсорбирајући садржаје готово случајно без увида у њихову 

повезаност, а затим изненада схвате о чему се ради.  

   Секвенцијални ученици решавају проблеме корак по корак; глобални ученици могу 

бити у стању решити комплексне проблеме брзо или повезати садржаје на нови начин 

једном кад схвате цјелину, али они могу имати проблема у објашњавању како су то и на 

који начин учинили.  

     Многи који читају ово објашњење могу погрешно закључити да су глобални типови 

учења, јер свако има понеко искуство потпуне збуњености која обично наступа након 
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изненадног увида у решење. Оно што нас чини или не чини глобалним типом ученика, 

је оно што се догађало пре освешћивања. Секвенцијални ученик можда неће потпуно 

разумети садржај, али ће упркос томе моћи нешто учинити с њим (нпр. решити 

проблем у задатку) будући да су делови које је усвојио логички повезани. Изразито 

глобални ученици којима недостаје способност секвенцијалног мишљења, могу имати 

озбиљних проблема све док немају целину слике. Чак ако је и добију, могу бити 

збуњени око детаља у вези са садржајем, док секвенцијални ученици могу знати много  

о специфичним аспектима неког предмета али га могу тешко повезати с његовим 

различитим аспектима или другим предметима. 

    На основу истраживања Р. Квашчева  и др. утврђено је  да са становишта постигнућа 

ученика треба у раду користити следеће моделе наставе/учења: 

 Успешним ученицима одговарају следећи модели-врсте наставе/ учења: 

   Учење путем открића и   путем решавања проблема 

    Програмирана  настава 

    Стваралачко / дивергентно учење 

    Модели наставе на више нивоа тежине 

    Компјутеризована настава 

   Хеуристичка настава 

    Алгоритмизована настава ... 

 Мање успешним ученицима одговарају следећи модели наставе/учења  
 Индивидуализација према претходном знању,способностима и искуству 

 Избор између учења садржаја на три нивоа тежине 

 Учење  путем етапног формирања умних радњи 

 Алгоритмизација (добијање готових алгоритама) 

 Групни рад и тимска настава 

 Програмирано учење ( линеарни и разгранати програми).. 

 

             ОПИС САЗНАЈНИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА СТИЛУ УЧЕЊА 

Активисти успешно уче кроз активности 

које: 

  нуде нова искуства/ проблеме/  прилике 

у којима се може учити активним радом, 

расправљајући, објашњавајући другима; 

   су кратке, "овде и сада" и које 

заокупљају тренутну пажњу; 

   укључују узбуђење/драму/ кризу, 

допуштају испробавање; 

   су разноврсне и у којима се ствари 

непрестано мењају; 

    пружају прилику да онај који учи буде 

у центру пажње; 

    укључују смишљање идеја, нових 

решења; 

    укључују тешке/захтевне задатке које 

мора сам/а решити; 

    укључују групни и тимски рад; 

 Активисти теже уче кроз активности 

које: 

   захтевају заузимање пасивне улоге, 

нпр. слушање предавања, монолога, 

објашњења, изјава како би се ствари 

требале радити, читање, гледање; 

    захтевају самосталан рад, тј. 

самостално читање, писање или 

промишљање; 

   укључују понављање исте или врло 

сличне активности без прекида, примера 

приликом вежбања; 

   дају врло прецизна упутства са врло 

малом могућношћу измене; 

   траже темељитост, бригу о детаљима, 

завршавање започетог. 

        

Мислиоци успешно уче кроз активности 

које: 

  допуштају или подстичу на гледање 

(размишљање, премишљање); 

  допуштају стојање по страни и  

слушање (посматрање);  

   омогућују промишљање пре доношења 

одлуке, довољно времена за припрему; 

 Мислиоци теже уче кроз активности 

које: 

   "терају" у средиште пажње (нпр.  

играње улога); 

   укључују у ситуације које захтевају 

деловање без планирања; 

  уведу нову ситуацију без упозорења 

(нпр. ситуација у којој је потребно одмах 
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    укључују помно истраживање (нпр. 

задаци попут истражи, прикупи 

информације,установи); 

   омогућују размишљање о томе што се 

догодило, о чему се учило на часу; 

  траже детаљно обрађене анализе и 

извештаје; 

  омогућавају аутономно одлучивање без 

притисака и строго дефинисаних рокова. 

реаговати, смислити неку идеју, решење); 

    не дају довољно информација на 

којима би се засновао закључак; 

   дају фиксна упутства како би се нешто 

требало урадити; 

  замарају временским ограничењима и 

пожурују од једне активности у другу; 

  не дају довољно времена да се 

темељито обради задатак. 

 

 Теоретичари успешно уче кроз 

активности које: 

   укљућују време за  истраживање   

веза и међусобних односа између 

идеја, догађаја и ситуација; 

    омогућују преиспитивање начела 

на којима се заснива садржај о 

којему се говори;  

   омогућују интелектуални развој 

кроз анализе сложених ситуација, 

постављање питања;  

 приказују структурирану ситуацију с 

јасном наменом; 

 

   укључују слушање или читање о 

идејама и концептима који 

наглашавају рационалност или 

логику и утемељена су; 

   нуде занимљиве идеје и концепте, 

иако можда нису од посебнене 

тренутне важности; 

   очекују разумевање и суделовање  

у сложеним ситуацијама. 

 Теоретичари теже уче кроз активности 

које: 

   претпостављају сналажење у 

неочекиваним ситуацијама без 

довољно информација или неке 

очигледне сврхе; 

   укључују суделовање у ситуаци- 

јама у којима је нагласак на 

осећањима; 

  укључују активности које нису 

јасно структуриране; 

 траже деловање или одлучивање без 

адекватних смерница; 

   укључују додир с низом алтерна- 

тивних или супротних техника и 

метода; 

   доводе ученика у сумњу  да је 

садржај методолошки јасан, (нпр. 

где упитници нису проверени, где 

нема статистичких података који 

поткрепљују аргументе); 

   одају утисак баналности и служе 

као неки трик. 

  

 

 Прагматичари  успешно уче кроз 

активности у којима: 

   постоји јасна веза између садржаја и 

актуалног проблема или прилике за рад; 

   демонстрирају технике с јасном 

практичном предношћу; 

   постоји прилика за испробавање и 

вежбање с особом која је успешна у 

коришћењу тих техника и могу се лако 

извести; 

    постоји могућност за учење гледајући 

демонстрацију некога ко је у томе 

успешан; 

   се даје непосредна прилика за примену 

наученога; 

    постоји могућност концентрисања на 

практичне проблеме, нпр. осмишљавајући 

акциони план с јасним циљем. 

 Прагматичари теже уче кроз 

активности у којима: 

 учење нема непосредну важност, 

практичну сврху или је ученик не може 

препознати: 

  наставник не одаје поверење да може 

применити у пракси оно о чему говори,  

нпр. говори само о теоријама и општим 

принципима; 

  нема јасних смерница како што треба 

урадити; 

   одаје се утисак  да се људи врте у круг 

и да ништа не постижу довољно брзо; 

   осећа се постојање препрека за 

примену онога о чему се учи;   

     не постоји довољно подстицаја у 

активностима учења. 
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РАЗЛИЧИТИ СТИЛОВИ ПОДУЧАВАЊА 

КОЈЕ НАСТАВНИЦИ У ПРАКСИ КОРИСТЕ 

 

       1.  НАСТАВНИК                    3.  НАСТАВНИК 
Очекује да дисциплина зависи од   Успоставља фер односе / демократичну  

интересовања деце.     врсту дисциплине. 

Дели са другима оно што су други   Испитује потребе/ индивидуализује  

истраживали и открили.     свој рад. 

Користи предавања и дискусије.   Користи сарадничке врсте учења. 

Очекује критичку врсту размишљања.  Очекује учење иницирано од стране 

ученика. 

Веома користи материјале са стране Интензивно користи све врсте 

(које је неко други направио). материјала. 

Учење повезује са одговарањем на  Учење повезује са индивидуалним  

питања. потребама. 

Користи логичку (мада променљиву) Примењује садржаје који су  

организацију садржаја у плану. адаптирани према потребама ученика. 

Наглашава важност будуће примене Наглашава важност примене знања 

знања.  које се управо дешава. 

 

     2.НАСТАВНИК                            4. НАСТАВНИК 
Неструктуира дисциплину.  Чврсто дисциплинује ђаке. 

Спонтан је. Организује рутинске активности. 

Реагује непосредно. Унапред структуира целине/лекције. 

Веома често користи иновације. Рачуна на ђаке и њихову успешност. 

Учење повезује са оним што се Учење повезује са традиционалним 

дешава „сад и овде“. вредностима и садржајима. 

Организује разноврсну врсту Држи се детаљног планирања и  

искустава и акција. унапред дефинисаног програма. 

Ставља нагласак на релевантност. Ставља нагласак на традиционалан 

садржај и начин рада. 

КОМЕНТАР 

Стил учења може бити различит, а најлакше је оним ученицима 

који могу учити на више различитих начина(визуелно, аудити- 

вно, моторички,и др).Наш основни педагошки задатак у образо- 

вно-васпитном раду је да откријемо на које све начине ученици 

могу најбоље да уче и да то користимо,али и да проширујемо 

њихово искуство и унапређујемо им стилове учења. 

„Држава неће пуно изгубити ако обућар ради нестручно свој посао, осим 
што ће Атињанин бити лоше обувен, али ако наставник буде рђаво 
обављао свој посао, створиће покољења незналица који ће упропастити 
будућност домовине“.             ПЛАТОН 
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У  СРЕДИНИ ЗА  УЧЕЊЕ 
 

                                                  „ЈЕДНИ“  УЧЕНИЦИ 

 

 

ТРАЖЕ:      ВИШЕ ВОЛЕ: 

 

Вођену фантазију/ спецификовање  Да буду у тишини и да их нико не  

фокуса(на шта се пажња усмерава)  прекида 

Приказивање филмова који показују  Да све буде у реду и чисто 

порекло неке идеје     Воле менталну активност 

Креирање нових модела    Да им средина буде доступна 

Предавања      Воле кратке резимее и циљано учење 

Претраживање по библиотеци                        Воле логичке презентације 

Индивидуално спровођење истраживања            Воле да их пусте „да на миру размисле“    

Анализа графика и табела                                    Не желе да губе време, иду право на то  

Дедуктивни приступ размишљању            Воле да продубе нека интересовања 

Дебате                           Воле да истражују независно од друг

    „ДРУГИ“ УЧЕНИЦИ 

ТРАЖЕ:      ВИШЕ ВОЛЕ:     

 

Рад у групи, извештаје о заједничком  Безбедну топлу средину која није  

раду и подухвату.      претешка за учење. 

Групне дискусије.     Топлину и пријатељство. 

Песме, есеје, извештаје.    Не воле када постоје ограничења. 

Писане описе .     у току процеса изучавања. 

Илустрације, цртеже, боје.    Воле рад у малој групи. 

Збирке радова.     Воле индивидуални контакт са.     

Читање у библиотеци.    учитељем/ наставником. 

Сарадничко учење.  Више воле позитивне начине 

поткрепљивања. 

  Воле активности у којима има 

интеракције. 

 Воле разноврсност.  

  Воле кад се време флексибилно схвата. 

 Воле да је оно што уче релевантно за 

њихов живот. 

  Воле похвалу и повратну информацију 

са признањем. 

 Воле неформалне ситуације. 

 Воле да време посвете причи. 

 

Није потребно да нам се каже да ли да будемо строги или 
попустљиви у односу са нашом децом. Оно што је потребно је да 
поштујемо њихове потребе, осећања и њихову индивидуалност 

исто онако као што поштујемо своју. 
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6. НАСТАВНА ТЕХНОЛОГИЈА - МЕТОДЕ  И  ОБЛИЦИ  НАСТАВЕ  И   УЧЕЊА 

 

                „Није знање знање знати, 

                већ је знање знање дати“ 

                                  Вук  Караџић         

                                                                                

    Наставне методе и методе учења су научно верификовани поступци и начини 

заједничког рада наставника и ученика у наставном процесу помоћу којих ученици 

освајају и усвајају нова знања, вештине, навике, начине, стратегије сазнавања и учења, 

развијају психофизичке способности, социјалне вештине, вредносне орјентације, 

ставове и друга својства личности ученика. 

    Ако методе разматрамо из угла наставника онда је реч о наставним методама, 

ако то радимо из угла ученика онда говоримо о методама учења. Постоје различите 

врсте метода рада у настави/учењу и њихове класификације, зависно од критеријума 

који се узме као основ класификације. Ако као критеријум узмемо изворе знања / 

информација / онда методе можемо да групишемо као у табели. 

 

   

    вербалне 

усмено излагање ( монолог, дијалог,...) разговор: катехетички, 

хеуристички,  дискусија,  расправа, полемика, олуја идеја, 

говорне вежбе...   

    текстуалне рад на тексту : читање, писани радови ученика, писане 

вежбе: преписивање, описивање, диктат..,  

    

   илустративне 

илустрација: уметничким делом ( сликом, скулптуром..), 

фотогрфијом, скицом, схемом, дијаграмом, картограмом, 

цртежом, симболима... 

   

   демонстративне 

демонстрација: предмета, процеса, ситуација, односа, радних 

операција, организације рада, функционасање техничких 

уређаја, уметничких и других остварења,и сл. 

    

  Лабораторијскo- 

експерименталне 

лабораторијске вежбе у школским (радионицама, 

кабинетима, лабораторијама...) и ваншколским условима 

(вртовима, огледним парцелелама, радионицама, производним 

погонима, расадницима...) експерименти наставног и 

ваннаставног типа, мисаони експерименти, практични радови, 

радионице,мислионице, играонице... 

         

     Ако пођемо од критеријума наставних садржаја и облика закључивања у 

настави/учењу онда имамо следеће методе: 

 Упоређивање, аналогију, конкретизацију, генерализацију, специјализацију, 

апстракцију, индукцију, дедукцију, анализу, синтезу, хеуристичку, решавање 

проблема и др.  

 

      Проф. И. Ивић, А. Пешикан и С. Антић* пошли су од критеријума шта дете/ 

ученик ради у наставном процесу и  на основу тога дефинисали следеће методе 

наставе/учења: 

 Смислено  наспрам  механичког 

 Практично  наспрам  вербалног 

 Рецептивно  наспрам  учења путем открића 

 Конвергентно  наспрам  дивергентног 

 Трансмисивно  наспрам  интерактивног 
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* О овоме можете детаљније сазнати из књиге :„ Приручник за примену метода 

активног учења/наставе“, Бгд, 2003. 

   Без обзира на начин  дефинисања наставних  метода и метода учења, али  и њихову  

класификацију, као и облика рада наставника и учења ученика у настави, неопходно је 

да наставник користи  на конкретном часу оне методе и облике којима ће наставни 

процес и учење учинити динамичнијим, креативнијим, ефектнијим, атрактивнијим и 

педагошки ефикснијим.То се најбоље може постићи функционалном употребом и 

комбинацијом што већег броја  релевантних и разноврснијих метода наставе/учења. 

 

                                             ВЕРБАЛНЕ  МЕТОДЕ 

 

    У нашој педагошкој пракси нјчешће се користе методе из групе вербалних 

метода у којима је говор главна компонента. Две трећине свих говорних активности у 

настави припада наставниковом говору. Ако своја знања ученици стичу  на аудитиван 

начин,ако  је то њихов стил учења онда је  још и већи проценат наученог на овај начин. 

    Ако наставник у свом раду претежно користи методу усменог излагања – моно- 

лог без других помагала онда ће његови ученици стицати непотпуна, вербална, форма- 

лна, репродуктивна и мало употребљива занања.Ова метода код ученика превасходно 

развија памћење, а мање  развија мишљење  и друге когнитивне способности, унутра- 

шњу мотивацију, активност ученика, њихове радне навике и друга својства. Због тога је 

често оптужују, али је не одбацују. 

   Међутим, усмено излагање, као најчешће коришћена метода из групе вербалних 

метода има одређене педагошке вредности због којих толико дуго опстаје у школама. 

Вешт наставник са излагањем може наставни процес учинити занимљивим, 

динамичним и методички систематичним. Посебно је излагање важно у увођење 

ученика у учење нових садржаја и нових начина рада када се морају објаснити нове и 

непознате речи, термини и појмови да би ученици разумели излагање. Стога 

наставников говор мора бити правилан, примеран и занимљив да би код ученика 

изазивао  пажњу и служио им као модел за свој говор, богаћење речника и културу 

говора. Да би то остварио  наставник мора  методички добро да се припреми. Да 

направи план (сценарио) излагања, објасни непознате речи, одреди временску 

артикулацију, припреми адекватна наставна средства, дидактичке материјале и др. 

Излагање добија на ефикасности ако му наставник обезбеди добру визуелну подршку 

помоћу записа на табли, коришћењем наставних листића, аудио-визуелних материјала, 

CD, и сл. Оно треба да буде занимљиво, сликовито, уверљиво, систематично, логички 

јасно, повезано са претходним знањем ученика, изведено на коректном језику на којем 

се настава реализује  и сл. Осим наставника у настави могу излагати и други 

стручњаци, научници, уметници, ученици, родитељи и други. 

Усмено излагање може бити у облику: приповедања, образлагања, описивања, 

објашњавања, тумачења, извештавања и сл.                                  
   Приповедање ( причање, нарација ) је излагање по стварним догађајима тако да 

код ученика побуде емоције за доживљавање истог. Оно је посебно ефикасно у обради 

историјских, књижевних и других садржаја о којима ученици немају своја искуства, 

Наставниково сликовито, језгровито, уверљиво, јасно и занимљиво приповедање  код 

ученика може изазвати  пожељна осећања и уживање у догађају о ком се прича... 

        Образлагање је посебан облик методе усменог излагања који карактерише 

изношење чињеница, аргумената и доказа за неку тврдњу-констатацију. Њом се излаже 

све што је у вези са изнетом тврдњом, а што је на први поглед ученицима невидљиво, 

нејасно, неприступачни и непознато...                                                                                                                                                        

        Описивање се често користи у настави, а најчешће  представља сликање речи- 

ма посматраног предмета, процеса или појаве. Оно се примењује када је потребно са 

више детаља, потпуније, објективније и свестраније представити поједине природне 

објекте, појаве, процесе, догађаје, личнисти и др. Највише се користи научно опи- 

сивање и због тога је потребно да наставник добро познаје објекат описивања. 
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       Објашњавање је у основи мисаоно-вербална активност  којом се тумаче приро- 

дне појаве и процеси у објективној, друштвеној и животној  стварности. Објашњавају 

се апстрактни, сложени  и други, ученицима непознати садржаји, а уз  помоћ  њима до- 

бро познатих садржаја. Не треба објашњавати ученицима познате ствари јер то наставу- 

чини досадном. После објашњавања треба проверити јесу ли ученици схватили обја- 

шњено и поново појаснити оно несхваћено. 

        Извештавање се најчешће користи у излагању наставника и ученика приликом 

посматрања експеримента, акције, практичних радова, наставе ван учионице, обављених 

неких активности и сл. У овом послу добро је користити се наставним средствима ( фил- 

мом, камером, рачунаром, и др.) којима се обогаћује садржај извештавања и повећава 

степен његове очигледности и занимљивости.  

  

        МЕТОДЕ РАЗГОВОРА - чине  више врста  разговора, а најчешћи  су:  

катехетички, хеуристички, дебатни, слободни, олуја идеја (браинсторминг , 

вртешка идеја и др.) 

    Катехетички разговор се састоји од краћих питања и одређених очекиваних 

одговора  и најчешће се користи приликом понављања, утврђивања, систематизовања  и 

проверавања усвојености одређених вербалних чињеничних знања.  

    Хеуристички (развојни) разговор започиње тако што наставник поставља 

проблемска и подстицајна питања  на која се од ученика очекују,  траже успешни одго-  

вори. Наставник вештим вођењем ове врсте разговора појачава радозналост и мисаону 

активност ученика, убрзава развој логичког мишљења и подиже ниво  њиховог знања. 

Најбоље га је користити приликом обраде нових наставних садржаја  као и у примени 

знања у новим и непознатим педагошким и животним ситуацијама. 

    Слободни разговор сличан је свакодневном разговору – дијалогу и од наста- 

вника и ученика захтева стрпљење, активно узајамно слушање у образлагању свог 

мишљења, давању тачних, али и погрешних одговора који могу бити подстицај  за 

активну расправу међу ученицима и слично. 

    Дискусуја (полемика, расправа, дебата)  је облик разговора у којем се  супро- 

стављају различита мишљења о одређеној теми. Њу треба унапред најавити како би се 

ученици могли припремити за расправу. Њен основни задатак је изношење 

аргументованог личног мишљења о предмету расправе. За успешну расправу важни су 

позитиван емоционалан однос, похвале, награде и сл. Њене предности су у томе што 

подстиче активност и самосталност ученика који стичу дубља и трајнија знања.Кроз 

њих наставник боље упознаје потенцијале,врсту,развијеност способности и личност уч.  

     Олуја идеја - бура мозга (бреинсторминг) је поступак који омогућава свим 

учесницима да изнесу своје идеје, примедбе, досетке - све оно чега се сете и што им 

  „па дне на памет“ ( ма колико било паметно или глупо), а односи се на предмет разго- 

вора и може допринети решавању проблема. Ако се добро организује ова врста разго- 

вора ослобађа имагинацију у духу игре идејама и све ученике активира и укључује у 

рад и подстиче њихов стваралачки прилаз решавању проблема и помаже им да уче 

путем открића, увиђањем... 

    Постоје две кључне предности ове методе, а оне се састоје у томе што подстиче 

и генерише креативност ученика.Она није ригидна и структуисана те су у њој ученици 

охрабрени да брзо и слободно износе своје различите идеја због којих им неће бити 

замерено. Друго, подразумева равноправно учешће у раду свих ученика и наставника. 

    Џек Мајлс наводи четири правила за сваки успешан бреинсторминг:  

 Сваки негативни критицизам је забрањен. Нико не може критиковати особе ни 

њихове идеје. 

 Слободоумље је добро дошло.Чланове треба подстицати да искажу  чак и биза- 

рне идеје,  као и удаљене сугестије више идеја. 

 Подстиче се изношење што више идеја. Чланове треба позвати да искажу што 

дужу листу што разноврсних идеја, по принципу  – „што више - то боље“. 
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 Комбиновање и поправљање изнетих идеја један је од главних циљева бреин- 

сторминга; зато треба позивати сваког члана да се слободно надовеже на туђе 

идеје итд. 

             Бреинсторминг има и бројне своје подваријанте. Најпознатије су бура записа и 

електронски. 

                                

         Врсте и дидактичка функција наставникових питања у настави 
    Сваки наставник треба да развије сопствене способности и вештину  како да 

обликује и поставља ученицима  ваљана и дидактички вредна питања. Приликом поста- 

вљања кључних питања ученицима наставник треба да обрати пажњу на следеће дида- 

ктичке захтеве: 

 Питањима обухватити што више ученика који ће одговарати на њих. 

 Прилагодити избор речи и сложеност садржаја питања ученицима.  

 Не журити са потпитањима, већ их само по потреби постављати. 

 Бирати прави тренутак за постављање питања и одредити адекватну паузу 

између питања ( оставити довољно времена за размишљање-не пожуривати ).  

 Прогресивно повећавати сазнајне  захтеве кроз постављање питања која траже 

виши ниво знања и  интелектуалних вештина и способности ученика.                                       

 Постављати отворена ( која имају више тачних одговора) и затворена   ( имају 

један тачан одговор) питања. 

 Користити ученикове тачне и нетачне одговоре као извор нових питања и 

мотивационо средство за даље разумевање садржаја и активно учење. 

 Питања морају бити језички исправно и логички правилно формулисана. 

 Ако се разговор води о узрочно-последичним односима, питања треба да 

почињу са речима: зашто...?; због чега...?; како...? 

 Ако се ради о временско-просторним односима онда питање ваља запо- 

чињати речима: када...?; где...?; куда...?; одакле...?; докле ...? 

 Ако се односе на идентификацију појединачног у општем – који...?, која...?, 

ако се односе се на намену – коме...?, чему...?, на начин –како...?, ако, 

захтевају дефинисање – шта је...?, ако одређује припадност – чији...?, чија...?; 

ако траже квалитативна својства – какав...?; квантитативна својства – 

колико...?  итд. 

  Прво трба поставити питање целом одељењу, затим мало сачекати ( начинити 

краћу паузу како би сви ученици размислили о одговору на питање), а потом 

прозвати ученика по имену да одговори на постављено питање. 

 

Треба избегавати:  

 Много тешка питања на која ученици не могу одговорити због трнутног не- 

знања, или недостатка искуства. 

 Неодређена и вишезначна питања ( Какво је годишње доба лето?). 

 Каверзна питања која сугеришу и наводе на погрешан одговор. 

 Сугестивна питања којима се сугерише одговор и тако ствара утисак квази 

активног знања ученика ( Помаже ли кисеоник горење ?). 

 Предугачка, сложена и вишеструка питања ( Шта је ренесанса, када и где се 

јавља и њене битне карактеристике?) и сл.  
              

                       ТЕКСТУАЛНЕ  МЕТОДЕ  / РАД НА ТЕКСТУ 

     Кроз употребу ове наставне методе ученици се упознају са текстом као најва- 

жнијим извором информација, начином њиховог коришћења и сл. Основу ове методе 

чини процес читања, разумевање прочитаног и њихова мисаона прерада и коришћење  

информација до којих су ученици дошли из текстуалних извора знања ( уџбеника, енци- 

клопедија, лектире, интернета и др.).Тако се ученици оспособљавају за читање, дожи- 

вљавање, разумевање  прочитаног текста. За анализу и издвајање битних питања, кључ- 

них идеја, порука, закључака које текст садржи и слично. 
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   Читање о чијем садржају се интензивно размишља  код ученика ангажује велики број 

мисаоних операција, као што су: анализа садржајних елемената и њихових међусо- 

бних веза и односа, издвајање важних делова (чињенице и генерализације) , набрајање 

делова садржаја текста, упоређивање њихове сличности и разлика, конкретизација и 

илустрација са новим примерима, повезивање са сродним претходним знањима, 

доказивање, закључивање, структуирање, синтетизовање, евалуирање, и др. 

Правилна дидактичка употреба методе рада на тексту подразумева ангажовање 

што већег броја интелектуалних и других способности и активности-сензорне, 

емоционалне, мисаоне, изражајне, практичне и др. Рад на тексту = посматрање + 

читање + доживљавање + мишљење + изражавање + практично деловање/ 

понашање.  
 

УЧЕЊЕ   ЧИТАЊА  СА  РАЗУМЕВАЊЕМ 

 

      Новије  одређивање читалачке писмености ставља нагласак на значај читања у 

активном и критичком учествовању  у друштву, чиме се промовише способност учени- 

ка да критички разматра прочитане информације и користи их у различите свакодневне 

животне сврхе.    

      Такође, промене у дефинисању процеса наставе/учења, а посебно концепт перма- 

нентног доживотног образовања, довели су до знатно ширег схватања појма опште  

писмености. Под њом се више не подразумева само вештина декодирања написаних 

речи и дословно разумевање њиховог значења, којима се овладава током неколико 

првих година школовања. Писменст подразумева склоп функционалних и ширих 

трансферних знања, вештина и стратегија које особе стичу током читавог свог живота.    

      Читалачка интересовања и функционаслна писменост код ученика  формирају се  

употребом читавог низа различитих  типова рада на текстовима, из репертоара оних за 

које се сами ученици определе или да их читају јер су обавезни по наставном програму. 

Значај који читање има не само у образовању појединца, већ и за различите 

компетенције које су потребне за успешно функционисање у савременом друштву 

сведочи и следећи цитат: „Читање има централну улогу у процесу учења који се одвија 

у школи. Способност читања и разумевања налога и текста базични је предуслов 

за постизање успеха у било ком школском предмету. Међутим, способност читања 

не престаје да буде значајна и после завршетка формалног школовања Она је од 

кључног значаја у свим областима усавршавања, олакшава активно учествовање у 

ширем контексту доживотног образовања и доприноси  социјалној интеграцији и 

личном развоју“ (European Commission, 2001). 

   

       Разумевање прочитаног текста, утемељено је на сазнајним активностима као што 

су идентификовање главне идеје, позивање на детаље, повезивање чињеница, 

закључивање, предвиђање резултата и друго. 

      Читалачка писменост подразумева разумевање, коришћење и размишљање о 

писаним текстовима да би се постигли лични циљеви, развила знања и потенцијали и 

да би се успешно партиципирало у друштву.(Kirsch et al, 2002). 

     Постоје две врсте текстова којима се формулишу испитни задаци у међународним  

истраживањима, као што су PISA, PIRLS, ALL i dr. То су линеарни (континуирани) и 

нелинеарни (неконтинуирани). 

       Могуће је разликовати више типова текстова у оквиру нелинеарне категорије: 

нарација (акценат је на временској димензији догађаја, текст одговара на питања типа: 

када, којим редоследом?...), дескрипција (информације се односе на карактеристикe 

 објекта,текст одговара на питања типа шта?), излагање (представља се неки концепт, 

његови елементи и карактеристике, као и односи међу њима,текст одговара на питања  

типа како?, аргументација (излагање аргумената и предлога, текст даје одговор на 

питање зашто? у аргументативним текстовима постоји намера аутора да убеди читаоца 

у неки став), упутство (тип текста који даје инструкције како да се нешто уради, 

укључује процедуре, правила и понашања), документ (високо формализован текст чија 
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је намера стандардизација или чување података), хипертекст (делови текста сложени 

су тако да могу да се читају различитим редоследом и омогућавају читаоцу да сам 

осмисли пут до информације). 

       Нелинеарни текстови имају заједничку карактеристику која се може назвати 

секвенцијалност у излагању информација.У ову групу текстова спадају: табеле, графи- 

кони, схеме, дијаграми, мапе, формулари, рекламе, сертификати итд. 

          Компетенције (аспекти) разумевања текста 

   Издвојамо пет аспеката разумевања текста: 

 Схватање смисла текста. 

 Проналажење информација у тексту. 

 Интерпретирање значења текста, 

 Рефлексијa о садржају текста и евалуација, 

 Размишљање о форми текста и евалуација. 

               Схватање смисла текста. 

     Да би разумео опште значење текста, ученик  разматра текст у целини, односно из 

опште перспективе. На основу текста формулише претпоставке и врши предвиђања, 

заснивајући их на првим импресијама које су, иако уопштене, веома значајне приликом 

селекције релевантних информација у тексту.Читалац демонстрира основно разумева- 

ње текста идентификовањем главних тема и идеја у тексту, издвајањем битних идеја, 

препознавањем значења и смисла текста. Постоји више различитих врста налога који- 

ма се проверава да ли је ученик разумео текст у целини: нпр. да изабере или смисли 

наслов или поднаслове деловима текста; идентификује главне димензије на графикону 

или табели; објасни сврху или намену неке мапе, илустрације или слике; опише кара- 

ктер,околности или миље неког догађаја;препозна тему или поруку књижевног дела итд           

         Проналажење информација у тексту. 

    У свакодневном животу често се налазимо у ситуацији да су нам потребнеконкретне 

и специфичне информације или делови информација(број телефона, адреса, време 

поласка или доласка воза).То подразумева брзо прегледање, претраживање,опажања, 

лоцирање и селектовање релевантних информација. Проналажење информација подра- 

зумева тренутно или аутоматско разумевање текста. Има врло мало закључивања и 

интерпретирања. Нема „празнина“ у значењу текста које би требало надоместити – зна- 

чење је евидентно и јасно назначено у тексту. Ученик мора да препозна значај инфо- 

рмације или идеје у односу на информацију која се тражи. 

      Захтеви који одговарају овом типу процеса јесу: проналажење експлицитно дате 

информације у једном или више различитих извора; нешто сложенији захтев је 

проналажење информација истог или сличног значења. Овакав налог може да укључи и 

уочавање разлика између две сличне информацијеи њихову категоризацију и/или селе- 

кцију на основу унапред задатог критеријума.  

 Систематским варирањем елемената који доприносе тежини задатка може се 

процењивати способност проналажења информација у тексту на различитим нивоима 

постигнућа. 

           Интерпретирање  значења текста       
    Развој интерпретације (тумачење или анализа) подразумева разраду и продубљивање 

првих импресија и специфичније и потпуније разумевање текста. Док открива значење 

текста, ученик истовремено мисли, закључује и о инфо- рмацијама или идејама које  

нису експлицитно дате. Извођењe закључака омогућава ученику да иде и даље од 

дословне интерпретације текста и да попуни „празнине“, неизвесности у значењу. Код 

ученика који су вешти читаоци ови процеси доведени су на ниво аутоматизације. 

       Задаци овог типа захтевају логичко разумевање и организацију информација у 

тексту. Ученик може разумети односе и кад није у стању да експлицитно формулише 

критеријуме повезаности. 

      У задацима овог типа од ученика се тражи да упореди и супротстави различите 

информације,извуче закључке, уочи и наведе аргументе.Ово обично изискује паралелно 

оперисање са више експлицитно или имплицитно датих информација; или оперисање 

са истим или сличним информацијама узетих из различитих извора.Процес интер- 
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претације значења процењује се и у задацима у којима се од ученика тражи да процени 

намеру аутора текста,“Шта је писац хтео овим да каже“, али и да формулише аргументе 

на којима су засновани његови закључци.      

            Размишљање о садржају текста и евалуација. 

      Размишљање о тексту и вредновање његовог садржаја претпоставља интеракцију и 

повезивање са претходним знањима, искуствима и идејама. Ученик упоређује 

чињенице и ставове изнете у тексту с властитим представама, сазнањима и ставовима, 

процењује њихову заснованост, открива противречности и неконзистентности, 

анализира аргументе и контра аргументе, доказује и оповргава, артикулише и брани 

сопствено гледиште и став. Он тражи доказе у тексту и супротставља их доказима из 

других извора информација, користећи општа и специфична знања, али исто тако и 

способност апстрактног размишљања. 

     Задаци који се решавају уз помоћ наведених процеса захтевају од ученика: 

да пронађе додатне информације и доказе изван датог текста, који могу поткрепити 

ауторове аргументе, да процени релевантност појединачних информација или доказа, 

да изврши упоређивање са актуелним моралним принципима (стандардима) итд.                         

      Размишљење о форми текста и евалуација. 

       Размишљање о форми текста је најсложенији  међу наведеним процесима. Акценат 

је на резоновању, критичкој анализи, процени адекватности начина преношења и 

саопштавања информација, разликовању чињеница од интерпретација. 

       Проверава се питањима отвореног типа у којима се од ученика тражи да објективно 

и критички разматра форму текста, његову структуру, жанр, начин и стил писања; да 

разуме утицај таквих одлика текста као што су хумор, иронија и логичка организација; 

да разликује чињенице од интерпретације, као и ауторове евентуалне пристрасности, 

предрасуде и суптилне, прикривене тежње за убеђивање читаоца. 

---------------------------------------------- 

  О  врстама писмености, као што су : научна, математичка и читалачка можете се 

детаљније упознати у брошурама које је издали Министарство просвете, Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања и Институт за психологију, Београд, 

2009. год. 

 

МЕТОДЕ  ПИСАНИХ  И  ГРАФИЧКИХ  РАДОВА 
    Методе писаних и грфичких радова  односе се на начин рада наставника у којем 

се поједини делови наставних садржаја записују речима, или изражавају математичким 

симболима, формулама, дефиницијама, таблицама, дијаграмима и на сличне начине. 

    Методе писаних радова могу се користити у настави свих предмете. О врстама 

и начинима коришћења ових метода, као и о свим другим,  детаљније је писано у 

методикама рада за поједине предмете, а  ми само о њима говоримо са дидактичког и 

педагошко-психолошког становишта. 

    Постоји мноштво метода писаних радова као што су: преписивање, диктат, 

допуњавање, проширивање или драматизација текста, писмено одговарање на  

питања, писма, записници, вођење бележака и дневника, извештаји, репортаже, 

прикази, рецензије, реферати, елаборати, писање студије и др. 

       Наставници најчешће пишу на школској табли која је најстарије, али још и сад 

важно наставно средство које треба правилно користити. Наставник на табли записује 

назив наставне јединице кратак преглед садржаја,закључке,задатке за понављање, про- 

веру, домаћи рад и друга важна питања. Запис на табли треба да лепо изгледа, да је 

прегледан, читак, граматички и правописно исправан и сл. У новије време, поред табле 

све се чешће користе фолије са графоском, речунари са видео бимом,„паметне“табле.                                                                                          

      Метода графичких радова се највише користи у природним наукама, техници  

и математици, а чија је суштина транспоновање односа међу бројевима и величинама у 

визуелни податак који тако постаје очигледан и лакше разумљив ученицима. 

    Светле стране: 

 Омогућава учен. да самостално и систематски стичу поуздана и трајна знања. 
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 Рад на тексту може се користити скоро у свим наставним предметима, у свим  

фазама наставног рада и свим ситуацијама и местима када су наставнику и 

ученику потребне одређене информације. 

 Омогућавају ученицима да преко интернета на своја питања добију одговоре од 

најбољих стручњака. 

 Обезбеђују развој свих облика мишљења, памћења и других способности. 

 

 

 Подстичу развој интересовања, богаћење речника, писаног и усменог 

изражавања, вештина и техника успешног учења и др. 

 повећава радну и интелектуалну самосталност ученика, обогаћује емоције, 

подстиче развој маште, „ изоштрава“ ум, и сл. 

 Тамне стране: 

 Ако се претера у коришћењу ових метода у настави онда усвајање знања постаје 

напорно јер је учење на темељу само читања и слушања других веома отежано, 

заморно и монотоно. Тако се стичу књишка репродуктивна чињенична знања.  

 

                                        ИЛУСТРАТИВНЕ  МЕТОДЕ 

 

      Илустративне методе користе се у настави као непосредне и посредне 

илустрације од стране наставника, другугог стручњака, ученика и свих оних који 

учествују у наставном раду. Илустрацијом се често постиже  најпотпунији увид у 

приказане податке – информације које се боље визуелно опажају, разумеју и памте. 

Употреба ових метода је посебно ефикасна у раду са ученицима код којих је доми- 

нантан визуелни стил учења јер они тим путем усвајају око 65% свих информација. Оне 

омогућавају да се и апстрактни наставни садржаји трансформишу у перцептивне и тако 

постају доступни чулном сазнавању.Тако се уважава принцип очигледности чија је 

успешна примена условљена природом наставних садржаја и нивом интелектуалне 

развијености ученика. Очигледност је само почетак на сазнајном  путу разумевања и 

учења садржаја, усвајања појмова, развијања апстрактног мишљења и когнитивних 

способности.  

              Основна средства метода илустрације чине: илустровани модели, географске 

карте, фотографије, уметничке слике, стрипови, цртежи (геометријски), графикони, 

дијаграми, картограми, хистограми, ходограми, схеме, знакови, табеле, таблице и др. 

конкретизација апстрактних појмова, илустровање сопствених доживљаја и фабуле из 

књижевних текстова, стрипови, карикатуре и слично. 

    Општи дидактички захтеви за правилну примену поменутих изражајних сред- 

става (илустрованих материјала) су:  

 темпо приказивања ускладити са карактером експонираног садржаја (пребрзо 

показивање умањује квалитет опажања, преспоро изазива монотонију у нстави). 

 усклађеност  избора и примене са потребама наставног процеса, саснајним могу- 

ћностима ученика и интерактивним односима у току учења. 

 природно и функционално повезивање (комбиновање) са осталим методама  

наставног рада и учења.     

      Светле стране: 

 Омогоћавају  да  сложени феномени (садржаји и процеси) буду ученицима 

очигледније  и једноставније приказани те их они тако  лакше схватају- разу 

меју и уче са разумевањем, а усвојена знања су квалитетнија, трајнија и сл. 

 Допуштају да се дидактички садржај ослободи свих сувишних детаља који 

замагљују суштину коју трба схватити и представљају дистрактор пажње, а 

прикаже само оно најбитније што треба научити. 

 Помажу у оспособљавању, осамостаљивању и навикавању  ученика да 

приликом учења, извођења неких практичних радова и сл. све то  графички, 

скицом визуелно представе пре реализације. 
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      Тамне стране: 

 За разумевање схема, графикона и других  илустрованих материјала  често је 

потрбно ангажовање  виших  нивоа  апстрактног мишљења које  није  

развијено код ученика, посебно млађег школског узраста. 

 За припремање илустративних материјала наставнику је потрбно  доста 

времена, па он део својих обавеза може и треба да пренесе на ученике. 

 

 

                          МЕТОДЕ  ДЕМОНСТРАЦИЈЕ  

 

     Методе демонстрације омогућавају  наставнику да путем показивања покрета, 

ситуација, односа, радних операција, поступака мерења, решавања одређене врсте 

задатака,употребе геометријског, радног и другог прибора, функционисања маши- 

на, апарата, техничких уређаја и свега што је могуће перцептивно доживети (видети, 

чути, окусити, омирисати, додирнути и сл.) и на друге начине обезбеди  ученицима да у 

настави до знања долазе уз помоћ што већег броја чула и психофизичких способности. 

Оне омогућавају да учење буде што природнији процес кроз који се код ученика 

развијају способности посматрања, запажања, закључивања, мишљења, говора,стичу 

дубља, трајнија, резумљивија, функционалнија, и др. знања која су применљивија у 

новим наставним и животним ситуацијама. 

    Посматрањем демонстрираног дидактичког садржаја ученици стичи/усвајају 

знања индуктивним путем – од појединачног ка општем. Учење и процеси сазнавања 

теку од посматрања, преко опажајног ка апстрактном мишљењу. 

     Наставник треба да познаје суштину, могућности и технику примене демо- 

нстрације да би је у настави ефикасно користио тако да ученици перципирају садржај 

који уче са што више чула, да анализирају утиске и представе и мисаоно их прерађују, 

формирају појмове и стварају систем нових знања.    

       Општи дидактички захтеви за правилну примену демонстрације у настави:  

 Сви ученици могу свестрано и добро да разгледају предмет/садржај учења. 

  Предмет учења/садржај да перципирају са што већим бројем чула. 

 Припремом демонстрације и питањима у вези са њом да обезбеди да најјачи 

утисак оставе најбитније чињенице о садржају/предмету учења. 

 Предмете, појаве и процесе не посматрати статички него динамички. 

   Светле стране:  

 Омогућава  ученицима да до знања долазе перцептивним путем, а истовремено 

се код њих развијају способности посматрања и запажања, повезивања и др. 

 Перцептивни доживљаји ангажују ученике тако да активније долазе до знања 

него што то раде само вербалним учењем путем слушања. 

 Подстиче развој мисаоних и говорних способности, а може се примењивати у 

свим фазама наставног рада. 

 Тамне стране: 

 Поједини садржаји су непогодни за показивање због своје величине,непристу- 

пачности, хигијенско-здравствених разлога и сл. 

 Само овим путем тешко је код ученика формирати мисаоно апстрактне 

категорије, па је због тога треба комбиновати са другим методама. 

 

ЛАБОРАТОРИЈСКО – ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ  МЕТОДЕ 

 

     Лабораторијско – експерименталне методе су неопходне у природним наукама у 

којима ученици стичу теоријска-практично и применљива  знања и вештине.  

    Етапе примене су: упознавање са теоријским садржајем, упутством за рад на  

експерименту/огледу, сазнавање чињеница на основу експеримента, доказивање и 

потврђивање претходних теоријских знања, уопштавање и доношење коначних закљу- 

чака. Експерименте изводе ученици, а оне сложеније наставник уз кратке коментаре  

којим ученике подстиче на размишљање и да постављају конструктивна питања у току 
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извођења, а после експеримента они говоре о својим запажањима из којих извлаче 

одређене закључке-знања. Овим методама се остварује максимална активност ученика, 

развијају интересовања и психофизичке способности, самосталност у раду, стичу се 

дубља, трајнија и применљивија знања и сл. Проблеми у примени ових метода у 

настави јављају се због слабе опремљености школа, недостатка времена, недовољне 

припремљености наставника за њихову примену, сложености за извођење и сл. 

Светле стране: 

 Овим методама у неким наставним предметима (природним и техничким) може 

се постићи потпуно разумевање и учење садржаја. 

 Ученици су максимално активни (мисаоно, емотивно, моторички) у стицању 

знања, вештина, навика и спретности у руковању прибором, алатима и сл. 

 Доприноси развијању сазнајних интересовања, радних навика, дисциплине и 

одговорности код ученика.  

 

Методе наставе/учења које одговарају узрасним могућностима ученика 

 

Млађи школски узраст 

   (разредна настава) 

Средњи школски узраст 

     (предметна настава) 

Старији школски узраст  

       (средња школа) 

Показивање,посматрање, 

илустрација, разговор, 

рецептивно, механичко, 

трансмисивно учење, рад на 

тексту-преписивање, 

диктат, изражајно читање ...                                                        

Разговор, излагање, пра- 

ктични рад, анализа, кон-

ве ргентно, вербално- сми 

слено учење, коришћење 

техничких средстава, 

интерактивно  ...                                           

Дискусија „ за и против“, 

анализа, моделовање, мисаони 

експеримент, синтеза, диве -

ргентно, конвергентно учење, 

дебата, играње улога... 

 

 

НАСТАВНИ  ОБЛИЦИ  РАДА  И  УЧЕЊА НА ЧАСУ 

    У дидактици ( науци о настави ) и у свакодневној педагошкој пракси постоје бројне 

врсте облика и организационих форми рада у настави. Постоје следећи, може се рећи 

социолошки облици рада у настави: 

 Масовни.Фронтални рад. Рад у групама.Тимски рад.Рад у паровима( тандем). 

      Индивидуални.Радионичарски , и др. 

 
           ПРЕМА  НАЧИНИМА САЗНАВАЊА   УЧЕНИКА У НАСТАВИ МОЖЕМО   

                            НАВЕСТИ СЛЕДЕЋЕ ВРСТЕ/ТИПОВЕ  УЧЕЊА:  

 МЕХАНИЧКО = БУКВАЛНО,  ДОСЛОВНО НАПАМЕТ БЕЗ РАЗУМЕВАЊА 

 РЕЦЕПТИВНО = ДОСЛОВНО, АЛИ СА РАЗУМЕВАЊЕМ НА СВОЈ НАЧИН 

 СМИСЛЕНО = СА РАЗУМЕВАЊЕМ СМИСЛА ДИДАКТИЧКОГ САДРЖАЈА 

 ВЕРБАЛНО = СТЕЧЕНО ВЕРБАЛНИМ ПУТЕМ (РЕЧИМА, СИМБОЛИМА, ФОРМУЛАМА) 

 ПРАКТИЧНО = КРОЗ ОБАВЉАЊЕ ПРАКТИЧНИХ АКТИВНОСТИ - ДЕЛАТНОСТИ 

 РЕШАВАЊЕМ ПРОБЛЕМА = ПУТЕМ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМСКИХ ЗАДАТАКА 

 ПУТЕМ ОТКРИЋА = САМОСТАЛНИМ ОТКРИВАЊЕМ ДОЛАЗИ ДО ЗНАЊА 

 КОНВЕРГЕНТНО= СТИЦАЊЕ ЗНАЊА ПО СТРОГИМ ПРАВИЛИМА ЛОГИЧКОГ МИШЉЕЊА 

 ДИВЕРГЕНТНО = СТВАРАЛАЧКО КРОЗ ШТО ВИШЕ ИДЕЈА, РЕШЕЊА... 

 КООПЕРАТИВНО = КРОЗ РАД У ПАРОВИМА, ГРУПАМА, ТИМОВИМА, ПО МОДЕЛУ... 

 
                       ФРОНТАЛНИ  ОБЛИК РАДА  У НАСТАВИ / УЧЕЊУ 

    Најчешћи наставни облик   у нашим школама, још и сад је фронтални (колекти- 

вни, заједнички) рад. У њему наставник истовремено ради са свим ученицима из једног, 

а може и из више одељења (то је рад са великим групама). Наставник је у директној 

комуникацији ( визуелној и вербалној ) са свим ученицима и истовремено обавља 

посредничку-трансмисивну улогу између наставних  садржаја и ученика.  

Основне карактеристике  фронталнног облика рада јесу: 

 Наставник је тај који планира, организује, реализује и вреднује рад ученика. 
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 Ток наставног рада одвија се тако што наставник актуализује-евоцира претходна 

знања ученика, обрађује нове садржаје, проверава степен и квалитет њихове  

усвојености, задаје и контролише домаће задатке. 

 Комуникација је сведена на минимум јер ученици углавном пажљиво слушају, 

седе, балеже, памте и репродукују садржаје које наставник излаже. 

 Интеракција и сарадња међу ученицима је ограничена, њу ометају, између 

осталог и начини организације рада и простора-распореда радних места - 

седење „ лицем у потиљак“. 

 Овај облик рада мало више одговара психофизичким карактеристикама ученика 

у млађем школском узрасту - разредној настави него старијим ученицима. 

 Он је претежно усмерен на памћење и ниже когнитивне способности ученика 

 Најпогоднија његова примена је у уводним часовима за обраду теме или и неких 

наставних јединица, као и за коришћење филма, ТВ емисија, ЦД...  

 Светле стране: 

1 .Економичан је, јер наставник истовремено подучава/учи  више ђака. 

2. Једноставна је припрема и организација рада на часу. 

3. Брзо, поуздано, систематично и квалитетно преношење информација. 

4. Потпуна контрола пажње и дисциплине свих ученика на часу. 

  Тамне стране: 

        1. У њeму се у довољној мери не уважавају  способности, интересовања,  темпо и 

стил учења, као ни друга важна својства  сваког појединачног  ученика. 

        2.  Преовлађује трансмисивно и пасивно вербално-рецептивно учење. 

        3. Премало се даје простора и времена за ученичку сарадњу, развоју социјалних 

вештина,  самосталности, конструктивне критике, одлучивања, креативности,  итд.  

 

ГРУПНИ  РАД  У  НАСТАВИ / УЧЕЊУ 

        Основне слабости традиционално фронталне наставе  у којој доминира фронта- 

лни облик рада је што не обезбеђује довољну активност, педагошку комуникацију  и 

интеракцију међу ученицима у току наставног рада и учења. Организација наставе у 

малим групама управо отклања ту мањкавост и пружа  прилику ученицима да кроз 

педагошку комуникацију, интеракцију  и сарадњу са свим члановима унутар  групе и 

међу групама усвајају потребна знања, радне навике, вештине, разне социјалне и 

емоционалне компетенције и др. вредности. 

    Да би се напред наведено и реално  остварило потребно је одељење трансфо- 

рмисати у мале радне групе – организовати групни рад  унутар којег ће се успо- 

стављати педагошки квалитетни интерактивни и сараднички односи  у  оквиру којих ће 

ученици ефикасније учити,  развијати се и напредовати у складу са својим потребама, 

тренутним способностима и развијним могућностима. 

    За ефикасност интерактивне наставе и  кооперативног учења унутар групног 

облика рада важно је обезбедити више педагошко-психолошких предуслова,  од којих 

помињемо следеће :  

 правилно структуирати и формирати мале радне групе; 

 прецизно, јасно и функционално дефинисати задатке настаног рада, 

посебно за сваку групу и на нивоу одељења;  

 одабрати адекватне облике, методе и технике наставе и учења; 

 подстицати позитивну међусобну сарадњу међу ученицима и групама; 

 подстицати индивидуалну активност  ученика и групну динамику; 

 развијати интелектуалне, социјалне, емоционалне, вољне и друге 

способности, вештине и вредности код ученика; 

 стварати повољну радну, мотивациону и емоционалну климу. 

    Функционалну величину групе  у наставном раду чине три до седам ученика. 

Технике формирања група могу бити различите, на основу различитих критеријума и 

на много начина. Најчешћи су: властити избор, случајни – насумични избор  (бацањем 

коцке, па сви који баце исти број иду у исту групу, пар-непар, извлачењем бројева или 
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слова, извлачењем делова слагалице, и сл. ), способности, успех, заједничка 

интересовања, симпатија ( има смисла у случају тема које су исте за све ученике.У 

противном може се догодити да неке од група могу бити „ јаче“ од других ), антипатија, 

итд. Могу се формирати групе хомогене ( чине их  ученици истих или веома сличних 

својстава ), и хетерогене ( састављене од ученика различитих способности, знања и 

других карактеристика које су важне  за учење у настави на конкретном часу). 

    Добро би било да наставник познаје и узима у обзир што више личних 

карактеристика  ученика приликом структуирања - формирања група и организа- 

ције њиховог рада. Као помоћ у томе за функционисање рада групе може наставнику 

добро да послужи (Мајерс-Бригс). 

                     инвентар персоналних  карактеристика ученика 
                          Екстраверзија – интроверзија ( на шта се фокусира ) 

                Екстраверзија                Интроверзија   

Фокусира се на спољашњи свет Фокусира се на унутрашњи свет 

Дружељубив Стидљив, резервисан 

Говори шта мисли Добро промисли па онда каже 

Ужива да ради у малој групи Ужива да ради сама 

Не смета му прекидање у раду Мрзи прекидање у раду 

Склон кооперативном одлучивању    Склон  самосталном одлучивању 

              Опажање – интуиција (који тип информација преферира) 

              Опажање               Интуиција   

Верује знању које прима преко чула Верује ономе што може да замисли 

Преферира конкретне информације Преферира сањарење о могућностима 

Орјентисан на детаље Орјентисан на „целокупну слику“ 

Остаје „овде и сада“ Орјентисан на будућност 

Налази конкретне доказе за идеју Прави интуитивне везе међу идејама 

Практичан  је Инвентиван  је 

                       Мишљење – осећање (како доноси одлуке) 

              Мишљење              Осећање  

Пажљиво анализира објективне 

информације при доношењу одлуке 

Користи емпатију и субјективна 

осећања при доношењу одлуке 

Систематски, критички мислилац,воли 

да анализира да би закључио 

Усклађује  емоције са осталима и 

узима их у обзир код закључивања 

Орјентисан на задатак Орјентисан  на међуљудске односе 

Све држи на јединственом стандарду Прилагођава стандарде околностима 

Користи доказе да изведе логичне 

закључке без обзира на личне емоције 

Узима емоције других у обзир при 

групној дискусији 

                        Перцепција – суђење (како организује свој свет) 

               Перцепција                  Суђење  

Тражи што више чињеница пре одлуке Одлучан; хоће  да донесе брзе одлуке 

Спонтан; добро реагује на промене Држи се плана; не воли промене 

Узбуђен  на почетку нових пројеката Узбуђен  при завршавању пројеката 

Прихвата нагађања у дискусији Сигуран; не прихвата нагађање 

Жели да група размотри све што је 

важно 

Држи групу фокусирану на задатку 

    Рад  у групи може се поделити у три фазе: а)припрема за рад у групама б) извођење 

рада у групама и  в) сумирање резултата и евалуација појединачна и групна. 

а) Припрема за  рад у групи                                                                        

 Ефикасан рад у групи биће обезбеђен ако наставник у оквиру припреме 

квалитетно обави следеће задатке: 

1. Предложи ученицима критеријум и начин формирња група.  

2. Прецизно одреди циљ и задатке рада у групи и јасано их саопшти  ученицима.  
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3. Припреми јасна упутства/инструкције за све групе ( усмена или писана) и 

обезбеди им све неопходне информације и додатна објашњења.  

4. Обавести ученике о својим задацима и улози коју ће имати за време часа.        

5.Утврди прецизан распоред – артикулацију рада, евалуацију постигнућа, 

осећања, психолошке климе за време рада и сл. 

 

 б) Реализација рада у групи                                                                    

     Рад у групама постаје ефикасан уколико су благовремено понуђене праве 

смернице које се односе на структуру и улогу сваког члана групе и самог наставника. 

Наставник би на почетку рада могао више пажње да обрати раду оних група за које 

мисли да би се у њиховом раду  могли појавити одређени проблеми. Међутим, 

наставник не треба сувише да се уплиће у рад група, да ученицима даје превише 

упутстава, података и информација и тако их  омета у самосталном решавање проблема 

и активном усвајању знања. У овом облику наставног рада улога наставника је више 

улога фацилитатора.  

Улоге и функције чланова групе - чланова групе могу бити: вође (чланови задуже- ни 

да рад групе буде ефикасан и продуктиван). Организатори времена ( чланови заду- 

жени да се време троши рационално и ефикасно ). Записничари ( су они што еви 

дентирају рад и резултате рада групе и касније то сапштавају осталим групама ) и др.    

     Групе могу решавати исте задатке, различите задатке на више нивоа тежине, 

само поједине делова сложеног задатка и сл. Цео процес учења у групи своди се на: 

          а) припрему (заједничко увођење ученика у проблем, формирање група,поделу 

улога, питања ученика у вези са нејасноћама, и сл.). 

         б) Решавање задатака, које заузима највише времена и рада на часу. 

         в) Саопштавање резултата (групни извештаји-презентација конкретних резулта- 

та а она може бити индивидуална ( да свако говори о свом раду),  репрезетативна( го- 

вори један у име свих), репрезентативно/индивидуална. На крају целокупног рада/ 

активности изврши се евалуација и  самоевалуација резултата рада сваке групе и 

читавог одељења и на основу тога донесу одлуке о мерама за даљи рад и његовом 

ефикаснијем унапређивању. 

 Улоге / активности наставника: 

       Припрема дидактички/наставни материјал, предлаже облике и начине рада, обе- 

збеђује – дизајнира дидактички адекватан простор и амбијент/климу   (организује 

простор за рад, отклања све потенцијалне дистракторе пажње, као што су бука, шкрипа, 

галама, висока температура, промаја,  неадекватно осветљење, близина оброка и сл.), 

посматра, ослушкује, интервенише, подстиче, храбри, толерише, саветује, 

помаже, указује, подстиче расправу и изношење ваљаних аргумената, хвали 

допринос сваког ученика, упозорава и др. 

 Улога / активности ученика: 
       У групном облику рада ученици заједно - сараднички раде на решавању задатака. У 

овом облику учења  већина ученика, а често и сви су активни у раду. Активни су, чак и 

интровертни, стидљиви и несигурни ученици. За успешан рад у групи ученици морају 

да користе бројне способности и  разноврсне социјалне и друге вештине, као што су: 

кооперативност,  сарадљивост, храброст, компромис, толеранција, договарање, 

разговор, конструктивна  критика, преговарање, решавање когнитивних и соција- 

лних конфликата, изграђивање поверења, лидерство, прихватње сугестија наста- 

вникa и других ученика, поштовање правила понашања и  рада у групи , планирање  

поступка и давање свог доприноса решавању задатака, испољавање самодисци- 

плине, способности за  тимски рад и спремности за суочавање са још тежим 

конкретним животним проблемима, и др.       

     Светле стране: 

1. Повећана могућност подстицања, сарадње, толеранције и свих     

     облик педагошке комуникације. 

2. Сагледавање и уважавање разлика ученика с обзиром на способности, 

искуство, темпо и стил учења ( индивидуализација и диференцијација). 
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3. Подстче иницијативу,  активност и  самосталност ученика у   настави. 

4. Промовише дух сарадње и поштовања другог и другачијег од себе. 

5. Подстиче позитивну конкуренцију и надметање међу групама. 

6. Појачава храброст и ствара вештине код ученика да износе  ваљану аргу- 

ментацију и тако бране властито мишљење, итд.  

 

        Тамне стране: 
1. Стварају се услови за формирање конформизма ( слагање је важније од 

уверења). 

2. Потискивање и перфекционизам („ своје непријатности не треба другима 

показивати, треба  вешто  скривати властите слабости“). 

3. Нарцизам и конкурентност ( стално самодоказивање и жеља за победом 

појединца који обављају посао групе и намећу своје мишљење групи). 

4. Затвореност, повученост и лењост једног броја ученика(„пусти друге нека 

раде, а ја ћу само оно што баш морам“). 

5. Јављају се проблеми у комуникацији у групи где изостаје активно слуша- 

ње другог, толеранција, конструктивно решавање проблема сазнајно – 

когнитивних, социјалних, моралних и др. конфликата. 

6. Често изостаје размена и интеграција знања на нивоу одељења јер су 

групе заокупљене својим задатком и не прате презентовање резултата 

осталих група. 

        

 ТИМСКИ РАД У НАСТАВИ / УЧЕЊУ 

    Тимско-сарадничко учење се одвија   заједничким радом свих чланова тима.   Постоје 

битне разлике између групе и тима и оне су приказане у табели,а састоје у следећем: 

 

                       Тим                          Група 

Заједнички договарају циљеве Појединачни и неусаглашени циљеви 

Акције су међусобно синхронизоване Независне појединачне или групне акције 

 

Јасна подела улога и одговорности 

Појединци се поводе ситуациом и преузи- 

мају улоге зависно од личног избора  

Постоји појединачна и заједничка 

одговорност 

Постоји углавном појединачна 

одговорност 

Успех и неуспех се дели на једнаке делове Појединац може бити успешан,али група 

то не мора бити 

Тим има своја правила,механизме и 

процедуре одлучивања 

Правила и процедуре могу, али не морају 

да постоје, доносе се од ситуације до 

ситуације 

Свако може имати своју идеју, али је 

потребна спремност да се од ње одустане 

кад се бира најбоље решење 

Појединци могу до краја имати независне 

идеје и акције 

Нови члан тима уводи се по истом 

поступку као и постојећи чланови... 

Чланови групе могу се слободно 

прикључивати или напуштати групу... 

 

    Тимски рад подразумева промену улога наставника и ученика. Наставник се 

мора одрећи дела свог ауторитета по функцији (због којег он треба све да зна, да 

чује, да види, да одобри, да оцени...).Његова нова улога је да омогући ученицима да 

заједно раде, уче, помажу једни другима, међусобно увећавају и деле знања („Знање се 

као и љубав увећава дељењем“), разумеју се, поштују се, и сл. 

    Тимско учење ће се одвијати када ученици тимски раде на решавању специ- 

фичних дидактичких задатака чији је циљ заједничко постизање успеха. Наставник 

треба да бира задатке који поседују моћ интеграције, а то значи да их поједини чла- 

нови могу решавати сами или уз помоћ сарадње и комуникације. Постоје више врста 

задатака, односно начина сарадње, који омогућавају успешан тимски рад. 
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 Задаци типа слагалице подељени су на онолико делова колико има ученика у 

тиму. Сваки ученик ради на једном делу задатка који не може бити решен док 

сви не заврше део свога посла (нпр. стварање приче). 

 Истраживачки задаци су целовити-неподељени. Ученици раде заједно како би 

нешто створили или остварили нови циљ. Приликом решавања таквих задатака 

корисно је да ученици обављају одређене функције као  што су: водитељ 

разговора, контролор реда вожње, мерилац времена, представник за јавност.  

 Задаци који усмеравају на тимски рад 

    Овакви задаци зближавају ученике, подстичу интересовање да заједнички раде, 

повећавају осећање припадности тиму, а тиме и сигурност у себе и поверење у друге 

чланове тима и сл. 

     У традиционалној настави више се развија индивидуалистичка орјентација него 

тимске - кооперативне способности и вештине. 

Светле стране: 

 Обезбеђује чешћу и квалитетнију педагошку комуникацију међу ученицима. 

 Помаже стварању добрих међуљудских односа и пријатне психилошке и радне 

климе у настави. 

 Подстиче сарадњу - заједнички рад и преузимање одговорности. 

 Доприноси развоју толеранције у прихватању различитости. 

 Омогућава ученицима да чешће изражавају своје ставове, договарају се заједни- 

чки одлучују и сл.  

                            РАД У ПАРОВИМА/ ПАРТНЕРСКО УЧЕЊЕ  

    Партнерско/тандемско учење ( учење у пару, тандему ) подразумева када два 

ученика равноправно и на основу заједничких  међусобних веза решавају одређене 

задатаке. Овај облик рада погодан је за извођење вежби, учење путем открића, међу- 

собну контролу урађености задатака на часу, или домаћег рада. 

    Рад се одвија тако што наставник задаје усмене или писане задатке,  учици  о 

њима  размишљају и траже додатна појашњења од наставника, ако је то потребно. 

Труде се да заједнички решавају задатке, али ако се разликују у битном онда ће свако 

изнети своју аргументацију за своје решење, мишљење или ставове. 

    За састављање парова могу се корисити различити критеријуми, као што су: 

место седења, слободан избор појединца, међусобни договор ученика, њихов успех, 

способности, вештине и друге особине, и сл. Формирани парови могу се ангажовати на 

различите начине, тако да: а) сви парови могу решавати исте задатке б) сваки пар може 

решавати посебне задатке и ц) групе парова могу решавати различите задатке. 

  Наставни рад у паровима одвија се кроз следеће етапе: а) формирање парова и 

припремање ученика  б) упознавање са упутствима и начином рада у решавању 

задатака в) рад на решавању задатака г) извештавање о резултатима рада д) провера 

тачности и ефикасности рада. 

 Светле стране: 

 Радећи у пару ученици се оспособљавају да удружују своје знање и способности 

и деле заједничку одговорност за постигнуте резултате. 

 Омогућава ученицима већу индивидуалну активност, а смањује њихову 

могућност избегавања својих обавеза које се јављају у групном раду. 

 Ученици су донекле ослобођени притиска организованог учења - уче из задово- 

љства и због тога се не исцрпљују превише. 

 Због својих личних и социјалних циљева учења лакше прихватају себе и 

партнера и успостављају квалитетнији  однос  „ ја-ти „. 

Тамне стране: 

 Ограничена педгошка комуникација и сарадња између само два ученика. 

 Постоји опасност од доминације једног ученика. 

 Могућа појава ривалства и избијања сукоба између ученика. 

 Могућност типизирања улога оба партнера ако дуже раде заједно. 

 Отежано праћење рада свих парова од стране наставника. 
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ИНДИВИДУАЛНИ  РАД  У НАСТАВИ / УЧЕЊУ 

      То је рад када сви ученици  раде  самостално са наставним  садржајима и тако 

усвајају нова знања, формирају  вештине и навике, развијају способности и друге личне 

вредности . Са становишта врсте задатака које решавају својим индивидуалним радом 

ученици могу решавати: а) исте-недиференциране задатке ( овај облик  рада није ефи- 

касан за све ученике, јер су задаци за способније  ученике  сувише лаки, а за мање спо- 

собне  претешки и као такви не мотивишу ученике за учење),  б) различите – дифе- 

ренциране задатке ( који су прилагођени интересовањима,тренутним  потребама,  

развојним могућностима, способностима ученика,  и др. условима ). Када сваки ученик 

решава задатке који су примерени његовим интересовањима, потребама, способно- 

стима, стилу и темпу учења, „зони наредног развоја“ и другим његовим својствима, 

онда индивидуални рад постаје индивидуализован  и тек као такав постаје максимално  

педагошки ефикасан и треба га чешће примењивати у настави. 

Светле стране: 

1. Кроз овај облик рада ученици  убрзано развијају  своју самосталност, мисаоне и 

стваралачке способности, стичу  самопоуздање и унутрашњу мотивацију јер 

успех у учењу зависи  само  од њих. 

2. Самосталним индивидуалним радом ученици успешније овладавају методама и 

техникама самосталног и ефикасног рада. 

Тамне стране: 

1. Ученици немају могућности да међусобно комуникацирају и сарађују  (већ    то 

само делимично раде са наставником ), па када наиђу на тешкоће у раду често 

одустају, осећају се немоћно, постају апатични, затварају се у себе и сл. 

2. За обраду нових наставних садржаја мала му је педагошка ефикасност  па га у те 

сврхе не треба често користити. 

РАДИОНИЦА (WORKSHOP) КАО ОБЛИК   НАСТАВЕ / УЧЕЊА 
      Педагошка(едукативна) радионица је организована активност чији је циљ усвајање 

знања и вештина ученика. Њено основно својство је што у њој ученици преузимају део 

наставникових активности. Због тога је она за наставника лакша у реализацији, али 

тежа за осмишљавање и припремање. 

     Основне карактеристике радионица састоје се у томе што омогућавају:  

 Лично ангажовање и активност сваког ученика у процесу наставе и учења. 

 Интерактиван рад у паровима и малим групама. 

 Разноврсност комуникацијских форми (игре, дискусије, браинсторминг). 

 Атмосферу подршке ученицима од стране групе и водитеља. 

 Остваривање права на различитост, уважавање потреба, емоција, темпа и начина 

функционисања сваког ученика. 

 Заједнички рад у решавању задатака уз коришћење личног искуства. 

     Постоји много врста радионица, зависно од критерија за њихово одређивање. 

     Према основним циљевима постоје следеће радионице: 

1. Педагошке-едукативне (циљ је учење и усвајање конкретних знања, вештина, 

вредности и начина сазнавања у најширем смислу речи). 

2. Креативне-стваралачке ( циљ је подстицање и развој дивергинтног мишљења 

и стваралачког начина изражавања). 

3. Психолошке (циљ је развој неких социјалних, ментално-хигијенских и др. 

вештина). 

4. Когнитивне (подстицање и управљање неким процесима као што су расуђи- 

вање, овладавање стратегијама и техникама учења, памћења, мишљења . 

    За успешан рад радионице потребно је обезбедити минимум услова,као што су:                      

 Структуиран сценарио рада. 

 Утврђена  прецизна правила рада и понашања. 

 Дефинисани садржаји рада и извршена подела улога. 

 Изазивање и уобличавање доживљаја. 

 Размена својих и туђих знања и искустава. 
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 Елаборација, презентација и евалуација резултата и процеса рада. 

    Кроз рад у радионицама остварују се бројни облици учења, као што су:  

активно учење, искуствено учење, интерактивно, кооперативно, учење по моделу, 

учење решавањем проблема, конвергентно, дивергентно итд. 

 Фазе и технике рада 

 Мотивисање и изазивање личног доживљаја и сазнајне спремности за учење. 

 Размена искуства и рад у паровима и малим групама( 3-5 ученика). 

 Обрада и сумирање рада и коначних резултата. 

 Разговор у кругу. 

 Групна дискусија. 

 Мозгалице – асоцијације на задату тему, и др. 

 Радионице – играње улога 

 Одабере се проблем који се ефикасно може обрадити на овакав начин. 

 Припрема ученика се обавља непосредно  или неколико дана пре извођења 

радионице. 

 Свака улога се додељује уз јасне и прецизне инструкције. 

 Наставник бира ученике за играње улога на више начина. 

 Постоје педагошки разлози за избор одређених ученика за играње улога. 

У радионици учествују сви ученици, посебно у одлучивању, замени улога, 

дискусији, евалуацији и сл. 

 Мере опреза у коришћењу радионица у настави. 
     Постоји све већа тенденција једног броја  наставника, посебно учитеља, да готово све 

наставне садржаје реализују кроз радионице. То није није вазда добро, нити је оправдано. 

Присталице радионица се углавном поводе тиме што деца/ ученици воле овај облик рада и 

активности које се том приликом одвијају, па и оне активности које  су ирелевантне са 

становишта остваривања дефинисаног дидактичког циља радионице. Даље, постоји 

опасност од претераног броја активности на часу које често остају недовршене, баш као и 

секвенционално знање које су ученици усвајалу у току њене реализације. Атрактивност 

дечјих активности често омета педагошку ефикасност наставе/ учења.  Радионицу 

не треба испуњавати само групним активностима, јер је тако тешко обезбедити пажњу и 

активност свих ученика. Знања која ученици усвајају само кроз радионицу , без употребе 

адекватних метода наставе/учења, наставних средстава, дидактичких материјала су 

парцијална, неинтегрисана и неповезана у мрежу нових знања и сл. 

 Поред опреза у њеном  коришћењу, ваља признати да педагошке радионице поседује 

велике дидактичке могућности које често не захтевају много материјалних и дидактичких 

средстава (али наставник мора да има висок ниво компетенција за наставу/учење), које 

обезбеђују добру ефикасност наставе/учења.  

 
КАКО И КАДА  УЧЕНИЦИ/ ДЕЦА  НАЈБОЉЕ  УЧЕ : 

ОСЕЋАЈУ СЕ СИГУРНО И ЗАШТИЋЕНО 
СРЕДИНА(АМБИЈЕНТ) ЈЕ ПОДСТИЦАЈНА И ПРИЛАГОЂЕНА  

САДРЖАЈИ И АКТИВНОСТИ ПРИЛАГОЂЕНЕ ЊИХОВИМ МОГУЋНОСТИМА 

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ ЗНАЊА СУ РАЗНОВРСНИ 

БЕЗ ОМЕТАЊА, ПРЕКИДАЊА И ПОЖУРИВАЊА 

РАДЕ И УЧЕ  СВОЈИМ ТЕМПОМ И СТИЛОМ 

АКТИВНИ СУ У ПРОЦЕСУ  НАСТАВЕ/УЧЕЊА 

ИНТРЕСУЈЕ ИХ, ЗАНИМЊИВО ИМ ЈЕ, МОТИВИСАНИ СУ 

АКТИВНИ  СУ  МИСАОНО, ЕМОТИВНО И ФИЗИЧКИ 

НОВО ЗНАЊЕ ПОВЕЗУЈУ СА ПРЕТХОДНИМ ЗНАЊЕМ И ЛИЧНИМ  ИСКУСТВОМ  

ПЕРМАНЕНТНО ИСТРАЖУЈУ, ИСПРОБАВАЈУ,ОТКРИВАЈУ,КРЕИРАЈУ КРОЗ 

ПОДСТИЦАЈНЕ ПЕДАГОШКЕ  СИТУАЦИЈЕ И  АКТИВНОСТИ 
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'' Ако се већ толико заклињемо да нам је од свега важније активно учешће 

деце у настави, aко нам је заиста искрена та наша жеља да деца мисле, да 

више разумевају а мање памте, морамо тражити конкретне и ефикасне 

начине да децу покренемо, заинтересујемо и активирамо.'' 

                                                         Душко Радовић - ''На острву писаћег стола'' 

 
    
ЗДРАВА, ВЕДРА, ОЧУВАНА И НЕОЗЛЕЂЕНА ДЕЦА - ПО СВАКУ ЦЕНУ, ПА И ПО ЦЕНУ 

ЗНАЊА! 

-ТО БИ МОРАО ДА БУДЕ ПЛЕМЕНИТИ ЗАДАТАК ВАСПИТАЊА. 

 

                                                                                                                              Д.Радовић 
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7. МОТИВИ И МОТИВИСАЊЕ УЧЕНИКА ЗА НАСТАВУ И УЧЕЊЕ 

 

    Мотивација је све оно што доводи до активности и што одређује њен смер, инте- 

нзитет и трајање. Општа мотивација за учење представља тежњу за освајањем и 

усвајањем знања, вештина и навика у разноврсним педагошким ситуацијама у којима 

ученици уче. Извор њеног постојања налази се у ученику. Специфична мотивација за 

учењем је тежња за освајањем  и усвајањем  знања, вештина,  навика, ставова и других 

вредности у посебним областима/предметима учења-специфичним садржајима. Извор 

њеног постојања налази се у наставним – педагошким ситуацијама. 

        Постоје бројне теорије мотивације, међу којима су најважније: 

 Теорије потреба – узрок неког понашања је физиолошка или психолошка нера- 

внотежа у организму. 

 Когнитивистичке по којима су мотиви стабилне стечене диспозиције утемеље- 

не на сазнањима о сопственим могућностима у различитим ситацијама пости-

гнућа. 

 Социјалних потреба ( Murray ) по којима људским понашањем управљају соци- 

јалне потребе проистекле из доживљаја неравнотеже на психолошкој основи. 

 Хијерархијска теорија потреба ( Maslow ) : физиолошке, за сигурношћу, за 

припадањем, за самопоштовањем и за  самоактуализациом . 

     Постоје и друге теорије, али за примену не учење и наставу ове су нам најважније и 

за ову прилику скоро довољне. Ево навешћемо примере  потреба по Масловљевој тео- 

рији  и како се могу задовољавати у наставном раду:  

           Физиолошке потребе – се задовољавају кроз осигуран оброк, пријатан   амбијент и 

адекватне и угодне услове (просторне, безбедне, хигијенске, естетске, и друге) у  учиони-                             

цама , кабинетима и другим радним просторима ( пријатна температура, осветљење, 

влажност ваздуха и слично). 

         Сигурност - се задовољава кроз добро испланиране и припремљене наставне 

активности, успостављање добре социјално-емоционалне  климе и демократске кон- 

троле понашања у учионици и позитивних ставова које испољава наставник према 

ученицима ( прихватајући, емпатични, праведни,  пријатељски, подстичући и сл.). 

         Љубав и припадање ( однос ученик - нсатавник ) - остварује се кроз то што је 

наставник  заинтересован за сваког ученика посебно - да га упозна, саслуша, пружи му 

позитивне  повратне информације, очекивану и  потребну помоћ, подршку, уважава 

његово мишљење, ствара педагошке ситуације у којима показује међусобно  поверење 

и поверење према ученицима и сл.                                                   

           Самопоштовање – се развија кроз начине-методе стицања нових знања уз 

уважавање  постојећих/претходних знања  и њихово функционално повезивање са 

личним иакуством ученика. Планирање и организацију наставе треба фокусирати и  

заснивати на индивидуалним потребама и могућностима ученика и на основу тога 

моделовати различите стратегије и технике учења. Што чешће употребљавати 

интерактивне и кооперативне облике наставе/ учења. Јавно похваљивати и награђивати 

ученике за успешна постигнућа, а изрицање дисциплинских мера учинити мање јавним. 

Не пожуривати ученике, већ им омогућити довољно времена да посматрају, уочавају, 

експериментишу, анализирају односе, сличности и разлике међу појавама, чињеницама, 

и сл. Постављати дидактички вредне и интелектуално изазовне задатке чије решавање 

захтева ангажовање што већег броја способности ученика. Треба обраћати пажњу на 
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ученичке потешкоће, сметње и заостајања у учењу и што је могуће раније педагошким 

инервенцијама их ублажити или потпуно отклонити, итд. 

               Самоактуализација – се најбоље остварује кроз наставу и учење ако су они 

максимално смисленим и повезани  са стварним животом. Добро је пружати прилике 

ученицима да у складу са својим могућностима учествују у планирању, реализацији и 

евалуацији свих фаза наставног рада. Ваља стварати адекватан амбијент и омогућити 

ученицима  да са задовољством раде и остварују успех у складу са својим тренутним 

способностим и развојним могућностима. Активно укључивати  све ученике у креа-  

 

тивне наставне, и друге за њих афирмативне активности, пројекте, решавање проблема, 

смотре, такмичења, метакогнитивне и друге активности. 

За школску праксу важан је мотив за постигнућем ( Аткинсон ). Његове 

конативне компонемте чинe: а) моив за постизањем успеха (амбициозност)  и б) 

мотив за избегавањем неуспеха. Когнитивне компоненте су: а) субјективна процена 

вредности успеха, б) подстицајна вредност успеха, в) субјективна процена вредности 

неуспеха , и г) подстицајна одбојност према неуспеху. 

 

    Карактеристике ученика који поседују изражен мотив  постигнућа су:                     

   а) Показују мању интерперсоналну осетљивост ( вероватно због превелике усмере 

ности на сопствено ангажовање у учењу).  

   б) Преферирају ситуације у којима могу брзо добити потпуне информације о свом 

успеху па им због тога одговара програмирана настава.  

   в) Прихватају личну одговорност у наставним ситуацијама умереног ризика, али не и 

када је ризик случајан.  

   г) Избегавају рутинско  решавање задатака, а највише воле задатке средње тежине. 

Ученици с високо израженим мотивом за постигнућем опредељују се за сложене и иза- 

зовне задатке чије решавање захтева ангажовање способности, упоран и истрајан рад.  

   д) Успех виде као резултат свог талента, способности, упорног рада и др. својих лич- 

них вредности. 

   ђ) Ученици који не поседују ову врсту мотивације не прихватају се радо решавања 

тежих задатака, а када погреше у њиховом решавању врло лако одустају од даљег рада, 

показујући малодушност.      

    Добра вест је што  родитељи и наставници могу битно да утичу на развој мотива 

постигнућа ученика/деце тако што ће их од малена подстицати и учити да активно  и 

истрајно уче, независно и одговорно се понашају и размишљају о својим поступцима, 

да их храбре, подстичу и награђују за успехе, постигнућа, и сл. 

    Постоји реципрочан однос између мотивације и школског успеха. Мотивација 

утиче на то колико ученици уче и какав успех постижу, тако и успех ( неуспех ) у 

учењу повратно делује на ниво ученикове мотивације. Када ученици учe, а зато не 

очекују неку посебну награду онда је реч о интринзичној ( унутрашњој ) мотивацији, 

а када уче очекујући награду онда је у питању екстринзична ( спољашња ) мотивација. 

У настави/учењу обе врсте мотивације егзистирају, али треба много више утицати на 

развој унутрашње јер је она много педагошки вреднија, кориснија и трајнија. Међутим, 

не треба сваку награду везивати за спољашњу мотивацију која може  да смањује 

унутрашњу мотивацију. То се догађа само ако је награда чисто материјалне природе  и 

додељена је ученику за учествовање, али  не и за остварени квалитет. Дакле, ако се 

награђује квалитет активности и постигнуће ученика, а награда није само материјалне 

природе већ има и социјално-педагошку димензију и представља потврду ученикове 

компетентности тада награда не умањује, већ повећава унутрашњу мотивацију. 

Наравно, приликом избора врсте награде треба водити рачуна да је она привлачна и на 

цени код ученика коме је намењена, иначе ће изгубити свој прави педагошки смисао. 

     Унутрашња мотивација код ученика је усмерена на задатак и у себи садржи при-

родну радозналост за сазнањем, жељу за успехом, уживање у изазовима које пружа 

учење и наставља да делује и ван контекста учења у школи. Наставник је може повећа- 

вати ако у наставном раду користи атрактивне, активне,  креативне и друге методе и 
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облике наставног рада, као што су: експерименти, педагошке  радионице, симулације, 

игролике активности, активна, проблемска, хеуристичка  и други модели наставе. Кроз 

повезивање новог знања са претходним знањем и животним искуством   ученика. 

Омогућавањем  ученицима  да активно учествују у целокупном наставном раду. 

Помагањем  у томе како да сами себи постављају циљеве и задатке и да се више 

упоређују  (такмиче) сами са собом, а мање са другима и сл. 

 

           Спољашња мотивација 

 Садржај који учи ученику није привлачан 

и присилно га учи 

 Трајност знања је слабија и краћа  јер се 

брже заборавља 

 Усвојена  знања су површна и на нивоу су  

репродукције, садржаји су међусобно 

слабије повезани и теже се примењују у 

пракси... 

    Унутрашња мотивација 

 Садржај му је занимљив и учи га лако 

и са задовољством 

 Трајност знања је дужа јер се садржај 

спорије заборавља 

 Усвојеност знања је дубља и 

квалитетнија, садржаји су међусобно 

боље повезани и лакше се примењују 

у пракси... 

 
ПИТАЊА  МОТИВАЦИЈЕ  У  НАСТАВИ 

             Питање како остварити мотивацију у настави  представља суштину педагошких 

концепција и иновативних промена у настави. Од теоријских оквира зависи разрада 

система мотивације у настави, ограниченост и домет појединих практичних модела 

наставе. Да бисмо добили конкретније одговоре на нека значајна питања о мотивацији 

у настави нужно је да овде направимо кратак илустративни преглед различитих теорија 

мотивације.  

     Засновати наставу на мотивацији постигнућа значи  разрадити систем у коме  ће 

ученик перманентно напредовати у процесу савлађивања наставног програма. У том 

систему би било нужно обезбедити да ученик стално има преглед достигнутог нивоа 

остварења, свест о даљем напредовању (шансе и услови за успех) или даљи преглед 

задатака, као и сазнање ученика да може савладати задате садржаје уколико се залаже.  

     Значајно је да наставници разраде све ове аспекте мотивације постигнућа у свом 

предмету. Ако уважимо само Мек Клилендова искуства у развијању мотивације пости- 

гнућа у настави бисмо могли урадити следеће:  

   1. Развијати самопоуздање ученика у раду (мали помаци, ходограми, вежбе и сл.).  

   2. Стварати услове да ученик постигне успех у настави (неуспех је траума, успех 

подстицати позитивним информацијама о успелим помацима, негативне ефекте рада 

ученику саопштити врло опрезно и сл.). 

   3. Развити ситуацију прихватања и сарадње у ученичком колективу (топла емо- 

ционална клима, атмосфера сарадње, поверења и други социјално интегративни облици 

понашања ученика).   

      У традиционалном систему наставе неке од ових фаза мотивације постигнућа су 

формално присутне. Наиме, систем наставе је такав да ученику не обезбеђује сазнање о 

томе шта га чека у настави појединих предмета, да ли ће ученик моћи савладати 

наредно градиво, шта да уради ако се појави препрека и слично - све ово је пренесено 

на “савест” наставника. Узмимо, на пример, ситуацију у којој наставник ради ново 

градиво веома важно за даљи рад у том подручју (наставном предмету), а ученик га 

није разумео. Већина ученика се понаша тако да избегава обраћање наставнику у 

ситуацији када му наставниково излагање није јасно. Велики број ученика ће, такође, 

избећи да тражи помоћ од другог ученика. Следи неуспех у настави, тензија, 

фрустрација и бирање “стратегије избегавања”као решење проблема које има у 

школи, учи се неуспеху и сл. 
     Настава која би била изграђена на уважавању сазнања мотивације постигнућа била 

би квалитативно нова у односу на до сада познате системе наставе. Највећи посао у 

изградњи таквог система наставе морао би се обавити на плану индивидуализације у 

релацији ученик – методе - градиво. Наставник као организатор и координатор рада 

ученика који прати његова постигнуће, уочава  препреке и проблеме које има, даје му 

повратне информације и стимулише даље његово напредовање... 
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 Теорије унутрашње мотивације  

       Унутрашњу мотивацију неки аутори називају  интринсична мотивација.  Најпознатија и 

најразумљивија дефиниција унутрашње мотивације је Десајева, по којој:“Унутрашње моти-

висане активности су оне за које не постоји очигледна награда осим активности по се- 

би.  Људи се баве активностима за свој властити рачун, а не због тога што оне воде 

спољашњој награди. Циљ активности је у њима самима пре него што су оне средство за 

постизање циља”.  

   

    Код неких аутора појам унутрашње мотивације налазимо под називом примарна 

мотивација. “Под примарном мотивацијом Корел подразумева стање у коме је појединац 

активан ради саме активности” 

         За потребе нашег рада најоперационалнија је класификација теорија унутрашње 

мотивације коју је дао Марко Палекчић (Види: Палекчић, 1985, стр. 96–135). Овде наводимо 

само назив теорије, представнике и, најкраће изражено, суштину учења или основне идеје у 

теорији. Његовој класификацији додата је теорија „флоу доживљаја“.   

* Теорије унутрашње мотивације:  

      а) Теорија редукције нагона,   

      б) Теорија оптималне стимулације,  

      в) Мек Рејнолдсова теорија оптималне когнитивне иновације,   

      г) Теорија разрешавања неизвесности,   

      д) Теорија компетенције и самодетерминације.    

      ђ) Теорија “флоу доживљаја”   

   

      а) Теорија редукције нагона  полази од тезе да код људи постоји нагон радо- 

зналости који се манифестује истраживачким понашањем. Педагошка импликација 

ове теорије мотивације је нагласак на важности учења путем открића. Когнитивни 

конфликти и њихово разрешавање у учењу корак-по-корак, у самосталној активности 

ученика у настави/учењу:проблемском,путем открића,представљају подстицај за учење.  

  Препоруке за рад наставника изведене из теорије редукције нагона биле би:    

   1. чешће примењивати учење путем открића, хеуристичку, проблемску наставу,  

   2. разрађивати систем учења корак-по-корак,  

   3. стварати и разрешавати  когнитивне/сазнајне конфликате,  

   4. уводити што више индивидуалне самосталности у наставу /учење  ученика. 

  

       б) Теорија оптималне стимулације  полази од тезе да је човеку потребан опти- 

малан ниво стимулације да би био ефикасан. Педагошка импликација неких открића 

теорије оптималне стимулације у  условима извођења наставе може ученику пружити 

ону сатисфакцију коју он не налази у свом  друштву или породичном дому:  

   1. у старту треба уважити  индивидуалне могућности  ученика, тј. прилагодити  

наставу когнитивном стилу ученика,  

   2. настава треба оптимално да буде изнад  тренутних знања, искуства и могућности   

ученика, ни превише, ни премало (наставник не би смео да ради са 5-6 најбољих 

ученика у разреду него индивидуално са свима осталим),  

  3. настава треба да изазива позитивне емоције ученика,изазива пријатну емоционалну 

тензију - побуђеност, унутрашњу мотивацију,  

   4. школска оцена треба да уважава  информационе стандарде  учника,   

     Примењено на наставу, то значи да наставни  час или рад наставника који обилује 

великим бројем информација изазива непријатност   и раздраженост  ученика, а уко- 

лико тај час има мањи број информација од оптималног, јавља се досада  код ученика. 

С обзиром да наставни  час у фронталној настави не може бити оптимално прилагођен 

когнитивном стилу сваког ученика појединачно, нормално је да исти  час једног наста- 

вника неки ученици доживе као досаду, а други,  као непријатност. То препознајемо, 

на пример, у ситуацији када наставник пред школском таблом испитује “слабијег” 

ученика док се одлични и врло добри досађују; или обрнуто, када пред целим 
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одељењем испитује одличног ученика, а један број ученика страхује, и налази се у 

стању непријатности  или раздражености, јер он може бити следећи испитаник. 

   Настава испод когнитивног оптимума досадна је ученицима, а настава изнад 
когнитивног оптимума изазива код њих раздраженост, нервозу и отпор према 

учењу.  

   Често се градиво може ученицима учинити претешким и несавладивим што ће их 

довести до фрустрација и повећања тензије. Наставник који то градиво ученицима 

 презентује ходограмом, по етапама или по нивоима, може пружити свим ученицима 

шансу да остваре оптимум школских постигнућа и свог успешног напредовања. 

      Жеља за дефинисањем властитог ЈА је као извор мотивације ученика расправљана 

код низа аутора у оквиру анализе тзв. “слике о себи”, самооцене, самоопсервације итд. 

Дефинисати себе као објект у односу на стварност или себе као личност, индивидуа не 

може независно од вредности и  културе у којој живи. До фазе зрелости индивидуи је 

потребна помоћ средине за  своју самопосматрање. Овде је ученику посебно  значајна 

помоћ наставника. 

    У школским условима можемо срести оцене наставника које квалификују 

ученика изразима као што су: антиталенат, неспособан, лењ и слично. 

    Такве квалификације могу бити педагошки фаталне за развој појединих ученика. 

Сваки наставник би морао бити свестан озбиљних последица које такве вредносне 

оцене могу имати на формирање ученикове “слике о себи”.  

   Постоје начини како да наставник помогне ученику у формирању властитог ЈА:  

   1. Коректним односом и уважавањем комплетне личности ученика у наставном раду;  

   2.У наставном раду треба уважавати когнитивни ниво и стил учења ученика, тј. ниво 

учениковог предходних знања, способности и његових развојних могућности;    

   3. Толеранцијом према грешкама ученика и коректним педагошким мерама подршке;  

   4. Коришћењем механизама социјалне интеракције у ученичком колективу;  

   5. Свако дете/ученик  име жељу за сазнањем, треба је открити и уважавати до краја;  

   6. Открити несклад између жеља, уверења и понашања ученика (наставник истра- 

живач, дијагностичар: анкета, интервју, и друго);  

   7. Предвиђање будућег успеха увести у наставни предмет (како  ћеш успети у мате- 

матици, шта  планираш, рачунаш ли на помоћ моју и других  наставника или ученика..);  

   8. Удовољити жељи детета/ученика за дефинисањем властитог ЈА (ЈА-наставни садр- 

жаји, ЈА-школа, ЈА-остали ученици, ЈА-наставници...);  

   9. Моделовати педагошке ситуације у којима ученик сам ствара неизвесност у 

настави/учењу, и ситуације у којима очекује или може да тражи помоћ од наставника. 

      Људи се активирају да би доживели право осећање успеха,  компетенције и самоде- 

терминације. Овај доживљај мотивишу две категорије понашања:  

    а) Понашање изазвано  потребом да се активира разум- у случају досаде, на пример. 

Слично је и са понашањем које представља реакцију на превелики изазов. Особа то 

доживљава као претњу, опасност и тражи ситуације које може разрешити;  

   б) Понашање изазвано мотивом да се савлада изазовна ситуација. Тај мотив се 

јавља у случају когнитивне дисонанце  и неизвесности. Неизвесност и дисонанцу особа 

редукује. Ово редуковање представља само једну категорију мотивације и њиме се не 

може објашњавати целокупна мотивација личности.Десај уместо појма  неподударност, 

дисонанца, недостатак  и слично, користи појам  изазов. Личност је мотивисана компе- 

тенцијом и самодетерминацијом ако је способна да се “бави”  изазовом или ако 

савладава изазовне ситуације. Десај, као и Хант, сматра да је индивидуална радозналост 

под утицајем индивидуалних ставова и веровања. Ставови и веровања се уче те је 

радозналост  мотив који се учи. Радозналост је у сфери мотивације постигнућа и 

повезана је са мотивацијом компетенције и самодетерминације.    

     Полазишта или суштина  теорије компетенције и самодетерминације   представљају 

значајна сазнања за педагошку теорију и наставну праксу. Посебно су значајна Десајева 

истраживања утицаја награде и казне на понашање ученика, утицаја похвале или 

вербалног поткрепљења у настави/учењу и у другим питањима односа спољашње и 

унутрашње мотивације.  
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  Педагошке импликације теорије  компетенције и самодетерминације су многостру- 

ке, а као кључне оријентације наставницима подвлачимо:  

  1. стварајте педагошке  ситуацију “изазова”,  

  2. стално омогућавајте  ученицима да савладавају изазове и развијајте код њих 

компетенције,    

  3. престиж развијајте самодетерминацијом, а  компетенција  нека постаје највише и 

најчешће награђена активност ученика/детета.  

 

ИЗВОРИ МОТИВАЦИЈЕ У НАСТАВИ 

 
1. ЗНАТИЖЕЉА - ИНТЕРЕСОВАЊЕ:  

 Усмеравање на блиске циљеве на  млађем школском узрасту, а на дугорочне 

циљеве на старијем школском узрасту   

 Брзо постизање задовољења, резултата  

 Постепено повећавање сложености задатака  

 Постепено продужење или скраћење потребног времена да се оствари продукт  

 Истицање вредности и важности активности, постигнућа и продуката  

 Изражено интересовање за активност и резултате ученикове/дететове активно- 

сти од стране наставника и родитеља  

 Превладавање платоа у учењу који настаје досадом и засићењем, стварање даље 

знатижеље и интересовања  

 Вежбе упорности - истрајности (воље) 
2. ПОХВАЛА:  

 Даје се за учениково лично  залагање, пре него за репродуктивност знања 

 Дете/ученик цени себе по основу својих резултата, на основу фид-бек спреге  

           добијенене повратном информацијом или похвалом  

 Осећање ученика да сам утиче на своје резултате, да похвала и награда зависе од 

њега лично  

 Понос за признања остварена својим радом и активношћу  

 Похвала као интелектуални престиж, у ситуацијама режиране когнитивне дисо- 

нанце  или другим одговарајућим ситуацијама  
                   3. КОМПЕТЕНЦИЈА, АУТОНОМИЈА:  

 Свест о постигнутом нивоу, самостални избор и осећање да се активношћу могу 

остварити високи резултати (аутодетерминизам),  

 Избор између више алтернатива макар  и паралелних и једнаких због осећања 

аутономије личног избора,  

 Развијати способност избора (бирања) код ученика постепено, у подручју,  

            његове компетенције,  

 Вежбе у учењу (фазе учења, ходограми и слично),   

 Ученику пружити шансу да сам контролише постигнути ниво у остварењу циља,  

 Увежбавати самостално одлучивање ученика-доношење одлука:    

         а) Дати важност свакој одлуци ученика,  

         б) Поштовати и доследно се придржавати ученикове одлуке,  

         в) Стимулисати/подстицати  иницијативу и активно деловање ученика,   

          г) Стално проширивати границе одлучивања с обзиром на повећање компетенције 

               и узраст ученика.                 

 Вежбати учење учења, кроз стицање процесних и метакогнитивних знања.  
   4. НАСТАВА КАО  ЗАДОВОЉСТВО (УНУТРАШЊА МОТИВАЦИЈА):     

 Није нужно само инсистирати на резултату - треба оцењивати активност,однос 

према раду, као и резултат 

 Обезбедити осећање напретка у настави (поређење са претходним постигнућем,  

 континуитет у напредовању, поређење са осталим ученицима и сл.) 

  Интелектуални престиж обезбеђују и мали хеуристички помаци   

 Део времена посветити ставовима ученика о настави, о наставнику, о наставним 

садржајима (“Мени је садржај X тежак” , “Осећам се изврсно док  радим садржај 

А”,  “Да сам одлучујем радио бих то-и-то, радио бих тако да...”, и слично)  
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 Остварити повољну радну и емоционалну атмосферу/климу на сваком наста- 

вном часу (лежерност, опуштеност, позитивну радну атмосферу,мотивисаност),   

 Развити властити систем индивидуализације наставе да би се остварио макси- 

мум прилагођености наставе когнитивном нивоу у „зони наредног развоја“ и 

стилу учења ученика.  

         Поред поменутих извора мотивације датих у претходном тексту, нису ни близу 

набројане све могуће ставке извора мотивације у школи. Широко и богато педагошко 

искуство сваком наставнику даје могућност да овај текст доживи као подстицај, 

односно као угао посматрања властите праксе у настави и као смернице пожељних 

промена. Велики арсенал могућности мотивисања ученика у настави дају  теорија 

мотивације и извори мотивације које оне нуде. Наставник из тог арсенала може 

изабрати оне изворе мотивације који највише одговарају његовом стилу рада, 

особинама ученика и условима у којима наставник ради. Да би остварио квалитативне 

помаке, наставник мора бити спреман да стално самокритички сагледава и 

преиспитује свој рад, да се усавршава и мења неке своје  стереотипе које практикује, 

и ако зна,   да су му слабости које  ометају ефикасност у раду- настави/учењу. 

 
                          НИВОИ/СТЕПЕНИ  МОТИВАЦИЈЕ У НАСТАВИ: 

 

I. Информације, упозорења, знатижеља, сазнање, изазов;  

II. Експлорација - упознавање (изналажење, истраживање) активности у којима 

ученик постиже већу компетентност (садржај рада и видови активности);  

III. Извођење- реализација активности, доживљај активности, награђене активности 

у виду смањења тензије, разрешења когнитивног конфликта, награда на основу 

фид-бек спреге:успех,похвала,охрабрење,оцена,и оптимализација“слике о себи”; 

IV. Самовредновање  - свест о нивоу властитог остварења и напредовања, поређење 

са напредовањем и остварењима других ученика, у односу на  стандарде;  

V. Даље сагледавање - процена вероватности постизања даљих успеха и награда, 

сужавање избора на најпривлачнија подручја, сагледавање могућности кори- 

шћења других извора знања у настави и ван ње; 

VI. Перзистенција - истрајавање на активностима које доводе до осећања велике 

компетентности (вежбе, учење учења, самопоуздање, социјална промоција);  

VII. Компетенција - осећање (растуће) компетентности, изградња/изграђени властити 

критерији, идентификација са наставником или другим ауторитетима датог 

подручја (изборна настава, самостални облици рада, пројекти, реферати, 

презентација оствареног самосталним радом и сл.); 

VIII. Унутрашња мотивација  - сама активност је награда, нису потребни спољашњи 

подстицаји, неугодности не могу одвратити ученика од активности јер су 

доживљене као пролазна фаза, самопоуздање, наставник је добродошао као 

извор нових сазнања, као помоћ и као сарадник/партнер.      

  

      Поредећи овај преглед степена мотивације с данашњом праксом традиционалне 

наставе,испада да се преко 80% рада у настави односи на трећи степен мотивације:  

извођење. 

        Преостали део времена је посвећен увођењу ученика у садржаје, тзв. “психолошкој 

припреми” и неким другим, формалним питањима наставе, као што су - записивање  

часа у дневник рада, припрема материјала и слично. Ако се у традиционалној настави 

дешава да ученик на индивидуалном плану остварује више степене мотивације, тада то, 

по правилу, остаје незапажено од стране наставника.  

       Шта доводи до вишег нивоа мотивисаности ученика, како регистровати или 

идентификовати виши степен мотивације, како развијати мотивацију или 

прелазити из степена у степен, како све ученике водити по том ходограму, то су 

питања која данас мора да проучава сваки наставник и да тражи властите одговоре.
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      Фаза мотивације у којој ученик стиче  повратну информацију о напредовању у 

настави има посебну важност. Начин на који се саопштава успех или неуспех ученика, 

може бити фаталан за даљу мотивисаност ученика. Информисање о успеху који је 

ученик постигао властитим залагањем у школским условима може бити остварено на 

више начина: а) оценом коју даје наставник, б) јавним признањем или похвалом, в) 

поређењем са успешношћу других ученика, г) поређењем у односу на своје претходно 

постигнуће, д) самовредновањем ученика, и тако даље.           
      Правовременост и ваљаност ове  информације доприноси осећању компетенције и 

представља мотивациону снагу. С обзиром да се у фази мотивације  ради првенствено о 

активности и постизању резултата, наставник мора имати на уму да настава коју он 

изводи треба ученику да обезбеди стални преглед-везу између активности и резултата 

На тај начин се осигурава осећање компетенције, изузетно важано  у настави, као и осе- 

ћање успеха-постигнућа-резултата.   

   Два су осећања пријатности која ученик доживљава као награду:   

   а) осећање компетенције, и б) задовољство постигнућем у виду феед-бек спреге на 

путу до остваривања жељеног циља или стања.  

      Ова два осећања обезбеђују  унутрашње задовољство које ученику помаже да 

истраје у активности, да ту активност осети као своју. Наставник који на овим 

полазиштима темељи наставу и ту концепцију свога рада конкретизује на градиву, на 

садржајима рада, ученику обезбеђује истрајност, упорност, дуготрајност рада на 

проблему са минимумом неугодности. То је пут до унутрашње мотивације која 

подиже самопоуздање и јача слику о себи, а успешна  активност рађа подстицај (изазов)  

за нову активност. Овако остварен висок степен мотивације резултира тиме да се 

ученик бави одређеним садржајем, одређеним научно-предметним подручјем и након  

завршетка формалног школовања.То је припрема за перманентно-доживотно учење.  

     Према схватањима својственим за традиционалну педагогију и дидактику, мотиви- 

сање је само одређени степен у настави. Овде смо видели да је та теза неодржива и да 

је целокупну наставу нужно засновати на мотивацији. Из радова научника који се 

баве унутрашњом мотивацијом евидентно је да се они неподељено слажу у томе да је 

унутрашња мотивација праћена одређеним афективним улогом личнисти. Ту емотивну 

димензију мотивације Аткинсон назива   процесом афективног асоцирања, Хант то 

назива  емоционалном тензијом, код Мек Рејнолдса ову димензију мотивације 

налазимо као  емоционалну димензију  когнитивне иновације, код Кегена је то 

сензорна пријатност, љутња и пријатност при разрешењу или редукцији неизвесности, 

код Десаја ову димензију мотивације налазимо као ставове и веровања. 

       
                 ПЕДАГОШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА У НАСТАВИ  

 

     У ефикасним облицима наставе/учења наставник има  кључну позицију,  али  се  

увелико  мењају његове улоге . Главно померање тих улога  је ка улози организатора,    

ржисера, дизајнера  наставног  процеса  (посебно  у  осмишљавању  и  стварању нових 

типова наставних ситуација), али и ка улози партнера деце/ученика у педагошкој 

интеракцији. На тај начин у средиште делатности школе доспева процес учења,  

нарочито  кроз  интерактивне,  активне и педагошки ефикасне облике  наставе/учења.   

     Свакако, да су облици  педагошких  интервенција  наставника  врло  различити у 

различитим моделима наставе и педагошке интеракције. Наставник треба да зна 

какав је потенцијал различитих типова педагошких интервенција и како уз њихову 

помоћ може да изазове мотивацију и активности деце/ученика да што у већем 

броју учествују у смисленим и релевантним активностима у  свим секвенцама 

активних облика наставе/ учења. 

    За  остваривање  циља  (адекватно  активирање ученика/деце  у  што  већем  броју)  

од изузетне  је  важности  да  наставник  избегава  манипулацију  ученицима/децом,  тј.  

да  избегава “фингирање” квази самосталности  (лажну самосталност). Ако се ученици- 

ма/деци да могућност да нешто самостално раде, онда се та самосталност мора 

поштовати,тј.мора се прихватити  оно што  деца  стварно  испољавају,а  не  да  су само 
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квази активна. На пример, ако се ученицима/деци да право да постављају питања о 

неком наставном садржају, онда се морају прихватити сва њихова питања о томе, чак и 

она која наставнику нису по вољи. Наравно, наставник има право да изнесе своје 

мишљење о тим питањима и да га образложи, али нема право да забрањује и цензу- 

рише та питања. То важи и за закључке и решења до којих деца дођу. 

    Из угла педагошке интеракције и улога наставника, у тој интеракцији требало би све 

облике активности ученика довести у везу са типовима интервенција (поступака)  

наставника.   

   Сваки  од  типова  интервенција наставника  има  различит потенцијал (могу- 

ћност) изазивања, подстицања и одржавања мотивације и активне делатности  

ученика. 

          Типови педагошких интервенција наставника у настави су: 

 

   1. Трансмисија(преношење готових  знања, образаца  понашања),  демонстрација  

умења, давање готових и коначних одговора итд., који потом служе као основа и 

алгоритам за даљу самосталну активност ученика/деце; 

   2. Стварање педагошких ситуација и услова за активности ученика/деце (ства- 

рање атмосфере за слободна  питања  и  слободно  размишљање,  задавање  проблема,  

активирање ученикових/дететових  претходних  знања  и  искустава,  обезбеђивање  

дидактичког материјала,  давање  изазовних  упутстава,  одвођење  ученика/деце  у  

нови амбијент  који  је педагошки релевантан  за  оно што ће  се  учити, или  стварање 

на- ставне ситуације  која самом својом  конструкцијом - амбијентом  подстиче разно- 

рсно активирање ученика/деце; 

   3. Подстицање ученика/деце у току активности  (враћање питања ученицима/деци у 

преформулацију  питања; упућивање  питања  која  поставља  један ученик другим  

ученицима; постављање провокативних питања; навођење контрапримера; подсећање 

на оно што противречи закључку који су извели ученици/деца; упућивање ученика/деце 

на нове изворе информација; указивање на противу- речности у мишљењу 

ученика/деце; подстицање ученика/деце  да  заједнички траже  решење;  учешће  

наставника  као партнера у заједничком решавању проблема; наставник нуди дилеме 

које деца решавају, једном речју - играње улоге партнера у педагошкој интеракцији,  

партнера  који  је  отворен,  осетљив  за  размишљење  ученика/деце  и  који подстиче, 

уместо да испоручује готове одговоре. 

  4. Прихватање самосталности и иницијативе ученика/деце (дословно или преина- 

чених уз  образложење);  уважавање  самосталних  покушаја  ученика/деце  (макар  

били  и погрешни  са  становишта  наставника);  озбиљни  покушаји  да  се  одгонетну 

грешке у учениковим/дететовим знањима и мишљењима; признавање права на 

грешку,као  знак да ученик/дете чини самосталне напоре да мисли, прихва-  тање 

оригиналних и дивергентних решења и типова реакција, итд. 

  5. Омогућавање  непосредне  интеракције ученика/деце  и знања/објеката сазна- 

вања. Када се добро осмисли овај облик педагошке интеракције, носи  у себи  најве- ћи  

потенцијал активирања ученика/деце,  јер,  у основи,  подстиче самостално  

истраживање ученика(посматрање  и  истраживање  у врту, природи, истраживачке  

активности  и  експериментисање  у  лабораторији-погону,  истраживање  у  библио-  

     теци/медијатеци,архиву кроз самостално коришћење извора информација и њиховог 

селективног коришћења, трагање по Интернету када за то постоје услови и сл. 

  6. Реаговање на ученичка/дечја питања и на њихова евалуативна понашања- 

делатности ученика/деце  (и  на  знаке  особеног  дечјег  реаговања) јесте  вид  пона- 

шања наставника на који ће ученици посебно осетљиво реаговати, јер таква понашања 

носе врло лични печат и у њих ученици/деца посебно уносе своје емоције;отуда  

 осетљиво  и  деликатно  понашање наставника  може  стварати  и општу психолошку 

климу уважавања ученика и значаја њиховог личног доприноса (не журите са давањем 

готових и коначних одговора на питања него их враћајте ученицима, поштујте сваки, па 

и најмањи лични напор и свако зрнце нечег свог личног што ученик/дете уноси у 

процес учења, подстичите их да  заузимају своје ставове и учите их да образлажу и 
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бране их, поштујте и чувајте продукте  делатности  ученика/деце  и   користите их  на  

наредним  часовима  итд.). 

                       ___________________________________________________________  

           Слободнија интерпретација текста према:Ивић и др., АУН, ( 2003.) 

 
                       

 
                 Настава ништа не вреди ако се у њој слобода, храброст и радост изгубе! 
 

 

Деци није потребно много одречних одговора, мини предавања, 

беспотребних питања, празних претњи, ултиматума, понижења, 

упозорења или заповести. 

Оно што им је потребно су подршка, објашњења, охрабрења, 

прилике да буду одговорни као и искрени позиви да мисле својом 

главом. 

 
ПЕДАГОШКЕ  ПОУКЕ  ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ  КОГНИТИВНОГ СТИЛА  И  МОТИВАЦИЈЕ 

Овде нудимо низ педагошких поука о односу когнитивног стила и мотивације. Свака од 

наведених тачака указује на везу когниције и мотивације и може послужити као добар 

оријентир за педагошки ефикаснији наставни рад. Прилагођеност наставе когнитивном 

стилу, тј. стилу учења ученика је један од основних предуслова мотивације у школском 

учењу: 

1. Важније је да ученик разуме садржаје-материју него да је учи, памтити и репродукује 

напамет без разумевања. 

2. Вазда се запитајте: "Како ли ученик разуме и на који начин учи ове садржаје- 

материју коју му ја предајем"? 

3. Важно је вежбати учење, учити учење кроз усвајање процесних знања и вештина 

на самом часу, а не накнадно кроз предавања о томе како треба  учити. 

4. Битно је да знате које ће ученикове когнитивне структуре  подстицати и развијати 

наставни садржаји,употребљене методе и активности у њиховом усвајању/освајању. 

5. Инпут-порука новог градива треба да буде таква да није битно у супротности  са 

постојећим искуством,знањем и интелектуалним структурама ученика. 

6. У схватању и примени правила треба развијати ученикове/дететове способности 

путем поређења појединачних примера са општим класама. 

7. Оспособљавајте ученике/децу да постављају питања себи и другима и траже 

аргументацију за разумне одговоре на њих. 

8. Постављајте питања која ангажују ученикову когнитивну, мотивациону, конативну, 

афективну и друге сфере његове личности. 
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9. Чувајте се превеликог броја репродуктивних, а више користити продуктивна питања. 

10. Ваше питање треба да подстиче  учениково ново питање и тражење одговора. 

11.За постављање доброг питања саговорник треба  добро да познаје садржај- материју. 

12. Нужно је да ученик у процесу учења и сам трага за сликама, схемама, моделима и 

другим изворима информација и да их демонстрира и анализира у датом контексту. 

13. Ученик треба да сам изведе закључке о повезаности слика или модела са правилом 

или пропозицијом коју треба да разуме и усвоји. 

14. Скицирање односа слика - епизода, односа епизода – епизода, односа слика -

епизода – правило... ће дати високе когнитивне и мотивационе ефекте у настави. 

15. Чак и сама репродукција готових скица често даје вредне когнитивне ефекте. 

16. У прављењу и демонстрацији слика, схема, модела, процеса и слично, треба што 

више да ангажујете  ученике, и што више да их запошљавате из васпитних разлога. 

17.Традиционалну дидактичку парадигму "сервирање-испорука знања" путем преда- 

вања замените активном,проблемском,хеуристичком и др.наставом/учењем на часу. 

18. Уз демонстрацију слика, модела, схема... важно је да  знате шта ћете рећи и како 

ћете да ангажујете говор ученика. Овај говор мора уважити когнитивни стил ученика/ 

детета и његова претходна знања и искуства. 

19.Примењујте  игролику и хеуристичку наставу, програмиране моделе, радионице,аде- 

кватно коришћење текста као видове свестраног активирања и ангажовања ученика. 

20. Избегавајте ритуални карактер у употреби активних метода и модела наставе/учења. 

21. Ученик не треба да се ангажује зато што се то свиђа наставнику, него зато што 

осећа да у том ангажману налази себе, примену својих когнитивних способности, 

вештина и знања. 

22. У  цивилизацији која стално учи и у којој већ живимо ученици/деца имају потребу 

да ангажују своју когницију на овладавању медијима као неисцрпним изворима знања. 

23.Школа преко наставника мора потпуније оспособити ученике за правилну и безбе- 

дну употребу савремених медија и мрежа. 

24. У избору и начину коришћења медија водите рачуна о релевантним педагошким 

критеријумима, а знања усвојена преко њих једнако вреднујте као она усвојена на часа. 

25. Педагошка интеракција која иде уз савремене медије треба да је усмерена на 

комплетно и релевантно ангажовање ученика/детета. 

26. У настави што чешће користите нове системе интерактивног и мултимедијског 

учења. 

27. Имајте на уму да унутрашња мотивација има  когнитивну, конативну, емотивну, 

социјалну, моралну  и активну димензију. 

28. Неке ученикове радње нису под контролом њихове свести, оне су подсвесне и треба 

их као такве прихватити и не осуђивати или их кажњавати због тога. 

29. Ослободите учениково/дететово мишљење: тражењем необичних-оргиналних 

решења, кроз игру са садржајем и након откривених решавања задатка и слично. 

 

 

Желим да будете узбуђени због онога ко сте, онога што јесте, због онога 
што поседујете и онога што вас очекује. Желим да вас инспиришем да се 
винете много даље у односу на ово где се сада налазите као наставници. 

 
 

'' Ако наставник стално користи исте стратегије, а ученик је стално 
неуспешан, ко од њих двојице заправо споро учи ?''  

                                                                              (Ерих Јенсен) 
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                  ЧАС КАО ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК  НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

    Наставни час је основна садржинска, логичка, психолошка, организациона и 

временска јединица наставног рада у школи. Законом је регулисано да по правилу траје 

45 минута, али савремена дидактика предлаже да његово трајање буде флексибилније у 

трајању 30, 35, 45, 60 и 90 минута како би могло да се ефикасније ради са ученицима 

различитог узраста и на наставним садржајима различите тежине, обима и сложености.  

 

 Типологија наставних часова 
    Постоје различите типологије часова, зависно од критеријума који служи за 

њихово разврставање. Као критеријуми најчешће се узимају: циљ часа, наставни 

садржај, наставне методе,  наставне етапе и сл. 

  Проф. др Т.Продановић даје следећу класификацију наставних часова: 

 Интродуктивни - увођењње ученика у нова знања, вештине,навике... 

 Информативни - шире систематско информисање ученика... 

 Експликативни - када доминирају елементи објашњавања... 

 Демонстративни - када се приказују предмети, технике и процеси рада.. 

 Репродуктивни - када доминирају елементи понављања и вежбања... 

 Корективни - када су неопходне исправке у наставном раду... 

 Креативни - главни циљ је развој мисаоних и креативних способности 

 Верификативни - вредновање знања, вештина, способности... 

 Апликативни - примена знања, вештина и способности 

 Комбиновани - комбинација различитих типолошких карактеристика 

 

 Структура наставних часова 
     Функционална структура наставног часа зависи од: 

 Обима и структуре наставног садржаја који се учи; 

 Дидактичког циља и задатака наставног часа; 

 Метода, облика, наставних средстава, медија, техничких помагала и др. 

 Узрасних и индивидуалних сазнајних и др. особености ученика; 

 Нивоа образованости и искуства ученика и других фактора. 

     Сваки тип наставног часа има заједничке обавезне  дидактичке, и различите,  

променљиве и  специфичне методичке елементе.( О томе види Схему дидактичке 

структуре часа – следи прилог). 

     

     

Мој сопствени прилаз ствара повољно поднебље. Моје дневно 

расположење ствара временске прилике. Поседујем невероватну 

моћ да живот детета учиним радосним  или несрећним. Могу да 

будем алатка за мучење или инструмент инспирације. Могу да 

понизим или орасположим, повредим или излечим. 
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СХЕМА ДИДАКТИЧКЕ И МЕТОДИЧКЕ СТРУКТУРЕ 

ЧАСА

ИСПИТИВАЊЕ, 

ПРОВЕРАВАЊЕ 

ЗНАЊА  

УВОДНА 

БЕСЕДА 

ПРЕДАВАЊЕ 

ХЕУРИСТИЧКА 

БЕСЕДА 

ПРЕДАВАЊЕ 

ДЕМОНСТРА-

ЦИЈА ОГЛЕДА 

РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМСК-

ИХ ЗАДАТАКА 

ЗАКЉУЧНА 

БЕСЕДА 

/СИСТЕМАТ./ 

ЗАДАВАЊЕ 

ДОМАЋЕГ 

ЗАДАТКА  

АКТУАЛИЗАЦИЈА/ЕВОЦИРАЊЕ 

ЗНАЊА, ИСКУСТВА И СВАРАЊЕ 

СПРЕМНОСТИ ЗА УЧЕЊЕ 

УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА, РАЗВОЈ   

СПОСОБНОСТИ, ВЕШТИНА И 

МЕТОДА УЧЕЊА И ДЕЛОВАЊА 

ПРИМЕНА У ТЕОРИЈИ И  

ЖИВОТНОЈ ПРАКСИ 

/СИСТЕМАТИЗАЦИЈА/ 

ПРОДУКТИВНО 

ПОНАВЉАЊЕ 

(ПОЗНАТОГ, 

ПРЕТХОДНО 

УЧЕНОГ) 

УТВРЂИВАЊЕ 

ПРЕТХОДНОГ 

ЗНАЊА У НОВОЈ 

СИТУАЦИЈИ 

 ПЕРЦЕПЦИЈА  И 

ОТКРИВАЊЕ 

НОВОГА 

САДРЖАЈА 

УЧЕЊЕ, 

РАЗУМЕВАЊЕ, 

ОСМИШЉАВАЊЕ 

САДРЖАЈА 

 

УОПШТАВАЊЕ  И 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

ЗНАЊА 

  СТВАРАЛАЧКА 

ПРИМЕНА 

ЗНАЊА У 

НОВИМ 

СИТУАЦИЈАМА 

СТВАРАЊЕ 

ПРОБЛЕМСКЕ 

СИТУАЦИЈЕ И 

ПОСТАВЉАЊЕ 

ПРОБЛЕМА 

 

ИСТИЦАЊЕ И 

ОБРАЗЛАГАЊЕ 

ХИПОТЕЗЕ 

 

ДОКАЗИВАЊЕ 

ХИПОТЕЗЕ 

ПРОВЕРА 

ПРАВИЛНОСТИ 

РЕШЕЊА 

ПРОБЛЕМА 

МЕТОДИЧКА 

ПОДСТРУКТУРА 

(ПРОМЕНЉИВА) 

ДИДАКТИЧКА 

СТРУКТУРА 

(ПОСТОЈАНА) 

УНУТРАШЊА 

ПОДСТРУКТУРА 

(ПРОМЕНЉИВА) 
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     Уводни час је први час који се држи на почетку школске године или за увођење у 

неку већу тематску област или нови наставни предмет и значајан је за формирање 

односа ученика према предмету, односно садржају учења. Може бити одржан у виду 

занимљивог излагања, са извођењем занимљивих огледа или комбинациом занимљиве 

теорије, ефектних експеримената или на неки другачији, педагошки ефикасан  начин.  

     Час обраде нових наставних садржаја углавном има три дела: уводни део, главни 

(централни) део  и завршни део часа. 

            Уводни део часа који обично траје 5-10 минута, а служи да се код ученика 

створи сазнајна, мотивациона, емотивна, моторичка и свака друга  спремност за 

рад и учење на часу.У овом делу се обавља и садржајно-техничка припрема за 

реализацију часа.  

           Главни део часа који траје од 20-25 минута служи за обраду нових наставних 

садржаја-саопштавање чињеница, изношење проблема и избор начина за његово 

решавање, упознавање са појавама, законитостима, дефинисање, уопштавање и 

извођење закључака,могућностима њихове примене и сл. 

     Завршни део часа који траје 10-15 минута треба га искористити да наставник и 

сами ученици добију што потпунију повратну информацију о томе шта и колико су  

научили ( запамтили), разумели и усвојили садржаја који су учили на часу. Да се 

сажето прикажу, и ако треба запишу битни елементи из наставне јединице. Да се зада 

домаћи задатак са давањем упутстава за његову израду, и др. 

      Приликом осмишљавања организације наставног часа наставник размишља о 

томе како  најбоље  да обави: 

Конкретно и функционално дефинисање и истицање циља и задатака часа са указивањем на 

значај повезаности онога што ће учити са садржајима које су раније учили у оквиру истог 

предмета (вертикалоно и хоризонтално повезивање садржаја). 

 Стварање сазнајне, мотивационе, емотивне, вољне и сваке друге спремности 

ученика за усвајање и освајање знања, вештина и др. вредности. 

 Повезивање нових садржаја са ваншколским знањима и знањима из других 

наставних предмета, области-хоризонтално повезивање садржаја (навођење примера 

из живота, из других предметних области и сл.) 

 Изношење занимљивих  података из историје науке, уметности, културе, живота 

ствараоца и сл. 

 Стварање проблемске ситуације („ когнитивног конфликта“ ) коју ученици неће 

моћи да реше на основу претходног знања и свог личног искуства, али ће је решити 

учењем нових наставних садржаја на часу.  

 Стварање позитивне психолошке климе и пријатног амбијента (примена педаго- шке 

шале, анегдоте, дигресије, и слично). 

 Утврђивање претходних знања(шта они знају о томе што ће учити на часу, шта је за 

њих ново и сл.),објашњавање мање познатих речи,термина,појмова,израза и сл. 

 Да би настава била педагошки ефикасна и развијајућа наставник на 

часу треба да :  

  Мотивише ученике, побуђује њихове жеље и интересовање да активно уче и 

учествују у свим фазама наставног рада (планирању, реализацији, евалуацији). 

  Да  ствара пријатна осећања,услове за појаву реалне "ситуације успеха" ученика у 

наставном амбијенту, односно такве наставне ситуације у којима се ученик осећа као 

победник, освајач тешко доступног врха, истраживач нових предела. 

   Сваки ученик доживи ситуацију заслуженог успеха, личне победе, макар и најмање; 

то ће допринети стварању позитивних осећања о сопственој вредности и угледа у 

својим очима и очима родитеља и својих вршњака. 

    Креира педагошку средину за учење и развој мисаоних способности ученика путем 

усвајања и освајања одређених мисаоних операција, тј.процесних знања;   омогући  
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 креативну примену групе проблемских, хеуристичких, стваралачких  метода/облика 

и техника/технологије рада у ефикасном наставном процесу. 

     Примењује у наставно-васпитном процесу узајамне, интерактивне, коактивне и 

кооперативне односе, примењује ефикасну организацију наставног рада. 

  Омогући организовање самосталне истраживачке делатности ученика на часу. 

    Реализује принцип релативног успеха у учењу. При оцењивању рада на часу или 

ваннаставне делатности не треба оцењивати само крајњи резултат, већ и процес 

добијања резултата. Ученици се међусобно не пореде по критеријуму правилности и 

јасноће обављања одређених радњи, већ се пореде јучерашња достигнућа једног 

ученика с резултатима његове данашње активности. 

    Поштује релевантне, са педагошко-психолошког становишта, услове развоја 

личности, а посебно принцип интериоризације, тј. "превођење споља - према 

унутра". Најефикаснији процес усвајања знања, њихово превођење на унутра- шњи 

план разумевања, одвија се приликом заједничког  разматрања проблема, када се 

износе и супротстављају различита гледишта, износи аргументација за и против и сл. 

На основу тога ученик формира сопствено гледиште и став о одређеном проблему. 

     Приликом избора задатака различитог степена сложености пројектује и дизајнира 

наставни процес тако да се ученик преводи из зоне тренутног, тј. актуелног 

развоја у „зону наредног“, тј. будићег свог  развоја.Другим речи- ма, наставни рад 

треба да поставља пред ученика одређене више, сложеније, сврсисходније и 

развојније  захтеве, а не само да следи- прати развој ученика.  

      Наставни процес садржи педагошке ситуације које имају проблемски карактер и 

не могу се решити простом применом репродуктивних поступака. Да би разрешио 

такве ситуације ученик мора да размишља, дискутује, постави и провери хипотезу, 

прочита допунску литературу, да се консултује и затражи помоћ својих другова и 

наставника.  

    Планирање развоја способности ученика/деце ослања на механизам њиховог 

развитка, чије су основне компоненте (према К. Кофки) "операција - дејство 

(домет) - начин делатности - уопштавање, или способност".  
 

 Стратегије вођења  процеса наставе/учења на часу 
      Гледано из позиције рада наставника циљ наставе је да:  

- ученик овлада садржајима програма до нивоа разумевања,  

- ученик учећи научи и ефикасне методе и технике учења,  

- да се кроз процес учења ученик изграђује у самосталну, независну, аутентичну и 

креативну личност.  

      Најбоље когнитивне и метакогнитивне стратегије, тј. активности учења, које 

обезбеђују остваривање ових циљева су  

 следеће стратегије:  

 дидактичко-логичко организовање садржаја учења,  

 мотивисање и ментално увођење ученика/детета у наставни процес,  

 хоризонтално и вертикално повезивање знања,  

 реорганизовање-реконструкција знања,  

 решавање проблема и откривање знања,  

 преиспитивање знања и предлагање нових решења,  

 моделовање интелектуалног рада, итд. 

 

     Наставник  може на много начина стварати сазнајну, мотивациону, емотивну,мента- 

лну спремност  ученика за ефикасно учење на часу. Ево неких од могућих начина:  

 Продуктивно понавњање и актуализација/евоцирање претходних 

знања и искустава ученика  

       За успешно овладавање новим садржајима потребно је обновити претходна знања и 

актуализовати/евоцирати искуства којима ученици располажу, а која су важна за усва-  

јање новог. Обнављање у овом смислу није пуко репродуктивно понављање пре- 

тходно наученог, већ продуктивно,што подразумева издвајање оних делова претходно  
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научених садржаја на које треба да се ослањају и надовезују нова знања. У исто време 

то значи и дистанцирање од претходно наученог. На пример, наставник наглашава: 

Учили смо о кретању воде у природи, сада обратите пажњу само на испаравање!  

    Добар начин актуализовања претходних знања, и истовремено дистанцирања од њих, 

је когнитивни конфликт. Когнитивни конфликт подразумева стварање такве ситуа- 

ције где ученик на основу претходних знања може да разуме проблем, али му раније 

знање није довољно да реши проблем. Важан резултат тако створене дилеме-

проблемске ситуације је покретање старог искуства и отварање ума ученика/детета за 

његову трансформацију.  

     Евоцирати/актуализовати претходна знања значи извући и евидентирати све 

што ученици знају о појави која се учи, било да то знање потиче из школе или из 

личног искуства ученика. Притом, важно је одржати различитост, различита знања, 

различита искуства, различита гледања јер се кроз те разлике осветљавају различити 

аспекти одређеног феномена. Ове разлике  су плодна основа за стварање когнитивне 

неравнотеже и отворености за прихватање новог знања.  

 

 Евоцирање/актуализација претходних знања ученика могуће је обавити на 

разне начине:  

 могу се поновити и на нови начин систематизовати информације које су учене 

раније у истом или другим предметима (важно је дистанцирати се од претходно 

наученог и отворити простор за прихватање новог знања); 

   може се поставити конкретан задатак чије решавање захтева ангажовање 

старих искустава (посебно су значајни они задаци где ученик на основу рани- 

јих искустава не може да реши проблем);  

 повезивање различитих делова претходних знања и искустава (која могу 

бити хаотична) у смислену целину (нпр. „олуја мозга“);  

 могу се пописати различита знања и искуства ученика и просто их супро-  

тставити једне другима (важно је инсистирати на различитости). 
 

 Мотивисање и ментално увођење ученика у процес наставе/ учења  
   Мотивацију за учење не треба тражити изван ученика и далеко од активности учења. 

Мотивације  проистиче из природе активности учења. Шта може бити мотивишуће у 

активности учења? Према (Дјују, Џ.), ученик ће бити мотивисан када нови садржај 

представља одговор на питање које му се природно намеће. Тешко је очекивати да ће 

ученици бити природно заинтересовани за већину онога што треба учити у школи, а 

нерационално је чекати да се запитаност природно јави. Зато Пијаже и Виготски 

коригују претходни став. По њима, ученик је мотивисан када је нови садржај разуман 

изазов за ученика. То пред наставника поставља задатак да садржај учења учини 

ученику изазовним и да на основу њега подстакне запитаност код ученика.  

  Најбољи начини да се то постигне на часу су:  

 Истицање циља часа и образлагање значаја теме  

      Пре него што почне са обрадом садржаја, наставник би требало да истакне циљ и 

задатке учења и образложи његов значај. На пример, у уводу часа наставник може 

понудити одговоре на питања: зашто то учимо; шта ћемо ново сазнати; где се то може 

применити и сл. Постоје бројне могућности менталног увођења и мотивисања ученика 

за садржај учења. Наставник може навести разлоге настанка, или изнети странпутице, 

или погрешна уверења пре настанка тог знања. Анегдоте из живота научника могу бити 

успешно искоришћене у образлагању значаја теме. Добар пример за то је начин на који 

је Архимед решавао проблем – да ли је круна од чистог злата? 

 Изношење плана излагања и оријентисање ученика током учења  

    Осубел истиче важност тзв. претходних организатора. Примери за ове организаторе 

су: уводна питања, постављени проблем, образлагање значаја теме и плана обраде. 

 Улога претходних организатора је вишеструка. Они могу послужити да се побуди 

интересовање и усмери пажња ученика; да се истакну основне идеје, назначе везе међу  
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њима и одреди пут којим ће бити изложене; да се ученици подсете на важне информа- 

ције које су раније учили; да се нови садржај доведе у везу са претходним; да се 

направи дистанца од претходно наученог и да се оцрта поље за нове садржаје и сл. 

 

 Обрада новог може имати следећу структуру излагања градива:  
 почетни организатор (општи појам или принцип; експлицитне везе међу појмо- 

вима, односно одговарајуће хијерархије појмова; битне карактеристике класе 

појмова којој припада појава о којој се говори);  

  излагање новог садржаја уз његово довођење у везу са постојећим знањима, с 

обзиром на сличности, разлике, релације општости типа: виши-нижи појам; 

општи-посебни и слично; 

  увођење адекватних примера и њихово разматрање;  

  извођење закључака и довођење у однос са почетним организатором.  
    Поред почетног организовања једнако је важно и оријентисање ученика током обраде 

садржаја. То се постиже вербалним упутствима типа: говорили смо о..., сада прела- 

зимо на...; ово смо учили раније, а сада учимо... итд. Током обраде наставник износи 

садржаје и истовремено демонстрира властити ток мишљења – све дилеме и питања на 

које наилази. Сумира наглас оно што је прошло, отвара нова питања и наговештава 

намере. Метакогнитивно вођење процеса наставе/учења подразумева истовремено 

бављење садржајем, али и мисаоним процесима који се користе за обраду тог 

садржаја. Ово друго наставници често запостављају, наглас излажу садржај, а начин 

како то раде држе у себи. 

 Дидактичко-логичко организовање садржаја учења  

     Квалитет наставе/учења зависи и од тога како је садржај учења дидактички 

организован/обликован.Сваки садржај није једнако подесан за учење и разумевање. 

Неки садржаји су такви да их је једино могуће учити напамет ( стручни термини, 

хемијски симболи, називи, имена, стихови, слова и слично). Неке садржаје ученик 

третира као бесмислене и учи их напамет јер су му претешки, досадни или су тако 

организовани да их је тешко разумети. Делује парадоксално, али тешке и непрегледне  

 текстове, предавања без јасне дидактичке структуре, неповезан скуп чињеница, 

података и дефиниција лакше и брже се уче напамет него са разумевањем. 

   Две су важне претпоставке учења са разумевањем су да је садржај који се учи 

потенцијално смислен, да је ученик који учи у стању да тај смисао сагледа, препозна и 

схвати. За разумевање вербалних садржаја најважнија је добра логичка структура 

садржаја, и могућност анализирања, сумирања и повезивања по разним основама и на 

различите начине.  

 Секвенцирање и структуирање садржаја учења  

     Пример секвенцирања градива је уџбеник који има више основних поглавља, свако 

поглавље се састоји од неколико наслова (наслови лекција). Свака лекција издељена је 

поднасловима. Поглавља, наслови и поднаслови репрезентују структуру градива и 

представљају логичку основу за његово разумевање и памћење. Структура градива, а 

не градиво по себи,представља најважнији садржај који ученик/дете учи. Структура 

је модел, ментална схема формирана у свести ученика, која ако је добра, обезбеђује 

организовање и дуготрајно памћење градива. Ако је ученику јасна структура градива, 

основне идеје и односи међу њима, постоји вераватноћа да ће му бити јасне и 

појединости које се логички уклапају у целину.  

     Добро дидактички структуиран садржај у први план издваја основне, носеће 

идеје, репрезентује хијерархију и односе међу појмовима. Супротно томе, код лоше 

организованог садржаја, нагласак је на појединостима и неважним деловима градива. 

Ту није јасно шта је важно, а шта није; шта је опште, а шта посебно; шта је правило 

или закон, а шта пример и сл. Неиздиференциран и неструктуиран садржај отежава 

разумевање и као једину могућност ученику оставља учење садржаја напамет. 

 Добро структуиран садржај за учење подразумева:  

 груписање информација у шире логичке целине,  

 јасно издвојене и оцртане главне, носеће идеје,  
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 успостављена хијерархија односа између делова садржаја (опште-посебно; 

целина-део; дефиниција-пример; узрок-последица итд),  

 указивање на међусобне односе делова садржаја (слично-различито). 

  

 Организовање садржаја у односу на различите могућности ученика  

    Поред логичке организације, садржај треба организовати и у односу на могућности 

ученика да разуме садржај. Садржај за учење не треба да буде претежак, тако да ученик 

не може да га схвати, али ни прелак, како му не би био досадан. Школско градиво 

прописано је за ученика просечних могућности одређеног узраста. То није довољно, јер 

у сваком одељењу истовремено постоје ученици којима је такав садржај још увек 

претежак, али и ученици којима је тај исти садржај сувише лак. У оба случаја после- 

дице су исте. Ни прве, ни друге тако припремљен садржај не дотиче дубље. Прве, јер га 

не разумију, а другима није довољно подстицајан. Како, дакле, организовати садржаје 

за учење тако да они буду прилагођени различитим могућностима ученика у одељењу.  

     Проф.Ивић наводи два начина за решавање овог проблема. Први, садржај треба да 

буде логички тако организован да делови градива представљају јасне степенице у 

формирању знања. Други, уз обавезни део садржаја треба да постоје и факу- 

лтативни, варијабилни делови. Наставник би, дакле, прво требало да садржаје 

градира у односу на степен савладивости – да утврди лакше, средње и теже савладиве 

делове градива. Излагањем градива по принципу од лакшег ка тежем наставник 

омогућује сваком ученику да се постепено креће по нивоима знања, и да овлада оним 

нивоом који одговара његовим тренутним могућностима и „зони наредног развоја“.  

      Поред основног садржаја, наставник треба да предвиди и варијабилне делове, и то 

посебне за ученике различитих могућности. За ученике којима је основни садржај 

недовољно подстицајан, могу се предвидети сложенији задаци, разни облици 

самосталних активности, упутства за читање шире литературе и сл. Ученици којима је 

основни садржај претежак могу добити једноставније задатке, додатна објашњења 

(разне олакшице у виду систематизација, краћих прегледа , закључака), могућност да 

још једном провежбају и понове претходно учено.  

 Добро индивидално прилагођавање садржаја обезбеђује:  

 утврђивање основног садржаја (оно што би сви требало да знају),  

 предвиђање варијабилних делова садржаја (лакших и теже 

савладивих),  

 градирање садржаја од лакше савладивих ка теже савладивим,  

 обрада садржаја по принципу од лакшег ка тежем.  

 Симболичка организацијаи презентација наставних садржаја  

     Неко боље учи читајући, неко слушајући, а неко гледајући. Једни боље разумеју 

речи, други слике, а трећи покрет. Неко лакше учи на основу туђег, а неко на основу  

властитог искуства. У учионици се налазе ученици различитих стилова учења, па би и 

садржаје за учење требало организовати и представити кроз различите симболи- 

чке форме. Један исти садржај може се представити: речима, текстом, сликом, 

графиком, цртежом, нумерички, табеларно, схемом, игром, и сл. Познато је да се боље 

и дуже памти садржај који је ученику представљан на више различитих симболичких 

начина.  

 Добру симболичку организацију и презентацију садржаја обезбеђује:  

- коришћење разних симболичких израза(вербално,нумерички,графич.,сликовно), 

-комбиновање различитих симболичких израза(нпр.вербално-графич.- сликовно),  

- презентовање истих садржаја на различите начине и у различитим формама,  

- превођење садржаја из једног симболичког система у други(вербално у графич.).  

 Проблемска организација садржаја  

        Један од начина организације садржаја јесу и питања која наставник поставља на 

почетку часа. На пример, лекцију о кружењу воде у природи наставник може започети  

питањем: Да ли је лед вода? Информације које следе након тога за ученика имају јасан 

логички смисао. Ученик их посматра у контексту тражења и налажења одговора на 

постављено питање. Поред хеуристичке, проблемска организација има и васпитну 
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 вредност. Ученик увиђа да школско знање има одређену функцију: служи да објасни 

неку појаву, да одреди узрок, дâ решење и сл. Проблемска организација није резерви- 

сана само за уводни део часа, већ се може успешно користити у свим фазама током 

обраде садржаја, за отварање нових дилема, за повезивање појединих делова садржаја, 

за најаву нове теме и слично.  

        Проблемско излагање градива је и презентовање истог садржаја из више углова  

За многа питања у науци не постоји само један одговор. Чешће се ради о различитим 

погледима на исту ствар, о паралелним или чак супротним теоријама, о различитим 

тумачењима истих појава у различитим периодима итд. То је суштина науке и ту 

суштину ученик треба да разуме и учи.  

       Увек када природа садржаја то захтева, и када је могуће, ученицима треба предста- 

вити различита гледања, различите перспективе, различите приступе и дилеме. Овај 

начин организације садржаја погодан је за друштвене науке, посебно за историју. 

Користи се и у свим случајевима када се код ученика жели подстаћи комплексно разми- 

шљање(да упоређују, процењују, анализирају, налазе аргументе за и против и сл.).  

 Презентовање градива из различитих углова подразумева:  

 разматрање различитих погледа, 

 разматрање различитих тумачења, 

 преиспитивање различитих оцена, 

 анализа различитих теорија и сл.  

 Постепено изграђивања знања(појмова, правила, принципа, дефиниција)  

      Дефиниција је одредба која објашњава неки појам, али се појам не може научити 

само учењем његове дефиниције. Ако ученици претходно нису припремљени, ако не 

разумију, увођење дефиниције води ка механичком памћењу. Ученик влада говорном 

формулацијом, али није свестан њеног садржаја.Формирање појма захтева процес ана- 

лизе и синтезе, и подразумева мисаону активност ученика. Анализом ученик издваја 

различите особине предмета или појаве, а синтезом утврђује заједничке, битне одлике 

појединачних елемената на које се појам односи. Надаље, у правилно органи- зованом 

процесу формирања појма ученик се подстиче да уочи сличност и разлику у односу на 

друге, посебно сродне појмове, да наводи не само специфичне представнике групе већ 

и граничне, атипичне случајеве. Овде указујемо на два пута постепеног изграђивања 

знања и формирања појмова: дедуктивни и индуктивни. 

 Дедуктивни пут подразумева:  

 прецизно и тачно дефинисање појма (дефиниција), 

  јасно разграничавање од других, посебно сличних појмова (давање великог броја 

примера, не-примера, контра-примера, изузетака, истицање граничних случајева, за 

које је тешко одредити где припадају).  

 Индуктивни пут подразумева:  

 извлачење и анализу што већег броја појединачних случајева, 

 утврђивање заједничких, битних одлика појединачних елемената на које се појам 

односи (синтеза), 

 примену и проверу наученог у контекстима који се разликују од оних у којима је 

појам учен, 

 подстицање изградње хијерархије појмова и принципа ( биљке – животиње -људи 

= жива бића).  

    Учење је перманентан процес дограђивања нових на претходна знања, па је утврђи- 

вање почетних знања важна карика у том процесу. Утврдити почетно знање значи, 

утврдити: да ли ученици имају знања која су неопходна за усвајање новог; да ли  

познају кључне термине и шта под њима подразумевају; да ли су им разумљиве речи 

које се користе и који су њихови изрази када говоре о томе, и сл.  

 Утврђивање почетног стања  подразумева:  

 утврђивање шта ученици знају о новом садржају који треба да уче; 

 утврђивање нивоа чињеница којима ученици располажу; 
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 утврђивање појмова који су потребни за усвајање (разумевање) новог градива 

(нпр. за схватање ланца исхране у природи нужно је да имају изграђен појам 

животиње и биљке);  

 владање терминологијом (да ли имају изграђен појам и усвојен термин који га 

означава, или владају појмом а немају термин, или знају дефиницију а не схва- тају 

суштину појаве која стоји иза ње).  

       Наставник може и пре часа, предвидети изразе, речи и термине за чије разумевање 

је потребна додатна помоћ ученицима. Кроз разговор на часу наставник утврђује шта 

ученици подразумевају под појединим терминима, какво значење они имају за њих и 

ако је потребно помаже им у кориговању првобитног значења или им објашњава 

њихово право значење. Други начин је да наставник изради речник мање познатих 

речи и подели га ученицима пре обраде садржаја. Наставник мора бити свестан 

чињенице да је њихово познавање од стране ученика елементарни предуслов учења са 

разумевањем, у противном ученици ће учити напамет без разумевања. 

                                        Распоред часова.   
    Да би се направио квалитетан  распоред часова мора се поћи од психофизичких 

и радних способности ученика као предуслова. Познато је да се  у току дана – 1. 2. и 

донекле 3. час у преподневној и часови између 16. и 18 сати у поподневној смени 

налазе у зони у којима су радне способности ученика повећане у односу на остало 

време трајања наставе, и ту по правилу треба лоцирати „теже“ наставне предмете, 

поготово ако су заступљени са мањим фондом  часова у Наставном плану.У току 

седмице уторак, среда и донекле четвртак су радно најефикаснији дани и ту треба 

лоцирати „теже“  наставне предмете и оне што имају писмене задатке.  

Најбоља је комбинација дана по предметима је: 

 Уторак – петак 

 Понедељак  - среда петак 

 Уторак – четвртак 

 Среда – петак 

   Најпогоднији ритам измене рада и одмора у току дана је: 

     45 + 5 + 45 + 20 + 45 + 5 + 45 + 10 + 45 + 5 + 45 

   Мерења показују да је ефикасност 6. часа минимална, а 7. готово равна нули. Код 

блок часова могуће су бројне варијанте: 

   45 + 10 + 90 + 30 + 90 + 15 + 45   или    90 + 20 + 90 + 20 + 45 + 10 + 45 

    Међутим, иако дневна и недељна кривуља треба максимално  да се уважавају при 

изради распореда часова то је у нашим условима тешко испоштовати због обимног 

наставног плана, броја одељења, сменског рада, просторних капацитета и др.  ометача. 

    За организовање ефикасног наставног часа, према Вилотијевићу (Дидактика) Ж. 

Пијаже предлаже наставницима да се придржавају  следећег редоследа: 

 Подстичите и одржавајте интересовања (за то су погодна нова питања, 

аналогије, демонстрације). 

 Стварајте мисаону климу сличну  учениковом искуству. 

 Изложите потребне информације. 

 Обогатите излагање погодним репрезентативним примерима и 

алтернативним репрезентацијама. 

 Обезбедите практичну примену новог знања одмах након усвајања. 

 Обогатите практичну примену ( обнављање на различитим нивоима 

сложености). 

 Обезбедите награђивање што је могуће пре. 

 Обогатите повратну спрегу алтернативним презентацијама, понављањем 

или меморијским техникама. 
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        8.    ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ  РАДА, ПОСТИГНУЋА И 

                                                НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 

 

       Праћење, евалуација и оцењивање и наставног процеса, учења,напредовања и 

постигнућа ученика саставни је део планирања, организовања и реализације наставе и 

учења чиме се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и 

стандарда постигнућа ученика у току савладавања школског програма 

     Оцењивање је континуирана педагошка активност којом се исказује однос према 

учењу и знању, подстиче мотивација за учење и ученик оспособљава за објективну 

процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика и развија систем 

вредности. Оно као педагошка активност остварује се кроз припремање, планирање, 

праћење процеса наставе и учења, прикупљање и регистровање података о 

постигнућима и развоју ученика, пружање потребних информација ученицима и 

родитељима и др. Отуда је улога наставника као оцењивача једна од   најсложенијих  и 

најодговорнијих која у себи садржи бројне професионалне компетенције. 

   Оцењивањем се обезбеђују: објективност у оцењивању према утврђеним  критерију- 

мима, оцењивање оног што је релевантно, коришћење разноврсних  метода и техника 

оцењивања,  инструктивност у давању повратне информације, јавност оцењивања, 

правичност у оцењивању, редовност и благовременост оцењивања, оцењивање без 

дискриминације и издвајања по било ком основу,  уважавање индивидуалних разлика, 

потреба, узраста, претходних постигнућа ученика и тренутних услова у којима се 

оцењивање одвија. 

Због тога је праћење, процењивање и оцењивање ученика саставни  део наставног 

процеса и процеса учења и треба да буде уграђено у све фазе наставе/учења. Оно се 

планира као заједничка активност ученика и наставника. Наставник перманентно прати 

постигнућа и напредовање ученика, о томе води евиденцију и извештава ученике и 

родитеље. Самом наставнику, оно служи као полазна основа за осавремењавање и 

унапређење наставног рада. 

Оцењивање је веома сложен процес, тежак и одговоран посао за сваког 

наставника, посебно у нашој педагошкој пракси када се тек покушавају јасно 

дефинисати образовно- васпитни стандарди који су дати уз Правилник о оцењивању 

ученика у основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“,бр74/11). Овим путем 

желимо помоћи наставницима у дефинисању (утврђивању) компоненти - елемената 

који су саставни део сваке оцене, и како то да раде континуирано и систематски. На тај 

начин ће, у односу на ученике, оцењивање имати информативну, развојну, 

мотивациону, евалуативну и друге функције 

    Основне функције оцењивања испољавају се у односу на ученика и у односу на 

наставнике.   

Из угла  ученика оцењивање има следеће функције: 

 

 Информативна - наставници пружају ученицима „повратну информацију“о томе 

каква су њихова постигнућа у сфери знања, разумевања, вештина, навика, 

интересовања, социјалног, когнитивног и др. врста развоја. 

 Инструктивна (развојна) - односи се на инструктивну помоћ и подршку коју 

наставник даје ученику да би постигао боље резултате у учењу и развоју у складу 

са својим генетским потенцијалима. Са узрастом, повећањем знања и вештина 

ученика наставник треба да му смањује подршку и помоћ, а повећава прилике и даје 

веће шансе за самосталнији рад, активно учење и одлучивање. 

 Мотивациона - испољава се кроз педагошки конструктивно и функционално 

повезивање информативне и инструктивне функције чиме код ученика повећава 

самопоуздање, заинтересованост, ниво аспирације и  мотивисаност за наставу, 

учење и своје напредовање. 

 Евалуативна – односи се на утврђивање успеха ученика у односу на критеријуме 

који су дефинисани у стандардима постигнућа или цељевима одређеног наставног 

програма или нивоа школовања. 
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     Поменуте функције оцењивања наставник треба да остварује перманентно и 

систематски кроз свакодневни наставни рад и учење ученика. Ако се наставникове  

„повратне информације“  односе на остварене резултате, а његове инструкције на 

напредовање и даљи развој ученика онда ће ученицима  постаjати јаснији циљеви и 

задаци наставе и учења, лакше ће овладавати  ефикаснијим стратегијама, и техникама 

учења, порашће им ниво аспирације и унутрашње мотивације за остваривање виших 

нивоа  постигнућа и развоја у складу са својим генетским могућностима, итд. 

     Вредновање и оцењивање знања ученика је за наставника веома сложен,тежак и 

одговоран посао из више разлога. Пре свега, зато што се код нас тек сад прецизно 

дефинисани критеријуми и стандарди школских постигнућа ученика, али само за 

основне школе. Друго, што у току школовања  наставници не стичу довољно потребних  

компетенције у овој области рада. Знамо из искуства, а и резултати истраживања су 

показали да различити наставници различито оцењују исте одговоре ученика и то 

оценама од 2 до 5. Докази за то могу да послуже и резултати пријемних испита за упис 

у средњу школу или на факултете. Очигледно је да међу нама постоје велике разлике у 

поимању значења знања ученика и појма шта значи стварно „знати“. 

    На питање шта је знање ?                                     
          1. Kласичан  одговор: Знање је скуп информација (података, чињеница, појмова, 

дефиниција и сл.) којима ученик располаже у одређеном тренутку. Када се оцењује 

овако дефинисано знање потребно је утврдити квантитет – количину (обим)  информа- 

ција које поседује ученик.  

     2.  Новије и сасвим другачије гледање на знање имају савремени аутори: Блоом, Б. 

С. (1956); Гање, Р. М (1985); Андерсон, Ј. Р. (1985); Марзано, Р. (1988; 1998); Wооlfolk 

(1998) и други, који тврде  да постоје различите врсте знања, и :   
 да се знање састоји од неколико нивоа ( нижи и виши нивои знања); 

  да између различитих нивоа постоји хијерархијски однос (да виши нивои 

знања обухватају и укључују ниже нивое); 

  да различити нивои почивају на различитим мисаоним процесима (да су 

виши нивои знања комплекснији од нижих и да у себи интегришу когнити- 

вне и метакогнитивне вештине и способности   и       што је најважније:  

 да се различити нивои знања постижу путем различитих активности/ 

делатности   у току наставе и учења на часовима.  

 

                             Врсте и нивои знања 

 

    1.Вербално/декларативно/чинњеничко(знање стечено усвајањем садржаја школских 

програма. Ова врста знања располаже одговорима на питања: КО? КАДА? ГДЕ?КАКО?  

ЗАШТО? Оно је обично  исказано речима (вербално), али може бити исказано и 

симболима (нпр. математичким или хемијским симболима и формулама). 

    2.Процедурално Знање је знање како се нешто ради: писање по правопису, 

решавање одређених математичких задатака, коришћење рачинара, микроскопа). 

    3.Процесно знање је знање о начинима управљања знањем, интелектуалне вештине, 

учење учења .Ученик влада овом врстом знања када са информацијама (чињеничним 

знањем) може нешто да уради, може да их растави на делове, анализира, упореди по 

неком критерију,класификује,сумира,повеже,примени,изведе закључак,реши проблем,и 

сл.У Блумовој таксономији овој врсти знања одговарају употреба и анализа.  

    4. Метакогнитивно знање - одлика овог типа знања је персонални, лични, сопствени 

однос ученика према садржају који учи. Ова знања долази до изражаја у ситуацијама 

када ученик има могућност да од постојећих информација створи неку нову целину, 

нешто различито у односу на дате информације, нешто што носи његов лични 

печат . Овде се не ради само о когнитивним функцијама, већ до изражаја долазе и црте 

личности, иницијативност, самосталност,  самопуздање, независност, отвореност,  
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емоционално стање ученика сл. Код Блума, овој врсти знања одговарају синтеза 

(стваралачко) и анализа (критичко мишљење).  

   Ученик самостално одлучује шта је важно, или којим путем је боље ићи како би се 

нпр. решио неки проблем. Код Виготског овај ниво знања је означен појмовима 

схваћеност и вољност и може се сматрати крајњим циљем образовних напора у 

когнитивном смислу. Овај ниво представља функцију регулације и контроле 

менталних процеса-когнитивних стратегија. 

    Квалитет знања зависи од особености сазнајне делатности/активности 
кроз коју је знање усвајано. Усвајање знања се обавља у процесу неке делатности –  

активности. И механичко учење напамет је сазнајна делатност, али каква? Врло  

непродуктивна и педагошки неефикасна.     
     Успешан наставник треба да зна шта делатност представља и из чега се састоји и да 

без ње ученици неће усвајати више нивое квалитетног знања. На пример: Учењем 

напамет правописних правила до степена репродуковања неће обезбедити  ученику да 

зна правилно писање. Ученик „зна“ правила, али не уме да их примењује у процесу 

писања јер их је учио одвојено од општих и специфичних сазнајних делатности 

важних за усвајање ових знања. Блум сматра да се знања могу  рангирати у шест 

релативно одвојених нивоа. (види нивое образовних компетенција који су приказани у 

следећој табели).  

 
НИВОИ ОБРАЗОВНИХ КОМПЕТЕНЦИJА УЧЕНИКА 

ПО БЛУМУ 

 

Компетенциjе        Типови  мишљења Типови активности ученика 

 

3нање(препознавање, 

запамћивање) 

 

Присећање или препознавање 

информација које  су учене у 

настави... 

опиши, наведи, кажи, понови, 

препознај, идентификуј, именуј, 

пронађи, наведи, допуни низ, 

цитирај... 

 

 

Разумевање 

 

Демонстирање разумевања градива, 

израда материјала на другачији 

начин, трансформисање... 

преведи, орrанизуј , скрати, 

дефиниши, интерпретирај, 

закључи, предвиди, објасни, 

покажи,симболички изрази... 

 

 

 

Примена 

 

Употреба информација у решавању 

теоријских и практичних проблема у 

школи и свакодневном животу... 

уопшти, прошири, реши, пренеси , 

дај сопствени пример, прилагоди, 

уради на другачији начин,кодирај, 

препознај на примеру, упореди, 

класификуј,ревидирај... 

 

 

Анализа 

Критичко мишљење, идентифико- 

вање разлога и мотива, извођење 

закључака који се заснивају на 

одређеним подацима, анализирање 

закључака да би се утврдило да ли 

се заснивају на доказима... 

разликуј, препознај на типовима 

примера, потврди, скицирај, 

направи дијаграм или табелу 

навeди све могуће последице , 

категориши, разграничи,преведи, 

орrанизуј, истражи... 

 

 

 

Синтеза 

Научно мишљење, дивергентно 

мишљење, оргинално мишљење, 

оргигиналан  план, предлог, нацрт, 

оригиналан склоп , решавање 

проблема који имају више тачних 

одговора... 

креирај, замисли, елаборирај, 

сажми,  направи, представи 

сликом, замисли, модификуј, 

повежи,  дефиниши претпоставке, 

предвиди, одреди кључне речи 

(основну тезу,наслов) комбинуј, 

сведи нанајмању могућу меру... 

 

Евалуација 

 

Процењивање вредности идеја, 

решења,изношење мишљења, 

примењивање стандарда... 

процени, докажи, оповргни, 

дебатуј , процени тежину, разреши 

нејасноћу, вреднуј, мери, направи 

приоритете, просуди,рангирај... 
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                       УЧЕЊЕ  КАКО  СЕ  УЧИ - УСВАЈАЈУ  ПРОЦЕСНА  ЗНАЊА 

                                             (МАРЗАНОВА  ТАКСОНОМИЈА) 

 

Мисаони процеси/процесна знања Подстицајна питања за ученике 
Упоређивање:утврђивање и описивање 

разлике и сличности између две или више 

поставки или елемената. 

Шта можеш овде да поредиш?На основу чега 

ћеш упоређивати? У чему опажаш сличности, 

у чему разлике? 

 

 

Разврставање (класификовање): 
организовање елемената у категорије на 

основу њихових карактеристика. 

Шта ћеш здруживати? Шта иде заједно? У 

какве групе можеш да здружујеш ствари? По 

чему су ствари у појединим групама сличне? 

Која правила одређују шта ће где да припада? 

Да ли нешто не припада тамо? Да није можда 

потребно да се формира још једна група? 

 

Закључивање путем индукције: 

уопштавање на основу информација и 

опажања. 

Шта опажаш/видиш? Шта ти то говори? Шта 

можеш од тога да направиш? Какве доказе 

имаш за то? Колика је вероватноћа да ће се то 

догодити? Који су докази? 

Закључивање путем дедукције: користимо 

опште да донесемо закључке о појединачном, 

конкретном. 

До којих закључака можеш да дођеш на 

основу општих знања?  Под којим условима 

би се твоја тврђења могла реализовати 

(остварити)? 

 

Заснивање: изношење аргумената за или 

против одређених тврдњи. 

Којим аргументима доказујеш (оповргаваш) 

то што тврдиш? На којим претпоставкама 

темељиш то што тврдиш? 

Апстраховање: утврђивање  шта је то 

суштина за одређену ситуацију; утврђивање  

шта је то заједничко за више елемената; 

проналажење општих образаца. 

 Шта је битна карактеристика за разматрану 

ситуацију/одређену информацију? На ком се 

општем обрасцу заснива описана ситуација? 

На које друге ситуације можемо да 

применимо овај образац? 

Анализа перспектива: шта би се десило у 

случају да се полазне претпоставке измене; 

како се види развој одређене ситуације. 

 

Који су разлози за твој став? Које би било 

супротно мишљење и шта би били разлози за 

њега? Шта мислиш, ако се нешто не предузме 

- до чега ће ова ситуација довести? 

 

Анализа грешака: препознавање и 

описивање грешака у властитом, али и у 

туђем размишљању/раду. 

 

Да си имао/ла времена, да ли би то урадио/ла 

другачије? Шта би урадио/ла другачије? Које 

грешке можеш да констатујеш?  Како то 

можеш да поправиш? Шта моожеш да проме- 

ниш? Шта је утицало на те грешке? Да ли је 

неко утицао на твоје размишљање или рад? 

Одлучивање: бирање између две или више 

алтернатива/могућности. 

Шта би било у овом случају најбоље/најгоре? 

За кога? Због чега? 

Проучавање (испитивање): проучавање 

карактеристика, процеса, узрока, околине... 

Које карактеристике одређују тај пример?  

Зашто се то догодило?  Како се то догодило? 

Решавање проблема (у ужем смислу): 
развијање и испробавање метода, нацрта или 

продуката за савлађивање препрека које стоје 

на путу до утврђеног циља. 

 Како се суочити са датом сметњом? Како би 

се под датим условима дошло до циља? Који 

су  нам услови нужни, а који довољни да би 

решили проблем? 

Експериментисање и истраживање: 
постављање претпоставки и њихово 

проверавање-потврђивање или оспоравање. 

Шта опажаш?Како би то објаснио/ла? Шта на 

основу тога можеш да претпоставиш? Како би 

могао/ла да провериш тачност своје 

претпоставке? 

Откривање: побољшавање нечега посто -

јећег; развијање нечега новог, оригиналног. 

Како би то могло да се побољша?  Да ли би 

могло нешто ново да се направи? 

   

    Постоји више таксономија, али за потребе нашег семинара издвајили смо ове две, 

Блумову и Марзанову.  
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Садржинска/декларативна знања  обухватају: учење чињеница, појмова, садржаје 

и процедура које су карактеристичне за области и наставне предмете, односно за узраст 

деце/ученика и разреде које похађају. Процесна знања су она помоћу којих ученици долазе 

до садржинских знања и иста изграђују, допуњавају, проширују и употребљавају тако да 

она постају важна за њихов развој, рад и живот ( „ доживотна“ знања). Поменута знања су 

заједничка свим наставним пртедметима и нивоима образовања. Обе врсте знања се 

међусобно прожимају, али их је потребно разликовати како би им у настави посветили 

дужну пажњу. Процесна знања се не уче посебно, она се развијају/формирају кроз 

организацију, методе, технике и облике усвајања/освајање садржинских знања. 

     У процесна знања убрајамо бројне могућности комплексног/критичког мишљења, 

интерактивног/тимског рада, коришћење разноврсних извора знања, проналажење/ 

представљање идеја на различите начине, овладавање стратегијама, тактикама, 

методама/стиловима и облицима учења /учење учења/, развијање унутрашње мотивације и 

позитивних навика за перманентно/доживотно учење, и др.  

    Рад са изворима знања значи овладавање стратегијама, тактикама и техникама 

прикупљања информација/података, њихово сређивање, анализу, синтезу и тумачење. 

Представљање идеја треба код ученика да развија јасност и прецизност изражавања, 

способност комуникације са окружењем,поштовање културног и социјалног контекста 

саговорника и сл.  

    Позитивне мисаоне навике подразумевају да ученик може критички да процењује, 

да је истрајан у раду, да му је понашање такво да не омета друге, да на „тешке“ ситуације 

реагује без анексиозности, беса и сл. Ове навике се развијају тако што наставник стварају 

ситуација за учење које од ученика захтевају да: буде ангажован и упоран; савлада 

импулсивност; буде прецизан и јасан; заузима ставове на основу аргумената; развија 

мотивацију за додатним знањима; даје и прима информације и критике без осећања кривице 

и угрожености; критички се односи према туђем и свом мишљењу; буде отворен за стално 

учење и др. Активности за развој ових навика су: дебате „за и против“, проблемска настава, 

отворена питања, проучавање литературе која изражава супротна гледишта и сл.  

       Из угла улоге наставника оцењивање има следеће функције: 

 Информативна- информације које казују о успеху ученика најбоља је 

аргументација за оцену  квалитета и успешности наставног рада самог наставника. 

 Аналитичко-евалуативна – односи се на начин и квалитет повезивања 

релевантних активности и реализације конкретних наставних садржаја са 

критеријумима за процењивање њихове успешне реализације. 

 Корективно-иновативна – подразумева да наставник сам или заједно са 

ученицима, другим колегама, просветним саветницима и другим субјектима 

предузима корективне мере за отклањање недостатака или предузима акција за 

иновирање и унапређивање наставе (метода, облика, средстава и др. чинилаца), 

учења и успеха ученика. 

     Кроз пдагошки правилно праћење, евидентирање, оцењивање, тумачење, 

саопштавање информација о квалитету и ефикасности свога рада, постигнућима и 

напредовању ученика, наставников рад је усмерен на ефикасно остваривање 

програмских садржаја, пријатан положај ученика и његова постигнућа у настави и 

учењу, као и напредовање у укупном развоју. 

    С обзиром на улоге које имају у наставном процесу и процесу учења можемо 

разликовати две врсте оцењивања формативно и сумативно. Обе врсте су  усмерене 

на оцењивање постигнућа-ефеката процеса наставе и учења само у различитим 

временским периодима.  

        Формативно оцењивање је редовно проверавање постигнућа и праћење ученика 

у току савладавања школског програма, садржи повратну информацију и препоруке за 

даље напредовање и, по правилу, евидентира се у педагошкој документацији 

наставника. Oно се двија перманентно и свакодневно у свим фазама наставе и 

учења.Оно одговара на питање  шта је ученик постигао у сфери знања, вештина, 

навика, способности, ставова, вредности и др. На основу објективне оцене нивоа и 

квалитета постигнућа наставник упућује ученика шта и како даље да учи те му тако  
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помаже да овлада стратегијама и техникама ефикасног учења и самообразовања које 

му је потребно за даље успешано учење, живот и рад у друштву у којем мора да се 

перманентно и доживотно учи.  

     Сумативно оцењивање одговара на питање колико је ученик научио наставне 

садржаје у одређеном наставном периоду који је законски и програмски јасно 

дефинисан (периодично утврђивање успеха на полугодишту, крају школске године, 

плагањем завршног испита и сл.).Оно јесте вредновање постигнућа ученика на крају 

програмске целине или за класификациони период из предмета са и без модула и 

владања. Оцене добијене сумативним оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се 

у прописану евиденцију. 

     Пошто је оцењивање континуирани процес који се одвија у свим етапама 

наставног рада, то још у фази планирања и припремања наставе/учења морамо 

предвидети: начине праћења и утврђивања нивоа усвојености знања и напредовања 

ученика, евидентирање података о раду и постигнућима ученика, вредновање 

квалитета и педагошке ефикасности наставе и учења, садржај и форме извештавање, и 

др. елементе важне за свестрано и објективно оцењивања ученичких активности и 

нивоа њихових постигнућа. 

 

     Поступци праћења напредовања и оцењивања ученика 
    Постоји широк репертуар начина и поступака праћења напредовања и 

оцењивања ученика.Овде наводимо оне који се највише користе у пракси. 

      Посматрање 

 Пригодно - слободно (спроводи се по унапред припремљеном плану, али без 

унапред припремљених инструмената) 

 Систематско – структурисано (ради се по унапред утврђеним циљем и 

предметом посматрања иприпремљеним инструментима)   

      Испитивање 
 Усмено и писмено 

Тестирање и други облици оцењивања 

 Пригодни тестови (ad hoc тестови, неформални,приручни-писмени и контролни 

задаци који служе за утврђивање ефеката неке наставне активности - шта и 

колико су у њој ученици научили, разумели и сл.).                                                   

 Нормативни (мере индивидуалне разлике у знањима у односу на утврђене норме 

за конкретну популацију) 

 Критеријумски (проверавају степен слагања постигнућа ученика са 

постављеним циљевима) 

 Ситуациони (испитују вештине извођења активности, практичних радњи у 

природној средини и др.) 

 Сви продукти ученичких активности - на основу портфолија 

 Домаћи задаци - радови 

 Разговори са ученицима о планираним циљевима и очекиваним постигнућима, 

критеријумима оцењивања, мотивацији, начинима повећања ефикасности 

наставе и учења и др. важним питањима                     
     (Детаљније о овим питањима види у :“Оцењивање за развој ученика“, Н.Хавелка 

и други, Бгд 2003. и другугој наведеној литератури).                                          
Праћење, процењивање и оцењивање развоја и школских постигнућа ученика 

саставни је део целокупног наставног процеса и процеса учења. Због тога, оцењивање 

треба да буде уграђено у све фазе наставног рада. Оно се планира као заједничка 

активност ученика и наставника. Наставник мора перманентно, систематично и 

потпуно да прати постигнућа и напредовање ученика, о томе да води прописану 

евиденцију и извештава ученике и родитеље. Самом наставнику, оно служи као полазна 

основа за квалитетнији рад, осавремењавање и унапређење наставног рада. 

Оцењивање је веома сложен процес, тежак и одговоран посао за сваког 

наставника, посебно у нашој педагошкој пракси када не постоје јасно дефинисани  
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образовно - васпитни стандарди. Овим путем желимо помоћи наставницима у дефини- 

сању (утврђивању) неких  компоненти - елемената који су саставни део сваке оцене, и 

како то да раде континуирано и систематски. На тај начин ће, у односу на ученике, 

оцењивање имати информативну,развојну,мотивациону, евалуативну и др. функције. 

Овде смо понудили неколико компонената за оцењивање (евалуацију) и 

евалуативне кодове за сваку од њих. Различити кодни нивои означени су словима, али 

наставник за евидентирање може користити и цифре од 1 до 5, или неке друге своје 

симболе који се формално- могу разликовати, али садржински трeба да буду идентични 

са понуђеним садржајима кодова.  

Евалуациони кодови за оцењивање 

Ниво постигнућа у знању у 
односу на програм (%) 

Интересовања и 
мотивација 

Однос према 
учењу и раду 

Домaћи  задаци и 
коришћење нових 
извора информациј. 

Понашање и 
кооперативност 

О-Одличан (90-100%) И-Изванредни И-Изванредaн И-Изванредно 
КК-Креативно- 
конструктивно 

ВД-Врло добро (75-89%) НП-Натпросечни ВД-Веома добар ВД-Веома добро 
ВК-Веома 
кооперативно 

Д-Добро(60-74%) П-Просечни Д-Добар Д-Добро К-Кооперативно 

М-Минимално-довољно 
(45-59%) 

З-Задовољавајући З-Задовољавајући З-Задовољавајуће 
ДК-Донекле 
кооперативно 

Н-Недовољно (испод 44%) 
ЗП-Захтева 

побољшање 

ЗП-Захтева 

побољшање 

ЗП-Захтева 

побољшање 

ЗП-Захтева 

побољшање 
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Праћење и оцењивање ученика саставни је део наставног процеса и процеса учења. 

Због тога, оцењивање треба да буде уграђено у све фазе наставног рада. Оно се планира 

као заједничка активност ученика и наставника. Наставник перманентно прати 

постигнућа и напредовање ученика, о томе води евиденцију и извештава ученике и 

родитеље. Самом наставнику, оцењивање служи као полазна основа за осавремењавање 

и унапређење сопственог наставног рада. 

 Оцењивање је веома сложен процес, тежак и одговоран посао за сваког 

наставника, посебно у нашој педагошкој пракси када не постоје јасно дефинисани 

образовно-васпитни стандарди. Овим путем желимо помоћи наставницима у 

дефинисању (утврђивању) компоненти-елемената који су саставни део сваке оцене и 

како то да раде континуирано и систематски. На тај начин ће, у односу на ученике, 

оцењивање имати информативну, развојну, мотивациону и евалуативну   функцију. 

 Овде смо понудили неколико компонената за оцењивање (евалуацију) и евалу- 

ативне кодове за сваку од њих. Различити кодни нивои означени су словима, али наста- 

вник за евидентирање може користити цифре од 1 до 5, или неке друге своје симболе 

Оцењивање знања ученика на основу задатака објективног типа 

   За утврђивање усвојености чињеничних и процесних знања ученика наставници 

најчешће користе тзв. контролне задатке који немају довољно поуздане метријске 

карактеристике, па су и оцене дате на основу њих непоуздане. Ако морају контролне да 

користе из било којих разлога онда приликом њиховог припремања треба  у њих 

уграђивити различите врсте задатака објективног типа како би добијене оцене на 

основу њихове провере знања ученика биле што објективније и праведније. 

                Задаци објективног типа могу бити следећи: 
 

1. Задаци структурисања и упоређивања  

1. Сврстај податке у табелу...!  

2. Сврстај их по реду...!  

3. Упореди две дате величине (појма)...!  

4. Среди понуђену табелу...!  

5. Изједначи леву и десну страну...!  

6. Слова са цртежа (карте) поређај поред одговарајућих објашњења...!  

7. Прикажи однос међу стварима, појавама, ликовима...!  

 

2. Задаци препознавања  

8.  Препознај на слици (карти)...!  

9.  Препознај у тексту...! (нпр. придеве, мотиве, песничке слике, чињенице )  

10. Заокружи на цртежу,схеми,скици,илустрацији...!  

11. Означи делове цртежа (по задатом критеријуму)...!  

12. Заокружи слово испред тачног одговора...!  

 

3. Задаци допуњавања  

13. Замени знак-звездицу-квадратић... (бројем, словом, речју и слично)...!  

14. Допуни, доврши започету реченицу...!  

15. Допуни табелу...!  

16. Шта недостаје у низу и тиме га допуни...?!  

17. Поред следећих почетних слова испиши речи које почињу тим словом...! 

 

4. Отворени проблемски задаци  

18. Одговори на постављено питање...!  

19. Пронађи у тексту релевантне податке...!  

20. Наброј...!  

21. Пронађи на карти (слици)...!  

22. Попуни табелу...!  

23. Среди формулу...!  

24. Нађи заједничко својство за...!  
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25. Нацртај скицу (схему, когнитивну мапу)...!  

26. Опиши, илуструј...!  

27. Шта значи кад кажемо...!  

28. Објасни зашто је...!  

29. Разради тезу...!  

30. Уради...! Направи...! Изведи...! 

 

5. Задаци алтернативног избора  

31. Који је од два понуђена одговора (решења, тврдње)  тачан?  

32.Поред сваког појма (односа, величине и сл.) дата су  два решења (тврдње,  одговора). 

Подвуци тачну тврдњу, одговор!  

33. Градове са списка поређај тако што ћеш испод слова А сврстати оне који се налазе у 

Србији; напиши државу и њене градове испод слова Б и Ц! 

 

6. Задаци вишеструког избора  

34. Заокружи тачне одговоре међу набројаним!  

35. Од приложених елемената (одговора, тврдњи и сл.) допуни низ (реченицу,текст, 

табелу и слично)!  

36. На следећу тврдњу се односе неки од набројаних података. Заокружи (подвуци) их!  

37. Изабери и означи одговарајуће слике!  

38. Горе поређане симболе, речи, термине, појмове, сврстај у ову табелу!  

39. У квадратић испред текста запиши редни број тачног одговора! 

 

7. Задаци процењивања/евалуације  

40. Процени шта је овде најважније...!  

41. Чему би највише одговарало...!  

42. Шта мислиш о...? Какав је твој став о...?  

43. Да ли су истините следеће тврдње...?  

44. Издвој битно од небитног!  
 

8. Комбиновани задаци  

45. Комбинуј подударне или одговарајуће парове...!  

46. Нацртај/напиши симболе и поред њих испиши тумачења...!  

47. Нацртај схему, испиши легенду и текст образложења...!  

48. Представи просторно, распореди и означи...!  

49. Наведи све изворе информација  из којих можемо сазнати нешто о том проблему!  

50. Нацртај, илуструј, напиши, испричај, одиграј, демонстрирај...! 

      Код задатака објективног типа  важно је да наставници унапред поставе јасне 

критеријуме шта се у задатку тражи и шта ће бити вредновано као успешно решен 

задатак, тако да резултат што мање зависи од  субјективног критеријума 

процењивача. Наравно, конкретно извођење сваког од наведених педесет задатака 

објективног типа зависи од наставника и градива у односу на ученике којима  су ти задаци 

намењени. У једном тесту/контролном задатку  пожељно је комбиновати што више врста 

задатака објективног типа како би се избегла импровизација, стереотипност и 

шаблонизација,као и необјективно дешифровање исправних решења. 

   Применом ових педесет врста задатака објективног типа, наставници могу читаво 

градиво врло добро да приближе ученицима и да их снажно  мотивишу за учење, а на 

крају школске године могу имати одличан лични Приручник за објективно праћење и 

оцењивање чињеничних и процесних знања и вештина ученика. Приручник личне 

добре праксе наставници касније могу користити годинама, све док траје реализација 

садржаја непромењеног наставног плана и програма.                                                        
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СТЕПЕНИЦЕ  

УСПЕШНОГ 

УЧЕЊА     
РЕШАВАЊЕ 
ПРОБЛЕМА 
(провери и учврсти 
знање, примени 
научено у пракси) 

     
ДИСКУСИЈА 
(сада можеш да расправљаш 
са другима: измени мисли и  
чуј другог) 

    
ПРЕСЛИШАВАЊЕ 
(изврши аутоконтролу, сада си 
најкативнији и учвршћујеш научено 
прво наглас, па у себи...) 

   
БЕЛЕЖЕЊЕ 
(направи тезе о целом градиву, лекцији, издвој 
 најважније, тиме фксираш најбитније 
чињенице,правила,законитости...) 

  
ПОДВЛАЧЕЊЕ 
(нема доброг учења и читања без подвлачења,обележавања 
њиме одржаваш пажњу и појачаваш активност, врши 
селекцију најважнијег...) 

 
ЧИТАЊЕ 
(ново градиво прочитај истог дана из уџбеника јер је заборављање 
најбрже одмах после учења, читај пажљиво са разумевањем...) 

СЛУШАЊЕ 
(слушај пажљиво и активно наставника на часу, ражмишљај о ономе што предаје, 
слушај расправу другова, питај што не разумеш...) 
 

 

 

Осећања вредности могу да бујају само у атмосфери у којо се цени 

различитост између индивидуа, љубав се отворено показује, 

грешке се користе да би се на њима учило, комуникација је 

отворена, правила флексибилна, одговорности (довођење у везу 

обећања с крајњим исходом ) се показују, а поштовање вежба 

Вирџинија Сатир 
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    ЗАПОВЕСТИ ЗА УСПЕХ У ЖИВОТУ 

 

 РАДИ ВРЕДНО СВАКОГ ДАНА КАО ДА ТИ ОД  
ТОГА ЖИВОТ ЗАВИСИ 

 НАУЧИ ДА САМО СТРПЉЕЊЕМ МОЖЕШ 
УПРАВЉАТИ СВОЈОМ СУДБИНОМ 

 ОДРЕДИ ПАЖЉИВО СВОЈ СМЕР ИЛИ ЋЕШ 
     ВЕЧНО ЛУТАТИ 

 СПРЕМИ СЕ ЗА МРАК ДОК ПУТУЈЕШ ПО 
     СУНЦУ 

 СМЕЈ СЕ У ЛИЦЕ НЕВОЉИ СВЕ ДОК СЕ ОНА 
     НЕ ПРЕДА 

 СХВАТИ ДА СУ ПЛАНОВИ САМО СНОВИ АКО 
     НИШТА НЕ ПРЕДУЗИМАШ 

 СКИНИ ПАУЧИНУ СА СВОГ УМА ПРЕ НО ШТО  
             СЕ ЗАРОБИШ 

 ОЛАКШАЈ СЕБИ ТЕРЕТ АКО ХОЋЕШ ДА 
     СТИГНЕШ НА ОДРЕДИШТЕ 

 НИКАД НЕ ЗАБОРАВИ ДА ЈЕ УВЕК КАСНИЈЕ 
     НЕГО ШТО МИСЛИШ 
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ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА 

 

Евалуација/вредновање педаошке ефикасности рада на часу 
 Перманентно повећање квалитета и ефикасности наставног рада у школи 

подразумева да га је потребно систематски пратити, мерити и процењивати. Али у томе 

не треба претеривати, посебно ако се то ради импровизовано, површно и уз употребу 

„одокативних“ и „шац“ метода, а после тога се не предузимају адекватне мере за 

његово унапређивање. Једна немачка пословица каже: “ Ниједна свиња још се није  

угојила само зато што је сваког дана  вагана“. 

    Да би избегли импровизацију  наставног рада нудимо вам Протокол који служи као 

основа  за планирање, дизајнирање, реализацију, праћење и процењивање квалитета 

реализације  рада на часу. 

 

 
ПРОТОКОЛ ЗА СНИМАЊЕ, АНАЛИЗИРАЊЕ И ПРОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

ДИЗАЈНА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ  И  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  НАСТАВНОГ ЧАСА 

 

                                                                       I 

Наставник: ____________________________ Школа: __________________________ 

наст. предмет: ______________________ одељење: ____________ бр. уч.: _________ 

датум: _______________ час у току дана: _____________ тип часа: ______________ 

наставна јединица: _______________________________________________________ 

 

                                                                      II 

                                           УСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧАСА 

 

1.  Простор у којем се час организује: 

 

а) одговара захтевима норматива ДА НЕ 

б) дидактички добро организован ДА НЕ 

в) хигијенски добро уређен и безбедан ДА НЕ 

г) естетски лепо обликован ДА НЕ 

 

2. Важнија техничка и наставна сртедства која стоје наставнику на располагању:  

________________________________________________________________________ 

3.  Наставникова припрема за час: 

 

а) има комплетну писану припрему/сценарио за час ДА НЕ 

б) има само идејну скицу – концепт ДА НЕ 

в) служи се старим припремама ДА НЕ 

г) _______________________________________ ДА НЕ 

 

3.1.  Наставник има писане припреме: 

 

а) за сваки час б) само за часове обраде 

в) за поједине часове г) не пише припреме 

 

 

3.2.  У припремању часа наставник је користио изворе (заокружи или допиши одговор) 

 

а) уџбеник б) стручну литературу 

в) часописе и стручну штампу г) енциклопедије и речнике 

д) ТВ/радио емисије,Интернет ђ) нешто друго (шта?)______________ 

                                                          

 

 

 

 

                                                                        III 
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           ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКА УТЕМЕЉЕНОСТ НАСТАВНОГ ЧАСА 

 

1. Припремање и увођење ученика у наставни рад: 
1.1.  У уводном делу часа наставник је извршио припрему ученика: 

 

а) сазнајну (когнитивну) ДА НЕ 

б) емотивну (афективну) ДА НЕ 

в) мотивациону (вољну-конативну) ДА НЕ 

г) моторичку ДА НЕ 

 

1.2. Припрема ученика извршена је на следећи начин: (заокружи, подвуци или допиши 

одговор) 

а) путем понављања и актуализације раније ученог градива ____________________ 

б) читањем текста, слушањем-гледањем снимка, _____________________________ 

в) демонстрацијом предмета, појаве, процеса, модела, ________________________ 

г) изношењем интересантних података из историје, науке, уметности, културе, живота 

ствараоца, ____________________________________________________________ 

д) указивањем на значај и циљеве учења ___________________________________ 

ђ) стварањем проблемске ситуације коју ће ученици моћи да реше помоћу учења нових 

садржаја _____________________________________________________________ 

е) применом педагошке шале/хумора _____________________________________ 

ж) __________________________________________________________________ 

 

1.3.  Наставник је код ученика створио спремност за активан рад на часу: 

 

         степен успешности 

а) постигнута сазнајна спремност 5 4 3 2 1 

б) постигнута емотивна спремност 5 4 3 2 1 

в) постигнута мотивациона спремност 5 4 3 2 1 

г) постигнута моторичка спремност 5 4 3 2 1 

 

         2.  Циљ наставног часа: 

2.1.  истакнут је ДА НЕ 

 

2.2.  Ако је истакнут циљ, како је то урађено? 

а) директно б) индиректно 

в) у уводном делу часа г) у централном делу часа 

д) у завршном делу часа ђ) __________________________ 

 

2.3.  Циљ часа: 

а) истакнут је благовремено ДА НЕ 

б) био је ученицима јасан ДА НЕ 

в) био је функционалан ДА НЕ 

г) ___________________________________   

 

2.4.  Дефинисани задаци часа су: 

а) образовани (материјални, информативни) ДА НЕ 

б) развојни (функционални) ДА НЕ 

в) васпитни 

 

ДА НЕ 

3. Облици рада: 
3.1.  Доминантни облик рада на часу је: 

а) рад у великој групи б) фронтални 

в) рад у малим групама,радионице г) рад у паровима 

д) индивидуални ђ) комбинација облика 
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3.2.  Избор наставног рада одговара: 

а) циљу и задацима који су планирани за час ДА НЕ 

б) сазнајним могућностима ученика ДА НЕ 

в) постојећим могућностима школе (простор, средства) ДА НЕ 

    

       4.  Наставне методе: 
4.1.  Примењиване методе на часу: (наброј појединачне за сваку групу) 

а) вербално-текстуалне: ________________________________________ 

б) илустративно-демонстративне:________________________________                                                    

в) лабараторијско-експерименталне:______________________________ 

г) практични радови:___________________________________________ 

 

4.2.  Избор метода примерен је: 

а) узрасту и претходном знању ученика ДА НЕ 

б) суштини наставних садржаја ДА НЕ 

в) логичком путу сазнања ДА НЕ 

г) остваривању циља и задатака часа ДА НЕ 

д) опремљености школе (наст. сред., материјалима.) ДА НЕ 

ђ)___________________________________ ДА НЕ 

 

          5.  Наставна средства/медији: 
5.1.  Наставник је на часу користио наставна средства/медије (наброј): 

_____________________________________________________________________ 

5.2.  Наставна средства су исправна и припремљена за рад ДА НЕ 

 

5.3.  Избор средстава је у складу са дидактичким захтевима: 

 

         степен успешности 

а) адекватан наставним садржајима                            5 4 3 2 1 

б) примеран узрасту и знању ученика                        5 4 3 2 1 

в) прилагођен процесу сазнања                                   5 4 3 2 1 

г) одговара наставниковим компетенцијама                            5 4 3 2 1 

 

5.4.  Употреба наставних средстава је: 

а) благовремена (употребљена у право време) ДА НЕ 

б) адеквативна (употребљена на прави начин) ДА НЕ 

в) рационална и економична (минимум 

     енергије и времена – максимални ефекти) 

 

ДА 

 

НЕ 

 

5.5.  Наставна средства на часу употребљава: 

а) само наставник б) само ученици 

в) наставник и ученици г)__________________________ 

5.6.  Коришћени дидактички материјали: 

а) уџбеник б) радни листови 

в) наставни листићи г) програмирани материјали 

д) компјутерски материјали ђ) ________________________ 

 

      6.  Наставни процес и положај ученика у њему: 
6.1.  Систем учења одвија се путем: 

а) предавања б) активног учења 

в) програмираног учења г) хеуристичке наставе 

д) проблемске наставе ђ) микронаставе 

е) тимске наставе ж) _________________________ 
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6.2.  Обрадом нових наставних садржаја ученици су: 

а) јасно и у довољном обиму упознали  

    чињенице и друге елементе 

 

ДА 

 

НЕ 

б) на основу њих логички су правилно формирали појмове, 

    изводили правила, доказе, закључке и сл. 

 

ДА 

 

НЕ 

в) нове садржаје у целини мисаоно схватили или емотивно 

    доживели – свесно усвојили 

 

ДА 

 

НЕ 

г) новостечена знања повезали су са знањима из сродних 

    области науке, уметности, културе, рада и живота(корелација). 

 

ДА 

 

НЕ 

 

6.3.  У већем делу часа доминирале су активности ученика: 

а) аудитивне б) визуелне 

в) аудитивно - визуелне г) мисаоно – сазнајне (анализа, синтеза, 

закључивање и сл.) 

д) практичне (писање, цртање,  

    моделовање, мануелни рад и сл.) 

ђ) ________________________________ 

 

6.4.  Већина ученика на часу је: 

а) креативно-активна и до знања долазе самосталним радом (говоре, пишу,  илуструју, 

уочавају,откривају, решавају, закључују итд.) 

б) аудитивно и/или визуелно активна док наставник објашњава (чита, записује, демо- 

нстрира, закључује и сл.) 

в) сензорно и мисаоно пасивна – незаинтересована за рад (пристојно и мирно седе      

и досађују се) 

г)________________________________________________________________________ 

 

6.5.  На часу је остварена: 

а) индивидуализација и диференцијација садржаја (различити садржаји – задаци за 

појединце, парове или групе ученика) 

б) индивидуализација темпа учења (више задатака за оне који брже уче) 

в) индивидуализација поступка у инструисању и пружању помоћи ученицима 

г) _____________________________________________________________   

 

6.6.  На часу су ученици имали прилику да: 

а) бирају начине/методе/поступке и темпо учења/рада ДА НЕ 

б) бирају и користе се различитим изворима информација ДА НЕ 

в) процењују и оцењују исходе свог рада ДА НЕ 

г) процењују исходе рада других (групе и одељења) ДА НЕ 

д) _________________________________________________   

 

6.7.  У току часа ученици су: 

а) постављали наставнику питања ДА НЕ 

б) тражили да им се дају допунска објашњења ДА НЕ 

в) расправљали о садржајима и износили своја мишљења ДА НЕ 

г) полемисали међусобно и са наставником ДА НЕ 

 

6.8.  Да ли је наставник извршио рекапитулацију (резиме) часа? ДА НЕ 

 

6.9.  Ако је извршио, како је то урадио? 

а) обичним репродуктовањем 

б) сажетим понављањем садржаја 

в) пропитивањем ученика 

г)_____________________________________________________________ 

 

6.10.  Да ли је задат домаћи задатак? ДА НЕ 

 

6.11.  Ако јесте, како је то наставник урадио? 

а) задатак дао из књиге б) задатак дао усмено 

в) задатак написао на табли г)__________________________ 
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6.12.  Јесу ли ученицима дате неопходне инструкције за 

самосталну израду домаћег задатка?                                    ДА                  НЕ 

 

6.13.  Да ли домаћи задатак одговара дидактичким захтевима? 

а) по облику б) по тежини 

в) по тематици г) није био потребан 

 

6.14.  По карактеру домаћи задатак је: 

а) репродуктивни б) продуктивни/креативни 

в) комбиновани г) __________________________ 

6.15.  Техника израде домаћег задатка је:  

а) усмено б) писмено 

в) практично г) __________________________ 

 

6.16.  Да ли је било недисциплине на часу? ДА НЕ 

 

6.17.  Ако је било недисциплине, она се изражавала у: 

а) говору без тражења речи б) напуштању места без дозволе 

в)изазивању и ометању другог учен. г) разговору са другим ученицима 

д) забављању нечим другим ђ) _____________________________ 

 

6.18.  Наставникови захтеви у односу на обим и дубину обраде садржаја су: 

 

а) изнад захтева који поставља програм б) у складу са захтевима програма 

в) испод захтева програма г) ___________________________ 

 
6.19.  Уважавање дидактичких принципа било је: 

 

         Дидактички  принципи:   степен успешности 

а) принцип очигледности                            5 4 3 2 1 

б) принцип поступности и систематичности                        5 4 3 2 1 

в) принцип свесне активности            5 4 3 2 1 

г) принцип повезаности наставе са животом                         5 4 3 2 1 

д) принцип васпитности 5 4 3 2 1 

ђ) принцип индивидуализације и диференцијације 5 4 3 2 1 

е) 5 4 3 2 1 

6.20. Задаци часа који су остварени: 

          степен успешности 

а) образовни (материјални, информативни)                            5 4 3 2 1 

б) развојни (функционални)                        5 4 3 2 1 

в) васпитни                                   5 4 3 2 1 

6.21. Знања(вештине) која су ученици усвајали-освајали на часу: 

          степен успешности 

а) чињенична/декларативна/информативна                            5 4 3 2 1 

б) процедурална                       5 4 3 2 1 

в) процесна                                  5 4 3 2 1 

г) метакогнитивна 5 4 3 2 1 

д) васпитне вредности/вредносна 5 4 3 2 1 

ђ) 5 4 3 2 1 

 
6.22. На часу су коришћени следећи типови/врсте учења: 

        степен успешности 

а) механичко-“бубање“ без разумевања                            5 4 3 2 1 

б) рецептивно-дословно са личним разумевањем 5 4 3 2 1 

в) смислено-са разумевањем садржаја учења                      5 4 3 2 1 

г) вербално-помоћу речи,симбола,формула   5 4 3 2 1 
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д) практично-кроз обављање практ.активности 5 4 3 2 1 

 

 

ђ) проблемско-решавањем проблема 5 4 3 2 1 

е) хеуристичко-самосталним откривањем 5 4 3 2 1 

ж) конвергентно-правилима логичког мишљења 5 4 3 2 1 

з) дивергентно-стваралачко кроз више идеја... 5 4 3 2 1 

и) коперативно-тимско,радионичарско 5 4 3 2 1 

 

       7.  Стил рада наставника: 
 
7.1.  На часу наставник је стварао ситуације учења: 

а) кооперативну (сарадње) б) компетитивну (такмичења) 

в) индивидуалистичку г) ___________________________ 

 

7.2.  На часу је стварана емоционална атмосфера:  

а) сентиментална б) топла 

в) напета г) хладна 

д) монотона ђ) ___________________________ 

 

7.3.  Према ученицима наставник се односи: 

а) диригује - наређује б) спутава - омета 

в) подстиче стваралаштво-пружа прилику г) подстиче иницијативу 

д) храбри и мотивише ђ) ________________________ 

      
7.4.  Наставникове повратне информације и реакције на ученикове прилоге: 
           а) даје стереотипне одговоре или ученике оставља у незнању 

б) даје мало диференцираних и додатних информација 

в) одговара диференцирано и уважава прилоге ученика 

г) даје јасне повратне информације д)__________________________________ 

 

7.5.  Наставников начин изражавања и артикулације: (јасност и коректност говора, 

богатство речника и сл.) 

а) сиромашан и слабо артикулисан б) недиференциран и недовољан 

в) јасан до прецизности г) живахан 

д) диференциран ђ) коректан 

е) ___________________________ 

 
 

7.6.  Способност прилагођавања и емпатије према ученицима: 

а) не може да се уживи б) има тешкоћа да се стави у ситуацију других 

в) спреман да се прилагоди ситуацији г) може брзо да се снађе у новој ситуацији 

 

7.7.  Начин на који је решавао проблеме недисциплине на часу: 

а) упозоравањем на правила понашања 

б) објашњавањем и саветовањем ученицима да коригују своје понашање 

в) кажњавањем ученика на један од следећих начина: 

- вербалним омаловажавањем 

- смањивањем оцене из предмета 

- удаљавањем са часа 

- уписивањем у дневник и предлагањем да буде кажњен 

- на други начин, наведи који:_______________________________________ 

 

         8.Комуникација између наставника и ученика 
8.1. Вербална комуникација на часу: 
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1а.  У којем смеру претежно тече комуникација? 

а) наставник - ученик б) ученик – ученик  в) ученик - наставник 

 

 

1б.  Фреквенција говора: 

а) наставника - велика - средња - мала 

б) ученика - велика - средња - мала 

                
           1в.  Квалитет питања наставника: 

а) тражи репродукцију наученог 

б) подстиче ученика на размишљање 

в) ствара проблемску ситуацију 

г) _______________________________  

       

            1г. Однос наставника према идејама ученика: 

а) не подстиче идеје ученика 

б) не обраћа пажњу на идеје ученика 

в) само понови идеју ученика 

г) развија идеју ученика 

д) ________________________________ 

 

 1д. Подстиче интелектуалне активности ученика: 

а) то ради формалистички речима „да“, „добро“ и сл. 

б) истиче и образлаже похвалу ученицима 

похвалу користи као мотивационо средство и за друге ученике 

г) _____________________________________ 

 

             8.2.  Невербална комуникација на часу  
2а.  Израз лица наставника 

а) ведар б) расположен 

в) равнодушан г) намргођен 

д) ____________________  

          

         2б.  Израз очију наставника 

а) поглед директно упућен ученицима 

б) поглед одвраћа од ученика (гледа некуд у страну,кроз прозор...) 

в) поглед: весео, равнодушан, намргођен, љут (подвуци одговор) 

г) ________________________________ 

 

2в.  Покрети главе наставника 

а) куда наставник окреће главу док говори ученицима?______________  

б) покретима своје главе: 

- привлачи пажњу ученика                                              ДА        НЕ 

- одвлачи пажњу ученика                                                ДА        НЕ 

- не утиче на пажњу ученика                                           ДА        НЕ 

       

2г.  Држање руку наставника 

а) прави покрете рукама ДА НЕ 

б) покрети су координирани и у функцији 

су боље комуникације                         
ДА НЕ 

 

2д. Кретање наставника по учионици 

а) да ли се наставник креће по учионици ДА НЕ 

б) да ли кретањем омета пажњу ученика ДА НЕ 

в) да ли кретањем остварује бољу комуникацију ДА НЕ 
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8.3  Паралингвистички елементи комуникације на часу: 

 
3а.  Боја гласа наставника: 

 а) пријатна б) непријатна 

        

 

          3б.  Интензитет гласа: 

а) виче б) нормално говори 

в) тихо говори г) веома тихо говори 

 

        3в. Паузе у говору: 

а) прави велике и непотребне паузе 

б) прави дидактичке паузе када је то потребно 

в) оставља доста времена ученицима за размишљање 

г) непотребно прекида ученике док говоре 

д) непотребно пожурује ученика у говору 

ђ) _______________________________________ 

 

 

 

 

  Протокол за евалуацију социо – емоционалне климе на часу 

 
Р.б.  

Обележја - вредности 
        Протокол – време у минутама 
0-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-45 Σf  

1. Одобрава поступке ученика        

2. Прихвата осећања ученика        

3. Прихвата идеје ученика        

4. Однос ученика и наставника заснива се на међусобном 

уважавању 

       

5. На часу влада демократска пермисивна клима (поштовања, 

подстицања) 

       

6. На часу влада аутократски,субординирани однoс 

наставника према ученицима (испољава се у захтевима за 

одговоре и сл.) 

       

7. Питања која наставник поставља ученицима су упућена на 

прихватљив начин и са елементима пуног уважавања 

       

8. Критике, прмедбе се изричу надмено са елементима 

грубости, вређања 

       

9. Критике и примедбе се упућују у пермисивној варијанти са 

елементима подстицања, отварања правца решавања 

проблема 

       

10. Сваки корак успешне делатности ученика праћен је 

одобравањем, похвалама, с тим што се не раздвајају веома 

добри од просечних резултата 

       

11. Посебно успешни ученици су подстицани у виду признања, 

што код других ученика изазива спремност да се посебно 

истицанициљеви достигну 

       

12. Наставник је насмијан, близак и у дозвољеним оквирима 

толерантан према ученицима 

       

13. Наставник је у понашању благ и превише толерантан, што 

ствара атмосферу превелике опуштености 

       

14. Наставник даје упутства уз наглашени доминантан, 

репресиван став, строг у захтеву да га ученици слушају и 

захтева строгу дисциплину 

       

15. Проверавање ученика тече лагано, толерантно уз 

подстицање даискажу своја знања 

       

16. Испитивање ученика тече у виду строгих и неадекватних 

захтева, нетолерантности, доминације и сл. и са елементима 

напада на личностученика 
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 Језик неслушања и неприхватања = («Убице» комуникације) 

 
1. НАРЕЂИВАЊЕ, КОМАНДОВАЊЕ (Престани да се жалиш, то мора да се уради и готово)! 

2. УПОЗОРАВАЊЕ, ПРЕТЊА (Боље би ти било да слушаш шта ти се говори) 

3. МОРАЛИСАЊЕ, ПРОПОВЕДАЊЕ, НАВОЂЕЊЕ РАЗНИХ «ТРЕБАЛО БИ...» (Ти знаш да кададођеш у 

школу, своје личне проблеме треба да оставиш код куће, где им је и место). 

4. САВЕТОВАЊЕ, НУЂЕЊЕ РЕШЕЊА (Боље распореди време, па ћеш онда моћи да испуниш све 

обавезе). 

5. АРГУМЕНТОВЊЕ (Погледајмо чињенице: остало ти је још само два месеца до краја школске године). 

6. ОСУЂИВАЊЕ, КРИТИКОВАЊЕ (Зашто си чекао да се градиво нагомила)? 

7. ЕТИКЕТИРАЊЕ (Ти си велика ленчуга)! 

8. ИНТЕРПРЕТИРАЊЕ, ДИЈАГНОСТИКОВАЊЕ, АНАЛИЗА (Ти у ствари само хоћеш да се извучеш). 

9. ХВАЉЕЊЕ, САГЛАШАВАЊЕ (Ти си веома способан, сигурно ћеш наћи решење за тај проблем). 

10. ТЕШЕЊЕ (Проћи ће то, и ја сам се тако осећао/ла па је прошло). 

11. ИСПИТИВАЊЕ, САСЛУШАВАЊЕ(Зашто си одустао? Зашто раније ниси тражио помоћ? Зар је то 

толико било тешко)? 

12. ПОВЛАЧЕЊЕ 

(Хајде да причамо о нечему пријатнијем). 

 

                  ПРОСТОР И АМБИЈЕНТ ЗА НАСТАВУ/ УЧЕЊЕ 

 

      Настава као високо организован и сврсисходан рад са ученицима/децом 

подразумева да се реализује у адекватним условима. Ти услови могу бити: физички, 

просторни, материјално-технички, дидактички, психолошки и др. Када је реч о 

просторним условима онда мислимо на место извођења наставе, а то могу бити 

отворени (спортски и други полигони, вртови и ботаничке баште, економије,и др.) и 

затворени (учионице опште намене, специјализоване учионице, кабинети, лабораторије, 

радионице, производни погони, библиотеке, спортске сале, дворане и др.). Наставу увек 

треба реализовати у што природнијим условима у којима се наставни садржаји могу 

много боље разумети и усвојити у контекстуалним околностима.  

    Простор у којем се настава изводи мора бити на потребном хигијенском нивоу, 

уређен и лако доступан и безбедан за ученике са физичког и психолшког становишта 

(адекватна површина наспрам броја ученика, задовољаљвајућа акустика, осветљење, 

проветреност, темпетатура, влажност и бука у границама прописаних стандарда). 

    Радни простор треба веома добро дидактички организовати и естетски обликовати. 

Број радних места (седишта) треба да има довољно за сваког ученика, како је то 

Нормативом простору и опреми предвиђено.Посебно треба обратит пажњу на распоред 

радних места у простору за учење јер он у извесном смислу детерминише, али 

истовремено је и резултат  облика, метода и стила рада у настави/учењу. Статичан и 

крут распоред радних места упућује на ригидан начин организације наставног рада и 

процеса који се том приликом успостављају између учесника у настави.Сви распореди 

радних места - седишта који доводе ученике у положај седења „лицем у потиљак“ 

траже од њих дужу концентрацију, слушалачке и посматрачке пажње, хватања 

бележака, меморисање чињеница што углавном одговара „старој“, предавачко-

испитивачкој настави и вербално-механичком учењу (слушањем, гледањем и 

запамћивањем). У савременој и активној школи у којој се у настави/учењу 

успостављају квалитативно нови креативни односи комуникације, кооперације, 

интеракције и сл. где  ученици и наставник уче заједно (у пару, групи, тиму) кроз 

расправе, решавање проблема, размену идеја, гледишта и сл. овакав распоред је 

социолошки, психолошки и дидактички неповољан по развој ученика. Подсетимо се да 

ван школе и наставе у учионицама „лицем у потиљак“ седи се једино још на јавним 

предавањима, у биоскопу, позоришту и сл.,тј. само тамо где се уместо рада и 

учествовања само слуша и посматра. Пошто савремена настава захтева сазнајну и сваку 

другу активност ученика то овакав распоред треба што чешће замењивати распоредом 

седења „лицем у лице“. Овакав распоред радних места омогућава, поред визуелног 

контакта и  успостављање бројних и различитих  облика сарадничких, активних  и 

интерактивних односа међу ученицима и са наставником. 
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     Различити су распореди радних места - седења који омогућавају визуелну и друге 

врсте комуникација које подстичу активно освајањи и усвајање знања и других 

вредности кроз рад на часовима.Ти облици могу бити круг, полукруг, облик потковице 

- слова П и сл.Учионица може да добија различите облике, зависно од наставних и 

ученичких потреба, само ако постоји намештај  тзв. „независног типа“ (један сто и 

једна столица) који допушта различите распореде организације простора за учење. 

Наравно, да ни стари начин седења не може бити потпуно укинут, већ ће и даље бити 

обавезан на часовима израде писмених задатака, тестирањима, испитним и сличним 

ситуацијама када сваки ученик има да ради сам за себе и сл. 

   Простор за учење ваља дидактички организовати и естетски обликовати тако да он 

ученицима представља информативно актуелан и  пријатан кутак - амбијент за боравак 

и наставу/учење у њему. Визуелни материјали у поменутом простору треба да су 

дидактички актуелни, језички коректни логички, информативно и функционално 

повезани са циљевима, задацима, садржајима рада и централним активностима које ће 

бити реализоване током часа. Наравно, прилоком припремања и истицања таквих  

материјала трба поштовати високе ликовне, графичке, језичке и друге стандарде који ће 

педагошки  позитивно утицати на сазнајну, језичку и естетску културу и укус ученика. 

У активностима припремања и презентовања материјала (слика, фотографија, скица, 

схема, паноа, зидних новина и сл.)  треба максимално укључити што већи број ученика 

из педагошких, а не декоративних разлога. 

     Када се организује  савремена,активна,развијајућа и ефикасна  настава онда про-  

стор у којем се одвија настава (учионица) постаје мислионаца,  играоница, радионица и 

слично, где влада пријатна пријатељска, емотивна, интелектуална, мотивациона и ства-  

ралачка атмосфера засићена са пуно узајамног поверења и разумевања, у којој ученици 

и наставници раде заједнички и на активан и конструктиван начин усвајају и освајају 

знања, стичу искуства, расту, напредују и сазревају (својим стилом и темпом) у сваком 

другом погледу. Уз мало добре воље, педагошке мудрости, стрпљења и дидактичке 

вештине наставник може створити пријатну, пријатељску психолошку и радну климу 

од које имају користи сви учесници јер ће настава/учење бити олакшани и пријатни, а 

резултати знатно бољи. Кад су у питању интерактивни односи можемо говорити о 

радној, емоционалној и социјалној клими. Битна претпоставка успешне наставе/ 

учења је радна клима. Основу за радну климу представља успешна емоционална клима. 

За успешну емоционалну климу морају постојати позитивна осећања као што су: 

пријатност, опуштеност, радост, одушевљење, и др. На позитивну климу утичу бројни 

чиниоци међу којима је важан и наставников глас и говор:  

 Имајте на уму да је глас за пријатну климу и фино извођење наставе веома 

значајан чинилац. 

 Не излажите пребрзо садржаје који су потпуно нови за ученике, а за оне који 

спорије и теже схватају излажите спорије. 

 Избегавајте дуже паузе у говору, ћутање, када то није потребно јер је то повод за 

нерад, неред и недисциплину. 

 Чак и ако је Ваш говор/глас природно занимљив и пријатан за слушање, Ви сте 

дужни да се припремате, вежбате и учите изговор онога што треба да интерпре- 

тирате ученицима на часу. Ви сте говорни модел за ученике. 

 Варирање тона и израза је основа за истицање битног и подстицање интере- 

совања и мотивације у настави. 

 Избегавајте монотон, сувише тих, али и сувише гласан говор у учионоци.( И нај- 

већа „ грмљавина гласа“ брзо постане монотона). 

 Глас и говор одмерите тако да Вас у учионици сваки ученик чује и разуме. 

 Не заборавите да сте Ви за ученике узор и личности које мотивишу усвајање 

образаца говора и комуникације.   
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   У оквиру обезбеђивања адекватног простора за ефикасну наставу/учења  потребно је 

обезбедити релевантна, исправна и функционална техничка и наставна средства. 

Такође, трба припремити (обележити, сортирати и учинити их доступним) дидактичке 

и радне материјале и различите изворе разних информација којима ће се ученици 

служити током наставе/учења на конкретном часу. 

    Простор који је заједничким радом наставника и ученика добро дидактички  

организован, естетски обликован и хигијенски уређен ствара амбијент и атмосферу 

у којој ће се они културно, пријатељски, љубазно, толерантно и лепо међусобно 

понашати, сарађивати и помагати једни другима у учењу, решавању проблема, размени 

знања, идеја и искустава, постизању бољих резултата, објективнијем праћењу, 

вредновању и презентацији истих, како индивидуалних, тако и заједничких постигнућа. 

    Оплемењен простор и педагошко-психолошки обогаћен амбијент ствара повољније 

услове за ефикаснију наставу/учење, остваривање виших нивоа постигнућа, 

квалитетнија и функционалнија знања, сазнајну радозналост и унутрашњу мотивацију,  

развој вишеструких способности, формирање здраве и стабилне личности и позитивног 

односа према учењу,школи и животу. 

   Свијим стилом рада и управљања наставник утиче на стварање атмосфере и 

амбијента за  учење, а он може бити као што је приказано у табели. 
 

АУТОКРАТСКИ  СТИЛ ДЕМОКРАТСКИ  СТИЛ 

ВЛАДАР ВОЂА 

ОШТАР ГЛАС ПРИЈАТЕЉСКИ ГЛАС 

НАРЕЂИВАЊЕ  САВЕТ  И  МОЛБА 

МОЋ УТИЦАЈ 

ПРИТИСАК СУГЕСТИЈА 

НАМЕТАЊЕ  ЗАДАТКА/РЕШЕЊА ТРАЖЕЊЕ  САРАДЊЕ 

СТАЛНО  КРИТИКОВАЊЕ ЧЕСТО  ОХРАБРИВАЊЕ 

ЧЕСТО  КАЖЊАВАЊЕ ЧЕСТО ПОМАГАЊЕ 

САМО МОЈА ОДГОВОРНОСТ ПОДЕЛА  ОДГОВОРНОСТИ 

          Научно је утврђено да постоји функционална веза између наставниковог стила 

управљања/вођења одељења/група и начина како ученици уче. Аутократски вођена групе/ 

појединаци раде и уче само када је вођа присутан, док они који су демократски вођени раде и 

уче и када вођа није присутан. Ово је важно знати да наставник стилом демократског вођења 

ученике ефикасније припрема за успешније живљење у отвореном демокрaтском друштву које 

је данас доминантни облик функционисања друштва у свету. 

НАСТАВНА  ТЕХНИКА - СРЕДСТВА-МЕДИЈИ 

     Наставна техника представља скуп разноврсних наставних средстава и 

техничких уређаја које наставник и ученици примењују у току наставе и учења да би 

сликом, звуком или на други начин лакше усвајали наставне садржаје. Тако можемо 

говорити о класичној, аудио-визуелној, компјутерској наставној техници. Понекад се у 

литератури овај појам проширује и на поступке и технике учења. Неки аутори иду 

дотле да под наставном технком подразумевају и практичну вештину наставника за 

извођење наставе – примену наставних средстава, метода и облика рада. То је тзв. уже 

схватање наставне технологије. 

    Наставну технику чине: класична наставна средства, манипулативна и 

оперативна техника, аудио-визуелна техника, компјутерска, мултимедијска и друга 

техника. 

    Код дефинисања наставне технологије у ширем смислу иде се толико далеко да 

се она изједначава са дидактиком ( науком о настави). Тако Силбер сматра да наставна 

технологија обухвата и развој ( истраживање, планирање, припрему, праћење, 

испитивање),  компоненте наставног система (материјале, машине, технику), вођење, 

организацијуи др. Други аутори стављају нагласак на  поступке и помоћна наставна 

средства која су потребна за планирање и реализацију Наставе / учења. За наше потребе  

наставна технологија представља  скуп фактора (организација, методе и облици)  



94 

 

 

 

које наставник примењује у свом раду да би што ефикасније остварио постављене 

циљеве и задатке наставе на конкретном часу. 

    Улога наставника у савременој наставној технилогији је све сложенија. Наста- 

вник губи или му се знатно смањују неке функције из предавачке наставе јер их преу -

зимају техничка средстава, али на другој страни добија нове и сложеније. Некада је био 

једини или један од главних  извора знања - информација, а сада је само један од                                                      

извора знања. Савремена настава није више само у рукама наставника већ читавог тима 

стручњака(педагог,психолог,програмер,лаборант,асистент...др.).Ученици постају 

активан чинилац у свим фазама наставе/учења. Смањује му се непосредан рад са 

ученицима,али се повећаве обим иквалитет посла у припремању, осмишљавању,                                                       

планирању, праћењу и евалуирању резултата рада наставе, учења и развоја ученика. 

Перманентно обгаћивање репертоара  технике и технологије од наставника тражи нове 

врсте компетенција-знања и вештине  да би их ефикасно користио. 

    Наставна средства су дидактички облокована изворна стварност која 

помаже ученицима да лакше и квалитетније уче, сазнају, развијају мишљење и 

друге способности, вештине и формирају ставове  у току наставе и учења. Њихова 

правилна употреба позитивно утиче на квалитет, квантитет, трајност знања и развој 

ученичких способности и вештина.                                                

Постоје бројне поделе наставних средстава, али ми наводимо следећу: 

1. Према одликама  коришћења у настави могу бити: 

 Као извори информација – уџбеници, приручници, речници, енциклопедије... 

 Демонстрацијска – предмети,слике, цртежи, схеме, графикони, дијаграми, 

модели, препарати, фосили, рељефи, апликације, слајдови, филмови... 

 Лабораторијско-експериментална -  различити апарати и уређаји помоћу којих се 

проучавају природне законитости, процеси, својства материјала, анализе, мерења. 

 Манипулативна – алати, прибор... 

 Оперативна – постројења, апарати за радне процесе... 

 Производна –машине и алати за производни рад...  

 

2. Према начину на који ученици перципирају стварност могу бити: 

 Аудитивна- све врсте „носача“ звука. 

 Визуелна- календар природе, таблице, филмови, фолије, слике... 

 Аудиовизуелна – филмови, ТВ , машине и апарати за производњу... 

 

3. Према димензијама и начину приказивања стварности могу бити: 

 Дводимензионална – слике, илустрације, плакате, постери... 

 Тродимензионална – узорци ткива, стена, биљака, препарати ... 

 Стаатична – модели, макете, рељефи, скице, схеме, графикони... 

 Динамична- музички инструменти, ДВД, компјутерски садржаји... 

 

   Наставник треба још у фази припремања и планирања наставног рада да 

предвиди употребу наставних средстава, време и начин њиховог коришћења, а                                                       

да ће то  најбоље одговарати ефикасној реализацији садржаја, циља и задатака конкретног 

часа. Наставна средства нису само наставникова, па и ученици имају право и трба да 

их користе у свим фазама наставног рада и учења. 

  
     Детаљније податке о овој теми можете наћи у садржајима тема о планирању, 

припремању, организацији и евалуацији ( Протокол за праћење и процењивање 

квалитета рада на часу).  

 

 Најчешће грешаке које предавачи/наставници праве при коришћењу технике и 

технологије у настави. 

Уз сваку описану погрешку предложено је и решење (курзивом написано). 
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 Не окрећите леђа ученицима/деци. Поставите рачунар или пројектор тако да сте 

лицем окренути према ученицима. 

 Не засењујте телом интерактивну таблу или пројекционо платно. Ако баш 

морате показивати на платну употребите ласерски  показивач, иначе опишите део 

који желите показати или покажите помоћу миша. 

 Не пројектујте малу и неквалитетну слику. Подесите пројектор, платно или 

таблу тако да имате што већу и што квалитетнију слику. 

 Не остављате ученике/децу у мраку.Оставите барем део учионице осветљен да 

вам ученици неби правили дисциплинске проблеме,да  не пазе, дремају и сл. 

 Не показујте прстом по платну.Показујте показивачем миша или неким другим 

електронским  показивачем(ласером и сл.) 

 Не губите време током часа за подешавање опреме. Добро упознајте опрему коју 

користите, а можете показати и ученицима како вам могу помоћи при поста- 

вљању опреме. 

 Не претпостављајте да ученици/деца виде исто што и ви. Употребите зумирање 

и повећајте део заслона да би ученици/деца јасно видела о чему говорите. 

 Немојте бити „главни глумац“. Употребите технологију за подстицање 

интерактивности и активно укључивање ученика. 

 Не користите интерактивну таблу или пројекционо  платно само као замену за 

обичну таблу. Ако се нешто може боље или исто објаснити на обичној табли  

онда то и учините. Размислите како можете добро искористити предности 

интерактивне табле или друге врсте пројекције. 

 Немојте трошити новац на интерактивну таблу  ако не знате што ћете с њом. 

Наведите неколико примера за вашу наставу у којима ће вам интерактивна табла 

омогућити повећање квалитета и ефикасности наставе/учења. 

 
             УПУТСТВО  НАСТАВНИЦИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ  ШКОЛСКЕ ТАБЛЕ: 

 Школске табле не прихватајте као део школског намештаја по којем не сме да се 

пише, већ као најстарије наставно средство које олакшава наставни рад. 

 Не трошите новац за куповину „паметних“ табли ако нећете или не умете 

паметно да их користите у настави, а не само за сликање за медије. 

 Избегавајте „говор помоћу табле“, на њој исписујте само опште инструкције које 

су важне за цело одељење. 

 Не задржавајте се предуго поред табле, јер се тако губи контакт између Вас и 

ученика. 

 Кажите вазда ученицима шта ћете писати и цртати на табли и нашта посебно да 

обрате пажњу. 

 Избегавајте да питате ученике док исписујете садржаје на табли. 

 Не окрећите леђа ученицима док показујете запис на табли.(Не показујте десном 

већ левом руком, окренути ученицима; Не померајте се испред табле док 

ученицима објашњавате запис на табли или док га они преписују). 

 Док ученици преписују запис са табле, немојте давати усмене коментаре и не 

излажите ново градиво. 

 Ако има доста садржаја да се исписује на табли за време часа, онда уместо ње 

користите фолије и графоскоп, рачунар и видеобим, „паметну“ таблу и др. 

наставна и техничка средства. 

 Табла треба да је добра, а Ваш рукопис леп, прегледан - да служи за пример. 

 

УЧИМ  СВАКОГА  ДАНА  ДА  БИХ  МОГАО  СУТРА  ПОУЧАВАТИ ДРУГЕ. 
                                                                                             Е.ФАГУЕТ 

На свету не постоји отменије занимање од помагања другом 

људском бићу да постигне успех 
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                   ПЛАНИРАЊЕ И ДИЗАЈНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  
 

Законским и подзаконским актима (документима) утврђене су обавезе наставника 

основних и средњих школа да припремају,  планирају, дизајнирају свој рад и стручно-

педагошки остварују наставни план и програм.         

        За извршавање поменутих обавеза припремања, планирања и дизајнирања 

наставног рада, Правилником о норми часова непосредног рада са ученицима, 

наставника, стручних сарадника и васпитача у основној и средњој школи, утврђено је 

да се наставнику недељно признаје по 10 часова (50% наставне норме), а за наста- 

внике језика и књижевности, математике, и других предмета са писменим задацима, по 

12 радних часова. Како наставник користи поменуту количину друштвено признатог 

времена, које му је плаћено, треба да докаже, између осталог и писаном припремом - 

сценариом часа, као предусловом за квалитетну организацију и ефикасно извођење 

процеса наставе/учења. 

Из напред реченог, јасно је да постоје законске обавезе планирања, дизајнирања и 

припремања наставног рада, и да ни у ком случају оне не могу бити лична ствар 

појединца и да зависе од његове личне воље и наклоности оних који су дужни да 

спроводе законитост и ефикасност у овој области просвете, а то су директори, 

просветни инспектори, просветни саветници и стручни сарадници и наставници. 

Поред законске обавезе, најкраће подсећамо наставнике и на педагошке потребе 

припремања и дизајнирања наставног рада као нужних претпоставки за повећање 

рационалности, динамичности, педагошке ефикасности, ефективности, економичности, 

релевантности ученичких и наставничких активности, као и других погодности, једном 

речју, повећање педагошке продуктивности-ефикасности рада на часу. Да би наставник 

што ефикасније, кроз наставни рад/процес, остварио бројне своје савремене улоге, као 

што су стручњак и предавач, водитељ, дизајнер и организатор наставног процеса, 

васпитач и партнер у педагошкој интеракцији и комуникацији који подстиче, 

мотивише, прати, процењује и оцењује чињенична и процесна знања, вештине, умење, 

понашање, развој, напредовање и сазревање личности ученика, неопходно   је   да   

перманентно и систематски обавља стручну,  педагошку, психолошку, дидактичко-

методичку и организационо-техничку припрему за реализацију сваког наставног 

садржаја. Сваки поменути аспект припреме је веома важан и не   може   бити 

занемарен, а да при томе настава не изгуби на својој улози, функционалности и 

ефикасности. 

Стручна припрема. Наставник јесте стручњак и експерт за област коју предаје, 

али и као такав треба стручно да се припрема, пре свега, због актуализације садржаја 

који брзо застаревају, али и због утврђивања обима, дубине и структуре наставних 

садржаја које треба реализовати у конкретном одељењу са конкретним ученицима 

(индивидуализација, диференцијација, инклузија и др).Треба да предвиди која знања и 

вештине ученици треба да науче на часу. Шта је то што ће ученици моћи да ураде 

након изведеног часа, а да то пре њега нису знали- умели-смели-могли да ураде. 

Педагошка припрема подразумева наставниково размишљање, дизајнирање и 

пројектовање циља и задатака часа, као и утврђивање стратегије, тактике и технике 

помоћу којих ће на педагошки најцелисходнији и најефикаснији начин бити 

реализовани наставни садржаји по етапама наставног процеса, а све то да буде у 

функцији максималног развоја генетског програма - потенцијала конкретних ученика 

уз њихово максимално ангажовање и активирање. 

Психолошка припрема подразумева да наставник испланира и остварује 

повољну општу атмосферу /климу/, која је предуслов за активан и ефикасан наставни 

рад, али она је истовремено и резултат доброг рада. Атмосфера, пре свега, обухвата 

интелектуалне - сазнајне и емоционалне доживљаје. 

Интелектуални доживљаји обухватају ангажовање перцепције, маште, памћења, 

мишљења...што је функционално повезано са учењем -  усвајањем и освајањем знања,  
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развијањем и формирањем способности, вештина, навика, техника и културе 

интелектуалног рада и других функција личности ученика. 

Емоционални  доживљаји у настави снажно утичу на односе ученика према њој. 

Од интензитета и квалитета доживљаја зависи да ли ће настава ученицима бити 

неразумљива, досадна, напорна, одвратна... или пак, привлачна, занимљива, угодна, 

ефикасна и сл. Ако наставник оствари позитивну емоционалну климу на часу онда ће 

ученици у току њеног извођења бити више сазнајно активни, мотивисани, пажљиви, 

радознали,концентрисани, одушевљени, креативни и сл.  Добра психолошка припрема 

помаже да ангажованост и пријатност буду у функцији педагошке ефикасности наставе 

- бржег и квалитетнијег развоја, већих постигнућа и напредовања ученика. 

Дидактичко - методичком припремом наставник пројектује и дизајнира орга- 

низацију рада на часу, структуира задатке, садржаје, активности и ситуације учења, 

бира адекватна дидактичко-методичка решења која ће омогућити ученику успешно 

учење и оптималан развој у складу са његовим генетским програмом, тренутним 

могућностима и развојним потребама. 

Организационо-техничка припрема подразумева прецизно утврђивање 

артикулације наставних активности, места рада - амбијента, сарадника у раду, 

коришћење извора знања, дидактичких материјала, техничких средстава и друге 

опреме којом ће се постићи виши степен педагошке продуктивности/ефикасности у 

току реализације наставног процеса на часу. 

 
ГЛОБАЛНИ МОДЕЛ ПРИПРЕМЕ / СЦЕНАРИЈA НАСТАВНОГ РАДA   

Из напред  реченог могли би овако извести глобални модел питања нужних  за 

припремање и писање припрема/сценарија за реализацију педагошки ефикасне 

наставе/учења, као што је на слици приказано.  

      Али и поред тога у току припремања и дизајнирања наставе  неопходно је да 

наставник одговори на још многа друга питања (зависно од узраста ученика, наставног 

предмета/програма, врсте школе и других фактора), а од чијих одговора ће зависити 

квалитет организације, реализације и педагошке ефикасности и ефектности наставе.  

 

                        
Наша намера је да понуђеним моделом плана писане припреме/сценарија часа 

помогнемо наставницима да тај посао обављају на што рационалнији, економичнији и 

педагошки функционалнији начин. Понуђени модел припреме/сценарија, наставнике не 
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спутава већ може да им да идеју, подстакне их и инспирише да узме у обзир што више 

релевантних елемената важних за добру организацију наставног рада на часу. 

Модел за план припреме тока наставног рада једноставан је и практичан. Уместо 

опширног описивања које се односи на наставну технику,технологију-типове часова, 

облике, методе, средства и друге неопходне елементе - довољно је у одговарајућу 

рубрику уписати њихову скраћеницу. У првом делу припреме једино треба записати 

циљ и задатке часа. У оквиру часова могу се остваривати разноврсни задаци, Но, сви 

они се могу свести на три врсте: образовне, функционалне/развојне и васпитне 

Образовним (материјалним - информативним) задацима изражавају се потребна 

чињенична и процесна знања, вештине и навике које ученици треба да науче, усвоје, 

освоје на конкретном наставном часу. Њиме се, такође утврђују навике и умења која 

треба развијати и формирати на часу. Овај задатак се може најбоље изразити путем 

следећих формулација: упознати..., показати..., указати..., уочити..., разумети..., 

поучити..., научити..., применити..., итд. 

Функционалним (развојним) задацима треба изразити које ћемо способности, 

интересовања, мотиве и друга својства личности  посебно провоцирати, стимулисати и 

подстицати, да се брже развију код ученика на конкретном часу. Овај задатак се може 

изразити следећим формулацијама: развити..., оспособити..., усавршити..., јачати..., 

изграђивати..., мотивисати..., доживљавати..., итд. 

Васпитним задацима изражавају се утицаји на развој и формирање ученикове 

личности на часу. Прецизно дефинисање васпитних задатака најбоље је исказати преко 

васпитних вредности које треба формирати код ученика, а то су: уверење, опредељење, 

став, однос, позитивно евалуативно понашање, истрајност и сл. 

Овај задатак може се изразити формулацијама као што су: формирање правилног 

и активног односа према учењу, раду, имовини, својини, друштвеној заједници,разним 

групама,тимовима и сл. Које вредносне оријентације, патриотска и друга позитивна 

осећања, социјалне вештине, морална, естетска, еколошка и друга својстава личности 

ученика можемо формирати на часу. 

Сценарио,ток, садржај и релевантне активности наставе/учења на часу треба план- 

ирати према секвенцама (врсти и трајању конкретне активности ученика и наставника) 

и временској артикулацији у најмање три дела: уводни , централни  и завршни део. 

 У уводном делу треба планирати активности којима ће се код ученика створити 

сазнајна, емотивна, вољна и мотивациона спремност да активно уче на часу. То се 

најбоље постиже актуализацијом знања/искуства, и то: продуктивним понављањем 

раније ученог наставног градива, решавањем домаћих задатака у новим педагошким  

ситуацијама, изношењем  личних искустава ученика, испричаном, шалом, анегдотом, 

решавањем ребуса, слагалица, анализирањем конкретне животне ситуације, стварањем 

проблемске ситуације, применом наставних листића, или на сличан начин.  

      У централном делу ваља истаћи најважније елементе наставних садржаја термине, 

појмове, правила, законитости које треба савладати, врсту, обим и структуру релевант- 

них ученичких активности, методе наставе/учења и њихову повезаност са циљем часа. 

У завршном делу часа предвидети начине систематизације и провере усвојености 

учених садржаја и добијање повратне информације о степену и квалитету остварености 

циља - задатака и постигнућа ученика, неопходне инструкције за упућивање ученика 

како даље да уче, задавање домаћег задатка, евалуацију од стране ученика - вербалним 

и невербалним путем и евалуацију рада наставника и др.                    

___________________________ 

* Милован Ђуришић: "Практикум за планирање, припремање и вредновање рада школе 

и наставника", Књ. 1995.год. 

 Милован Ђуришић: "Модернизација васпитно образовног рада" Ки. 1988.год. 
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СТРУКТУРА ПИСАНЕ ПРИПРЕМЕ - СЦЕНАРИЈА ЗА НАСТАВУ 

 

       Могу се писати припреме-сценарио (идејне скице, концепти, конспекти...) за 

један час или само поједине његове делове, али и за више часова у блоку, теме, 

циклусе и слично. 

     Осмислити како најбоље објаснити  ученицима зашто су та знања, вештине и 

сл. за њих  важна са становишта обогаћивања његовог личног искуства, 

културе, развоја, професије којом ће се бавити и сл.? 

       Утврдити којим претходним знањима, вештинама и искуствима располажу 

ученици као основом да би могли успешно учити нове садржаје ( шта је у тим 

садржајима за ученике потпуно ново, шта је понављање, систематизовање, 

повезивање/корелација-хоризонтална, вертикална и др.). 

     Прецизно дефинисати конкретан циљ часа (њиме се одређује стратегија) и 

задатке наставе/учења на часу(којима се утврђује тактика реализације 

наставе/учења на часу) и то у: образовној, развојној, васпитној, сазнајној, 

мотивационој, емоционалној, вредносној, друштвеној и другим сферама развоја 

и формирања зреле личности ученика. 

     Мање простора посветити садржајима које ће реализовати наставник, а 

централно место уступити активностима ученика које су релевантне за 

учење садржаја, подстицање убрзаног развоја ученика и формирање позити- 

вних вредносних оријентација, активне, зреле и аутентичне личности... 

      Само у форми подсетника-теза спецификовати обим, дубину и редослед 

наставних садржаја са временском артикулациом њихове реализације /колико је 

времена потребно за сваку, а посебно кључне-релевантне активности да би се 

остварили дефинисани циљеви и задаци/. 

      Спецификовати најадекватније дидактичке елементе (методе, облике, наста- 

вна средства, техничка  помагала, изворе  знања, амбијент и др.) којима ће се 

интензивирати процеси учења, комуникације и педагошке интеракције на часу. 

     У којој мери, када и на који начин (специфичан за наставни предмет и 

сазнајно примерен ученицима) ћемо користити расположиве уџбенике, 

приручнике, збирке задатака, радне  листове, различиту литературу и друге 

изворе знања.Њиховом адекватном употребом ученици овладавају стратегијама, 

тактикама и техникама откривања и прикупљања информација (података, 

чињеница...) које даље сређују, анализирају, тумаче , саопштавају другима и сл. 

чиме стичу чињеничка, процедурална, процесна, метакогнитивна знања, али и 

социјалне,медијске и друге за живот важне вештине. 

      Прецизирати начине провере и актуализације претходног знања и искуства 

ученика, и како на најбољи начин повезати (хоризонтално-вертикално-

међупредметно) – интегрисати нове садржаје са раније ученим и умрежити их у 

виши систем нових знања ученика. 

      Предвидети начине праћења, евидентирања, процењивања и оцењивања 

индивидуалних, али и групних  постигнућа и напредовања сваког ученика у 

усвајању/освајању нових знања, вештина, навика и других вредности као 

резултата који се јављају на крају одржаног часа. 

      Кроз писање припреме-сценарија наставник треба да предвиди остваривање 

што већег броја својих улога ( предавача, организатора, партнера у педагошкој 

комуникацији, дијагностичара, дизајнера, евалуатора и др.) и да из „сенке“ 

управља процесима наставе/учења на часу. 

     Предвидети које ће бити практиковане улоге и релевантне активности  

ученика –  колико ће трајти, када  и како ће се смењивати на часу. 

    Осмислити евалуацију часа од стране ученика:Шта смо научили?Како смо 

сарађивали? Како смо се осећали? Шта предлажете да мењамо у начину рада и 

сл. 
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УПУТСТВО   ЗА  ПЛАНИРАЊЕ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА 

 

     Савремено планирање образовно-васпитног рада и активно функционално припре- 

мање наставника за његово извођење законска је обавеза утврђена: законима о основној 

и средњој школи, о Систему образовања и васпитања, као и Правилником о педагошкој 

норми наставника и стручних сарадника,а посебно, Правилником о стручно-

педагошком надзору ( "Сл.гласник РС", бр.19 / 2007). Поред законске обавезе, оно је 

педагошка потреба и услов за постизање веће педагошке ефикасности и квалитета 

наставног рада. Планирање и припремање су примарне, прве,најсложеније и најважније 

активности које претходе непосредној реализацији основне наставе и свих других 

облика педагошког рада (обавезне изборне, изборне, факултативне и допунске 

наставе,додатног рада и ваннаставних активности). Планирањем наставник обезбеђује 

систематско, рационално и педагошки економично располагање свим ресурсима, а 

истовремено се заштићује од стихијности, импровизација и других рутинских појава 

које неповољно утичу на укупне и коначне резултате – постигнућа у образовно-

васпитном раду. 

 

Сваки наставник је обавезан да сачини индивидуалне планове рада, који 

представљају школска документа и саставни су део школског и годишњег програма 

рада школе. Обавеза наставника је да сачини ГОДИШЊИ-глобални  и  МЕСЕЧНИ-

оперативни план рада. 

 

ГОДИШЊИ и МЕСЕЧНИ план рада благовремено сачињава сваки наставник за 

наставни предмет,односно, област чије садржаје реализује у складу са важећим 

прописаним планом и програмом,у сарадњи са стручним активом за развој школског 

програма,стручним већем за област предмета, одељењским и наставничким већем. 

Међусобна сарадња у фази планирања  треба да омогући оперативно-функционалну 

међупредметну корелацију или корелацију између делова-области наставних предмета. 

Тимски рад пружа могућности за тематско планирање, обраду повезаних тема и 

усклађивање критеријум за периодичне провере нивоа и квалитета постигнућа ученика.  

 

ГОДИШЊИ план рада садржи:наставне теме, оптималан број часова за обраду 

нових наставних садржаја и за понављање (у оквиру којих су садржани часови за 

утврђивање, проверавање, увежбавање и систематизацију и сл.). Овај план треба 

сачинити на почетку године за целу школску годину, јер је он саставни део школског и 

годишњег програма рада школе. 

 

МЕСЕЧНИ план рада треба сасатављати поштујући специфичност предмета, 

одељења,групе или класе, као и услове у којима ће бити реализован. Он садржи: 

наставне јединице (логички и временски распоређене у оквиру теме по месецима или 

недељама), тип и број часова намењен за сваку наставну јединицу, облик рада, наставне 

методе,наставна средства, место и време извођења наставе, иновације у настави, 

корелацију унутар предмета и са другим предметима, оцену остварености плана за 

претходни месец и разлоге одступања. Планирање обухвата и корекције настале 

сталним праћењем,анализом и самоевалуациом и евалуациом процеса и резултата 

сопственог рада. Када се заврши  планирање у оквиру једне теме треба то цртом 

обележити-подвући, а број наставних јединица даље обележавати следећим редним 

бројевима све до задње наставне јединице. Ради мањег писања могу се елементи 

наставне технологије записивати скраћеницама које су напред понуђене. На крају 

планова рада предвиђен је простор за уношење запажања, процене и оцене квалитета 

истих од стране директора, просветних саветника, стручних сарадника и других 

овлашћених лица. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА      Наставни предмет......................................... 
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Одступање од плана и разлози који су утицали на то:_______________________________ 

 ___________________________________________________________________________     

 

МЕСЕЧНИ  ПЛАН  РАДА  Наставни предмет......................... разред ........ 

 

 

Одступање од плана и разлози који су утицали на то:____________________________________ 

 

По документу „Препоруке за планирање образовно-васпитног рада у складу са новим 

програмима наставе и учења за основно образовање и васпитање“ Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја РС, од 9. јула 2018. године. 

Глобални (годишњи) план рада: „Полазни елементи у развијању глобалних 

(годишњих) планова су мешупредметне компетенције, стандарди постигнућа ученика и 

исходи.“ 

Пример формулара по овој Препоруци: 

Област/тема 
Месец 

Обрада Утврђивање Свега 
IX X XI XII I II III IV V VI 

1.               

2.               

3.               

...               

Свега: 
             

 

            

Тип и број часа 

Наставни 

облици 

рада и 

учења 

Наставне 

методе и 

методе 

учења 

Наставна 

средства и 

дидактички 

материјали 

Место и 

време 

извођења 

наставе 

Корелација и 

иновација у 

настави 

О
б

р
ад

а 

н
о
в
о
г 

П
о
н

ав
љ

а.
 и

 

у
тв

р
ђ
. 
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Оперативни планови: „Наставник развија и израђује оперативне планове, за сваки 

предмет и изборни програм користећи исходе и садржаје. 

Исходи су дефинисани за крај године у Програму наставе и учења и треба их 

операционализовати на нивоу оперативног планирања Тако да буде јасно шта ће ученик 

бити у стању да уради по завршетку одређеног месеца или планиране теме учења. Из тог 

разлога, наставницима се препоручује да користе уводну фразу: На крају месеца/теме 

ученик ће бити у стању да...“ 

Пример формулара за оперативно планирање са обавезним елементима, по овој 

Препоруци: 

В
р
ем

е 
р
еа

л
и

за
ц

и
је

 (
м

ес
ец

 и
л
и

 т
ем

а)
 

ИСХОДИ 

На крају 

месеца/теме ученик 

ће бити у стању да: 

 
НАСТАВНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
 

МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

КВАЛИТЕТА 

ИСПЛАНИРАНОГ 

Операционализовати 

исходе: 

 избором исхода из 

програма и 

 конкретизацијом 

исхода већег 

нивоа општости 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј 

н
ас

та
в
н

и
х
 ј

ед
и

н
и

ц
а 

Дефинисати 

наставне 

јединице у 

односу на 

програмске 

(обавезне 

и/или 

препоручене) 

садржаје. 

Т
и

п
 ч

ас
а 

Међупредметну 

повезаност 

предвиђати преко 

исхода и садржаја 

који су заједнички за 

два и више предмета 

и међупредметних 

компетенција. 

Неки критеријуми 

за процену: 

 Да ли сам 

обезбедио добру 

међупредметну 

повезаност? 

 Да ли је за тему 

предвиђен 

одговарајући 

број часова? 

 Да ли је 

одговарајући 

редослед 

планираних 

садржаја? 
 

 

     СЦЕНАРИО/ПРИПРЕМА  ЗА НАСТАВНИ ЧАС 

Предмет________________  раз. _____бр. часа_________  тип часа_______________________ 

Тема /јединица___________________________________________________________________ 

Циљ/задаци (исходи)__________________________________________________________ 

Методе/облици_______________________Средства/извори_____________________________  

      Сценарио наставног рада (усмерен на усвајање знања-процес учења, активности, развој 

способности, вештина,мотивације и других постигнућа ученика, као и активности 

наставника на часу) 
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ОБЈАШЊЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА ( ДИДАКТИЧКИХ ЕЛЕНАТА)  КОЈЕ СЕ МОГУ КОРИСТИТИ  

ПРИЛИКОМ  ПИСАЊА ПЛАНОВА И ПРИПРЕМА – СЦЕНАРИЈА  ЗА НАСТАВНИ РАД 

ТИП ЧАСА 

ОН - Обрада нових садржаја;УТ -Утврђивање учених садржаја;ПО - Проверавање и оцењивање;  

( УО-усмено, ПО-писмено, ПРО – практично, КО -комбиновано оцењивање ;ПВ - Понављање и 

вежбање; СЗ – Систематизација; СР - Самостални рад ученика; ПЗ - Писмени задаци;  

ТС – Тестирање;КЗО - Контролни задаци објективног типа ;ЛВ - Лабораторијске вежбе;  

ПР - Практични рад - Други тип ( навести који)  
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

         1. Вербално - текстуалне: 

УИ - Усмено излагање (монолог, дијалог, расправа...);РЗ - Разговор (катехетички, хеуристички, 

дискусија);РТ - Рад  на  тексту  (читање:   доживљајно,  изражајно,   критичко, истраживачко...) 

ТД -Тематска дискусија;ПР - Писани  радови ученика  (нарација, дескрипција, 

драматизација...)ПВ - Писане вежбе (преписивање, диктат, описивање...);ГВ - Говорне вежбе  

(препричавање, причање, описивање,...);ЦТ - Цртање (знакова, симбола, квантитативних односа)  

       2.Илустративно - демонстративне: 

ИУП - Илустрација уметничким предметима (сликом, скулптуром и сл.);ИФ - Илустрација 

фотографијом;ИВЗ - Илустрација видео записом;ИЦ - Илустрација цртежом;ИСШДГК – 

Илустрација( скицом, схемом, дијаграмом, графиконом, картограмом...);ДП - Демонстрација 

процеса и предмета;ДС - Демонстрација педагошких ситуација;ДО - Демонстрација односа; 

ДРО - Демонстрација радних операција;ДОР - Демонстрација организације рада;ДФМ - 

Демонстрација функционисања машина-апарата, инструмената и тех. уређаја;ДМО - 

Демонстрација музичких остварења;ДРФТБ  - Демонстрација радио-емисијом,  филмом,  

телевизијом, грамофоном;ДОГ - Демонстрација огледом – експериментом;ДК - Демонстрација 

компјутером  

       3.Лабораторијско - експерименталне: 
ЛВ - Лабораторијске вежбе;ЛМШ - Лабораторијска метода у ваншколским условима  

ЕМНТ- Експериментална метода наставног типа ;ЕМВТ - Експериментална метода 

ваннаставног типа ;ПР - Практични радови ;РД – Радионица 
 МОДЕЛИ И ОБЛИЦИ  НАСТАВЕ/ УЧЕЊА 

РВГ - Рад у великим групама (два и више одељења) ;КР – Колективни/фронтални рад (цело 

одељење) ;ГР - Групни рад (три или више ученика) ;РП - Рад у паровима (тандем) ИР - 

Индивидуални рад;ИНР – Индивидуализовани рад;МУ - Механичко учење;СУ - Смислено 

учење;ПСУ - Практично смислено учење;УЦР -Учење целовитих радњи;РУ - Рецептивно учење 

УПО - Учење путем открића;ЛУ - Логичко учење (конвергентно);СУ - Стваралачко учење 

(дивергентно);КУ - Кооперативно учење;ИУ - Интерактивно учење;УПМ - Учење по моделу; 

РН - Рефератска настава;НПРЕ - Настава помоћу радио – емисија;НПТЕ - Настава помоћу 

телевизијских емисија;НЕ - Наставне екскурзије;ППН - Полупрограмирана настава;ПН - 

Програмирана настава;ТН - Тимска настава; ИН - Индивидуализована настава;ПРН - 

Проблемска настава;КН - Компјутерска настава;ЕН - Егземпларна настава;МН - Менторска 

настава;ХН - Хеуристичка настава;ЛН - Лабораторијска настава;ИН - Инклузивна настава   

- Други облици (навести који)?                        
 НАСТАВНА СРЕДСТВА 

МО – Модели; СЛ – Слике; ДФ – Дијафилм; ЕФ - Елемент – филм; ВК – Видеокасете;ЦД;    

ГФ – Графофолије; НЛ - Наставни листићи ;ЛН - Листићи за надокнађивање; ЛР - Листићи за 

самостално учење;ЛВ - Листићи за вежбање;КО – Компјутер;ПМ - Природни материјал; 

ПП – Препарати;ЛП - Лабораторијски прибор;ЦД - Компакт диск;ДВД - Дигитал видео диск; 

ВБ – Видео бим;ИК - Историјска карта;ГК - Географска карта;слике;КА – Картограми; 

МИ - Музички инструменти;АР - Алати за рад, и друга наставна средства (навести која) 
 ИЗВОРИ ЗНАЊА 

УЏ - Уџбеник ; ПР – Приручник ; 33 - Збирка задатака;  ЕН - Енциклопедијски речници; 

ЛТ - Литература (навести која) ; РС - Радна свеска;  РЛ - Радни листови ; ЛК – Лексикон; 

 ДШ - Дечја штампа ; ЛК – Лексикон;  СЧ - Стручни часописи;  РЕ - Радио емисије;    

ТВЕ - ТВ емисије; КП - Компјутерски програми; ИН – Интернет; ЛК – Лектира;   

- Други извори знања (навести који)  
ЕВАЛУАЦИЈА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И САМОЕВАЛУАЦИЈА РАДА НАСТАВНИКА 

ККА - Критичка - конструктивна анализа;СЕКА - Секвенцијална анализа;МИ- Микроистра 

живање;ТС – Тестирање;КЗ - Контролни задатак;ЕЛ - Евидентне листе;СК - Скалирање 

УП - Усмено проверавање;ПП - Писмено проверавање;ПРП - Практично проверавањеИУ-

Играње улога; АПО-Анализа погрешних одговора; Други облици евалуације (навести који)? 
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