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Апстракт— Виртуална технологија може имати велику корист у модерном образовању. Као и све нове технологије потребно 

је анализирати потенцију њеног коришћења. Овај рад ће анализирати предности и мане коришћења виртуалне реалности у 

другом циклусу основног образовања и испитивање заинтересованости ученика за коришћење виртуалне реалности.  
 

Кључне речи –Виртуална реалност; образовање; 

 
1 УВОД 

Дефиниција која се често користи за ВР је „технологија која убеди учесника да је он или она заправо на другом 
месту замењујући примарни сензорни улаз са примељеним подацима који је генерисао рачунар“ (Heim. 2000) 
(Yoh. 2001). Један од кључних елемента ВР је виртуелни свет, то је замишљени простор или симулирано 
окружење. То је илузија која илуструје скуп предмета у окружењу који испуњавају машту творца. Заједно са 
виртуелним светом постоји и „задубљивање“ ВР, то је перцепција да је неко у другом свету, попут имагинарног 
света или друге тачке гледишта нашег света (Sherman & Craig. 2002). 

Виртуална реално се често користи у стручним усавршавањима за подручја у којим се стварна ситуације не 
може користити за вежбање због недостатка приступа или због тога што је врло опасно. Један од примера је 
средина за учење намењена војницима америчке војске за основну заштиту превенције корозије и њена контрола 
(Webster, 2014) и систем заснован на CAVE-у за учење мандарина. Неки радови анализирају утицај на ученике 
обуке док су уроњени у аутентично окружење. Bastiaens (Bastiaens, Wood & Reiners, 2014) извештава о 
експериментима заснованим на ВР заснованим на тренинзима за раднике ланца снабдевања који користе 
различите уређаје. Rahimian (Rahimian, Arciszewski & Goulding, 2014) извештава о коришћењу ВР за стручну 
обуку специјалиста за архитектонско инжењерство. 

На нивоу средње школе не постоји много документованих извештаја. Неколико су користили решења која 
користе ХДМ, нпр. Систем који помаже наставницима у управљању часа (Silva, Freitas, Neto, Lins, Teichrieb & 
Teixeira, 2014) или хаптично-повећаном симулацијом у физици (Civelek, Ucar, Ustunel & Aydın, 2014). Такође је 
урађена 3Д интерактивна виртуелна лабораторија за хемију (Ali, Ullah, Alam & Rafique, 2014). 

 
2 Виртуална реалност 

Дефиниција која се често користи за ВР је „технологија која убеди учесника да је он или она заправо на другом 
месту замењујући примарни сензорни улаз са примељеним подацима који је генерисао рачунар“ (Heim. 2000) 
(Yoh. 2001). Један од кључних елемента ВР је виртуелни свет, то је замишљени простор или симулирано 
окружење. То је илузија која илуструје скуп предмета у окружењу који испуњавају машту творца. Заједно са 
виртуелним светом постоји и „задубљивање“ ВР, то је перцепција да је неко у другом свету, попут имагинарног 
света или друге тачке гледишта нашег света (Sherman & Craig. 2002). 

Задубљивање у ВР је ограничено само нашом маштом и како одлучимо да створимо виртуални свет. 1965 
године Ivan Sutherland је рекао: „Немојте мислити на ту ствар као екран, мислите на њу као прозор, кроз прозор 
који неко гледа у виртуелни свет. Изазов компјутерске графике је да тај виртуални свет изгледа стваран, звучи 
стварно, покреће и реагује на интеракције у реалном времену, па чак и осећа стварним“ (Brooks. 1999). 

Виртуелна реалност је тек 2012. године поново почела да буде примећена после деценије тишине. Главни 
разлог за ово је због изузетно великог успеха „Oculus VR“ kickstarter компаније где су успели да скупе 2.4 милиона 
долара. Ово је довело до производње „Oculus Rift“, носивог и приступачног HMD-a (head-mounted display) са 
стереоскопским дисплејима који се сматрао удобним и лаганим. Једна од кључних карактеристика Rift-a је ултра 
широко видно поље (100 степени) за стварање задубљивања које је неопходно да би се искусила виртуелна 
реалност. 

Једна од главних брига која је настала је да ли ће генерална јавност се прилагодити ВР HMD-овима, компаније 
развијају интегриране HMD-ове који захтевају да потрошачи купе нови хардвер. Решење овог проблема је 
покренуо нови тренд ВР који се појавио почетком 2014. године где уместо те непознате технологије, потрошачи 
би користили снагу њихових телефона које тренутно користе. Ово је први пут приказао Google са њиховим Google 
картон HMD који је могао да се користи на мобилну платформу. Ово решење није без мана, једна од главним 
брига у погледу Google картона је чињеница да праћење главе користи уграђен акцелерометар телефона, ово 
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изазива лаг, главобоље и мучнину у току вожње за многе кориснике. Тренутно постоје многе други HMD за 
мобилне телефоне на тржишту. Међутим Samsung је имао идеју да побољша бежични HMD искуство које користи 
мобилне телефоне као платформу. Ону су развили Samsung Gear VR ово је бежични HMD који је развијен са 
стране Oculus VR специфично за Samsung и њихове главне телефоне попут Galaxy note 4 и Galaxy S6. Оно има 
Oculus Rift-ов модул за праћење главе што драстично побољшава време одзива екрана у поређењу за покрета 
главе. Тиме смањује шансу да корисник добије главобољу и мучнине. Само коришћење производа да бих се 
искусила ВР може да изазове нежељене последице, међутим очигледно је да се обраћа посебна пажња да се узрок 
тих последица уклони. 

 

3 Предности виртуалне реалности 

Виртуелна реалност пружа низ предности коришћења у образовању. Током протекле две деценије, бројне студије 
су показале снаге виртуелне и њену повећана употребу у учионицaма. Једна од најзначајнијих предности је да оне 
мењају улогу наставника од добављача знања у фацилитатора који помаже ученицима да самостално истраже и учe 
(Youngblut, 1998). Ово снажно допуњује теорију конструктивистичког учења јер се ученици осећају овлашћеним и 
ангажованим зато што имају контролу над њиховог процес учења (Dede, 2005)(Antonietti, Imperio, Rasi & Sacco, 2001). 
Студенти могу научити искуством тј. експериментално и својом темпом пошто истражују виртуелно окружење, 
спречавајући ситуацију где ученици заостају у току предавања и проводе остатак чаша покушавајући да стигну остале 
ученике (Jonassen, Peck & Wilson, 1999). 

Додатно виртуелна реалност може помоћи ученицима да уче апстрактне концепте јер могу да искусе и 
визуализују ове концепте у виртуалном окружењу (Sala, 2013). За разлику од традиционалног процес учења који се 
обично заснива на језик, концептуално и апстрактно виртуално окружење за учење подстиче активно учење и помаже 
студентима да разумеју апстрактне ствари (Lee & Wong, 2014). Ученици слабе простране способности посебно имају 
користи од виртуелне реалности, јер визуелизације помажу смањењу когнитивног оптерећења према циљу учења 
(Lee & Wong, 2014). 

Виртуелна реалност омогућава кориснику да схвати системе или објекте који су изузетно различитих размера. На 
пример, апликација виртуелне реалности минијатурне пећи за угаљ (Vieira, Seshadri, Oliveira, Reinhardt, Calazans & 
Vieira Filho, 2017) омогућава студентима да виде целокупну слику о томе како цео систем функционише и да 
истражују појединачне компоненте система, све у једном течном искуству. Проучавање људске анатомије са 
виртуалном стварношћу даје ученицима боље разумевање релативне величине различитих органа и делова тела. 
Осим тога, додатни контекст визуализације места где су органи у телу и околним деловима олакшава ученицима да 
науче и запамте у поређењу са стандардним начином памћења имена и термина (Falah, Khan, Alfalah, Alfalah, Chan, 
Harrison & Charissis, 2014). 

Опасне и ретке ситуације се могу симулирати у виртуелној реалности, ово омогућава ученицима да уче у 
безбедном окружењу. Неки од примера укључују коришћење техника хирургије (Ota, Loftin, Saito, Lea & Keller, 1995) 
или учење како сигурно користити машинске алата (Antonietti, Imperio, Rasi & Sacco, 2001). Такође у симулираном 
окружењу ученици могу сазнати о потенцијално опасним последицама неуспеха праћења процедура или 
превазилажење спецификација дизајна без физичког оштећења опреме или губитка живота (Potkonjak, Gardner, 
Callaghan, Mattila, Guetl, Petrović & Jovanović, 2016).  

 
4 Методологија 

Један од главних проблема коришћења виртуалне реалности у образовању је интересовање ученика за саму 
технологију. Без обзира на ефиканост и резултате који могу да се постигну користећи виртуалну реалност у 
образовању ако ученици не желе да је користе или нису заинтересовани ти резултати неће моћи бити практично 
остварени. 

Истраживања коришћења виртуалне реалности у образовању имају неколико могућих проблема. У овом 
истраживању један од битних проблема је реакција ученика на окружење виртуалне реалност. ВР је релативно 
нова технологије због овога већини ученика ће се први пут срести и користити ову технологију. Неки од ризика 
коришћења ВР су мучнине, дисоријентација и вртоглавица због овога мора да се презуму одређене мере да бих 
се умањењио ризик да се оне појаве. У овоме експерименту је преузето неколико мера превентације ових 
случајева. Сви ученици су обавештени о могућим нежеленим последицама, због овога су обавештени више пута 
да нису у обавези да учествују у експерименту ако не желе. Изабрана је специфична апликација која није визуално 
интезивна и која нема брзо кретање, да бих умањили ризик мучнине и дизоријентације. Такође сви ученици су 
били у седећем положају, овиме се минимизира ризик повреде у случају вртоглавице и дизорјентације. Током 
самог коришћења одговорно лице је стајало поред њих од почетка до краја вожње, у случају било какве 
непријатности ученицима је речено да затворе очи и кажу да им је непријатно. Након сваког коришћења наочаре 
су обрисане алкохолном марамицом за једно коришћење због дезинфекције. 

У овом експерименту главни предмет истраживања је заинтересовања ученика за коришћење технологије 
виртуалне реалности за учење. Циљ истраживања је проналажења нивоа заинтересовања ученика за коришћење 
технологије виртуалне реалности за учење, установљења разлике између експериментале и контролне групе и 
полова, проналажења колерације интереса ученика за коришђење ВР за учење и играње.  

   У овом експерименту су учествовала два одељења из Економско-трговинске школе Крушевац, свако 
одељење је подељено у две групе, свакој групи се час одржава самостално. Прво одељење је била прва година 
смер пословни администратор а друго одељење је била 18 друга година истог смера. Укупно је било 55 учесника, 
контролна група је имала 29 учесника а експериментална група 26. 

Инструмент који је коришћен за експеримент је VR-BOX оне су наочаре са сочивима у њима је стављен 
мобилни телефон који служи као екран и уређај на коме је апликација покренута. Апликација коришћена за 



експеримент је “VR Thrills” специфично “Steel runner” вожња. Сваки ученик у експерименталној групи је  
попунио упитник након завршене вожње, контролна група није користила ВР пре попуњавања упитника. 

Упитник садржи 7 демографских питања и 6 питања или тврдњи везани за виртуалну реалност. Након 
прикупљања свих података из упитника урађена је њихова анализа. 

 
5 Резултати и анализа 

Испуњени упитници су анализирани са фокусом на независним Т-тестовима и колерацијом одговора на 
питања. 

Group Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

Motivisanost 55 3,22 1,182 

Atraktivna Za Ucenje 55 3,64 1,060 

Originalna 55 4,05 0,870 

Za Igranje 55 3,95 1,208 

Kreiranje Sadrzaja 55 3,78 1,228 

Laksa Za Koriscenje 55 3,80 1,043 

Табела број 1. Просечна вредност одговора по питању 

На табели број 1. и графику број 2. видимо да за свако питање је просек већи од 3, ово значи да су генерално 
учесници исказали мало изнад неутралног одговора на постављена питања. 

 

График број 1. Просечна вредност одговора 

 

У експерименту смо имали 12 мушких и 43 женских учесника. Као што се може видети графику број 2 највећи 
просечни одговор за мушки пол је био за коришћење виртуалне ралности за играње са просеком од 4,25 а најмањи 
везан за лакоћу коришћења са просек од 3,58. Највећи просечни одоговор за женски пол је за оригиналност 
виртуалне реалности са просеком од 4,14 а најмаљи за мотивисаност коришћења виртуалне реалности за учење 
са просеком од 3,16. 
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График број 2. Просек одговора по полу 

 

У овоме експерименту смо имали 55 учесника који су били подељени у две групе, контролна групе је имала 
29 учесника а експериментална 26. Као што је приказано на  графику број 3 највећи фактор дивијације контролне 
групе је био за питање креирање садржаја у виртуалну реалност са фактором дивијације од 1,227, а најмањи је 
био за питање оригиналности виртуалне реалности са фактором од 0,926. Највећи фактор дивијације за 
експерименталну групу је за питање коришћења виртуалне реалности за играње са фактором дивијације од 1,347, 
а најмањи је исто као и за контролну групу за питање оригиналности са фактором дивијације од 0,816. 

 

 

График број 3. Просек одговора по типу групе 

Резулати Т-теста по типу групе приказује да за ниједно питање не можемо одбацити нулта хипотезу. Нису 
добијене статистички значајне разлике између група у погледу наведених питања у упитинку, никако из тога не 
можемо да тврдимо да између контролне и експерименталне групе не постоје просечно гледане разлике у погледу 
наведених питања у упитинку. 

Резултати колерације приказују да оцена из предмета има статистички битну колерацију са мишљењем 
ученика на корисност или атрактивност коришћења виртуалне реалности за учење, што даље потврђује да 
ученици са бољим успехом су више заинтересовани за коришћење виртуалне ралности за учење. 
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ЗАКЉУЧАК 

Може се рећи да је поглед на виртуалну реалност једна целина, где мишљење о појединим начинима 
коришћења или аспектима виртуалне реалности пропоционално утиче на мишљење о њеним другим аспектима 
или начину коришћења. Педагошки ово нам омогућува да приђемо ученицима користећи различите методе тј. 
прилагодимо их зависно од ученика. Позитивно мишљење ученика о виртуалној реалности повећава и њихово 
мотивисање за коришћење виртуалне реалности за учење. 

Виртуална реалност пружа низ предности коришћења у образовању, омогућава ученицима да уче својим 
темпом, помаже приликом трајног памћена градива, олакшава разумевање апстрактних појмова, омогућава 
јефтино тестирање различитих дизајна, симулираном окружењу са опасним последицама у коју ученици могу 
безбедно да раде. Међутим главне препреке које су брига за могуће ометање у развоју, потребна опрема и 
пропратни материјал специфично дизајниран за предмете и додатна едукација предавача да користе ВР као алат 
за наставу ефикасно пружају изазов да се ВР имплементира као традиционални алат за наставу. 
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