
Утицај примене савремених наставних 
средстава на мотивацију ученика 

 

Надица Андрејић 
Факултет техничких наука, Чачак 

ИАС Техника и информатика, 2018/2019 
nadica035@gmail.com 

Ментор рада: др Вељко Алексић 
 

Апстракт— Савремено друштво и нагли  развој технике и технологије свакодневно утичу и на промене у 
образовању, у смислу све веће имплементације информационо комуникационих технологија у настави. 
Наставник  мора своје методе и средства да прилагођава савременим условима и да настоји, да уз помоћ 
савремених наставних средстава утиче на повећање мотивисаности ученика за учење. За наставу, као 
организован процес васпитно-образовног рада, мотивисаност ученика је веома битан фактор успешности. 
Све ове чињенице представљају разлог да предмет истраживања у овом раду, буде управо утицај примене 
савремених наставних средстава на мотивацију ученика. 

Кључне речи – савремена наставна средства; мотивација ученика; рачунар; пројектор; интерактивна 
табла. 

1 УВОД  
 Сведоци смо свакодневних напредовања човечанства у многим областима савременог друштва, где 

су знање, идеје и информације основни услов даљег успешног развоја. Данас се све више тежи модернизацији 
и унапређењу образовања, будући да традиционална настава, по мишљењу многих истраживача има низ 
недостатака. Традиционално конципирана наства изложена је критикама, тим пре што се сматра да 
ученицима нуди површна знања са гомилом чињеница које често не могу да се употребе у новим 
ситуацијама. Последице овакве наставе су слабљење мотивације за учење, површност, краткотрајност 
усвојених знања. Како је мотивисаност ученика веома битан фактор успешности у учењу, мора јој се 
посветити посебна пажња.  

 Савремена наставна средства данас налазе велику примену у настави и учењу, у циљу повећања 
мотивације код ученика. Мотивација се може идентификовати у различитим елементима наставног процеса, 
како у појединцу који учи, тако и у ужој и широј околини која директно или индиректно утиче на сам процес 
учења. На појединим нивоима образовања мотивацију ученика за сам образовни процес је веома тешко 
одржати, што се посебно односи на децу у пубертету и адолесценцији, када њихови развојни проблеми 
усмеравају активности на друге садржаје који су изван наставе.  
 Све више се намеће потреба за савременом школом и савременим учитељима. Поставља се питање 
како савремена технологија утиче на наставу и учење. Поставља се и друго питање: у којој мери су школе 
спремне да прихвате савемена наставна средства у настави? Оба питања су кључна за процес учења, а 
посебно битна за процес активног учења. Већина психолога тврди да и поред позитивних резултата, постоје 
и озбиљни недостаци у наставном процесу. 
 У овом раду је спроведено истраживање ученика нижих разреда, тачније ученика од 5. до 8. разреда 
основне школе, као и њихових наставника. Најпре је постављена паралела између традиционалне и 
савремене наставе, како би се утврдило који вид наставе је перспрктивнији. 
  Овај рад се заснива на томе колико су ученици свесни значења мотивације и шта је за њих највећа 
мотивација, колико примена савремених наставних средстава утиче на мотивисаност за учење и која од 
примењених савремених наставних средстава су њима од највећег значаја у усвајању нових знања. Однос 
наставника према примени савремених наставних средстава и нивоа мотивисаности, такође ће бити 
приказани у овом истраживању. 



2 УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ САВРЕМЕНИХ  НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА НА МОТИВАЦИЈУ УЧЕНИКА 
 Савремена наставна средства у данашње време налазе велику примену у настави и учењу. Увођење 
иновација у васпитно-образовни процес, што значи и у наставу, је реакција на традиционално школско учење у 
коме доминира фронтални облик рада са једносмерном комуникацијом између наставника и ученика. Таква 
настава је, често, досадна бољим ђацима, а недовољно разумљива за слабије, што значи да не обезбеђује 
могућност напредовања у овладавању наставним садржајима темпом који одговара сваком ученику. Посебан 
проблем класичне наставе је недовољна интеракција између ученика међусобно и ученика и наставника.  
 У последњих неколико година са масовнијим коришћењем рачунара у школама, створени су услови за 
квалитетније иновирање образовне технологије. Настава са мултимедијалном садржином постоји у наставној 
пракси дуже време, али је термин мултимедијална настава педагошка категорија новијег датума. 
Мултимедијски систем у настави изграђује се због потребе функционалне и техничке интеграције бројних и 
разноврсних медија у настави у систематичне склопове, одатле и назив мултимедијски систем. Ако је циљ 
савремене школе да припрема ученике за живот, треба учинити озбиљне кораке  да ученик  који излази из 
образовне установе има практична знања на пољу коришчења рачунара. 
 Употребом савремених наставних средстава остварује се више васпитно -образовних циљева. Њиховом 
употребом наставник остварује принцип очигледности и постиже већу заинтересованост ученика. Остварује се 
већа пажња и мисаона активност ученика, врши се бржи и лакши пренос информација, што све заједно 
доприноси постизању бољег успеха.  
 Основне функције наставних средстава су: постизање очигледности, подстицање на интензивирање 
учења и развијање умних и других способности, постизање рационализације и економичности наставе, да 
представљају материјални ослонац мисаоној активности, интелектуална функција. Значај примене наставних 
средстава у васпитно образовном процесу је изузетно велики. Од тога колико се користе наставна средства 
зависи радна атмосфера на часу, пажња и активност ученика, емоционални однос према наставнику и предмету. 
Вредност примене одговарајућих наставних средстава би се могла свести на следеће, већ проверене чињенице:  

 наставна средства омогућавају лакше упознавање са појмовима и догађајима;  
 наставна средства пружају могућност наставнику и ученику да се ослободе многих рутинских послова, 

те да се у настави испољи већи степен креативности; 
 употребом наставних средстава наставник ће лакше прилагодити наставу претходним знањима 

ученика, интересовањима, способностима; 
 наставна средства значајно доприносе да се брже модернизују облици, методе и поступци у настави; 
 захваљујући наставним средствима ученици више уче увиђањем, истраживањем и решавањем 

проблема, она их подстичу на мобилност и самосталност;  
 савремена наставна средства (образовни софтвер, електронске лабораторије за мултимедијалну наставу 

и сл.) обележавају степен чулног сазнања које упућује на ствари, појаве и њихове особине, што 
омогућава бољи начин учења, услова за трајније памћење, сигурно препознавање и употребу онога што 
је запамћено. 

 Дакле, предности коришћења нових наставних средстава су: олакшано припремање и извођење наставе. 
Ученицима се пружа могућност самосталног рада и примена стечених знања у пракси. (Даниловић, 1996.) 
 Најзначајнија промене у наставном процесу због утицаја информационо - комуникационих технологија  
је да наставник више није једини извор знања. Нови медији и информациона технологија обогаћују изворе 
знања. Методе и процеси који одговарају новим технологијама и циљевима су следећи: индивидулан рад, рад у 
пару, рад у мањим групама, активно стицање знање, учење уз помоћ откривања, експерименти, пројектна, 
интерактивна настава.  Наставни садржаји који се учиницима презентују уз помоћ мултимедијалних садржаја и 
рачунара, не само да осавремењују наставу и подижу је на виши ниво у односу на традиционалну наставу, већ и 
ученика стављају у позицију активног учесника. 
 У овим променама кључна улога припада наставнику  који је способан да омогућује заједничко 
прикупљање информација и знања, поред тога и сам непрекидно учи. Наставник све више треба да буде 
модератор или ментор, онај који води, предлаже и помаже ученицима да се повежу са експертима и другим 
ресурсима.  

3 МЕТОДОЛОГИЈА 
 Предмет истраживања у овом раду биће утврђивање утицаја савремених наставних средстава, која се 
примењују у настави, на повећање мотивације код ученика. Истраживање је спроведено међу наставницима и 



ученицима ОШ “Ђура Јакшић“ у Ћуприји. Циљ истаживања је утврђивање утицаја савремених наставних 
средстава која се примењују у настави на повећање мотивације код ученика у основној школи.  

 Да би се овако постављен циљ истраживања реализовао, било је неопходно утврдити и следеће 
истраживачке задатке: 

a) утврдити у којој мери наставници примењују савремена наставна средства; 

б)   која савремена наставна средства имају на располагању; 

в)   која савремена наставна средства најчешће користе; 

г)   испитати ученике шта за њих значи појам „мотивација“; 

д)  утврдити шта највише мотивише ученике да уче; 

ђ)  која то савремена наставна средства највише мотивишу ученике. 

Општа хипотеза. На основу постављеног циља и задатака истраживања, општа хипотеза гласи : примена 
савремених наставних средстава значајно утиче на повећање мотивације ученика за учење. 

Посебне хипотезе истраживања су: а) наставници сматају да примена савремених наставних средстава 
значајно утиче на повећање мотивисаности ученика за учење; б) савремена наставна средства и иновације у 
настави додатно мотивишу ученике за учење .  

 Истраживање је спроведено у основној школи „Ђура Јакшић“ у Ћуприји. У истраживању је 
учествовало N=25 наставника који су запослени у школи на временски период дужи од пет година и по N=15 
ученика из сваког одељења од 5. до 8. разреда. Обзиром да сваки разред има по три одељења, укупан узорак је 
чинило N=180 ученика ове школе и то N=88 дечака и N=92 девојчице.. Ученици су бирани методом случајног 
одабира и сматра се да је узорак довољно репрезентативан. У овом истраживању подаци су прикупљени 
техником анкетирања. Као инструмент истраживања употребљен је анонимни анкетни упитник.  

4 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 На самом почетку истраживања од наставника је тражено да изнесу своје мишљење о условима рада у 
школи у којој су запослени, зато што је један од најважнјих предуслова употребе савремених наставних 
средстава управо њихово задовољство средствима која су им на располагању. Понуђене су три могућности за 
одговор, да су услови: задовољавајући, добри или одлични. Одговори су приказани графиконом 1. 

 

Графикон 1. Процена услова рада ( техничке опремљености) 

 Обзиром да школа поседује дигиталну учионицу, интерактивну таблу, да свака учионица има пројектор 
и конекцију са интернетом, наставници су давали одговоре и на питање: “Која савремена наставна средства 
најчешће користе у настави?“ Резултати анкете приказани су графиконом 2. 



 

Графикон 2. Најчешће коришћена савремена наставна средства 

 Узимајући у обзир чињеницу да сви наставници користе нека од наведених савремених наставних 
средстава, изјашњавали су се и по питању утицаја примене савремених наставних средстава на побољшање 
наставе и повећање мотивисаности ученика. Понуђени су одговори да примена савремених наставних 
средстава: а) веома утиче; б) не утиче; в) мало, незнатно; утиче на побољшање наставе и повећање 
мотивисаности  ученика. На графикону3., приказани су одговори наставника. 

 

Графикон3. Да ли примена савремених наставних средстава утиче на побољшање наставе и повећање 
мотивисаности ученика? 

 Анкетирањем је обухваћено N=25 наставника и применом т-теста дошло се до статистичких података 
који су приказани у табели1. и указују на то, да не постоји статистички значајна разлика између одговора ове 
групе наставника, у погледу утицаја примене савремених наставних средстава на побољшање наставе и 
повећање мотивисаности ученика за учење, а то нам потврђује вредност t која је већа од 0.05.  
 

 

Табела1. Т-тест 
 Након анкетирања наставника, за потребе овог истраживања, анкетирани су и ученици школе. Како је 
већ наведено, у анкети је учествовало укупно N=180 ученика, од петог до осмог разреда, тј. по N=15,  ученика 
из сваког одељења. На самом почетку се испитивало шта то за ученике уопште представља сам појам 



„мотивација“. Да ли је то похвала, унутрашње задовољство, позитиван подстицај или пак покретачка снага? 
Резултати ове анкете дати су у наставку. 

      

 Графикон4. Појам мотивације по мишљењу ученика 

Ученици су приликом поставњеног питања: „Шта вас највише мотивише за учење?“, могли да бирају између 
четири понуђена одговора: а) оцена; б) похавле и награде; в) примена савремених наставних средстава; г) 
такмичење. Одговори су приказани  на графикону 5. 
 

 
 

Графикон 5. Шта највише мотивише ученике за учење 
 С обзиром да је на нивоу сваког разреда анкетирано по N=45 ученика, применом т-теста дошло се до 
следећих статистичких резултата. 
 

 
Табела2. Т-тест  

  
 Резултати т-теста указују да не постоји статистички значајна разлика између ове четири групе ученика, 
у погледу онога што их највише мотивише за учење, а то нам потврђује вредност t која је већа од 0.05.  
 На основу оваквих резултата, долазимо до закључка да примена савремених наставних средстава има 
позитиван утицај на мотивацију ученика, тј. да значајно утиче на повећање мотивације код ученика за учењем. 



 С обзиром да су ученицима у овој школи доступна различита савремена наставна средства, спроведена 
је и анкета  на основу које је требало  утврдити која их то савремена наставна средства највише мотивишу да 
уче. Ученици петог  разреда су имали мало другачију анкету, тачније имали су могућност избора између: 
дигиталне учионице, интерактивне табле, дигиталног уџбеника и мултимедијалних презентација. Док су 
ученици осталих разреда  имали анкету у којој као понуђени одговор нису добили дигитални уџбеник, а разлог 
томе је што је тек од септембра школске 2018/2019. године, поред папирног уџбеника у наставу уведен и 
дигитални, тако да дигиталне уџбенике имају само ученици првог и петог разреда. 

 
 

Графикон6.Савремена наставна средства која највише мотивишу ученике за учење 
 
 Највећу иновацију у погледу примене савремених наставних средстава, доживели су ученици петог 
разреда, применом дигиталних уџбеника. Њихови одговори су били најмеродавнији за доказивање тачности 
друге посебне хипотезе. Применом т-теста дошло се до следећих статистичких резултата. 
 

 
Табела3. Т-тест 

 
 Резултати т-теста указују да не постоји статистички значајна разлика између ове групе ученика. Тиме је 
потврђена посебна хипотеза која гласи: „Савремена наставна средства и иновације у настави додатно мотивишу 
ученике за учење“, а то нам потврђује и вредност t која је већа од 0.05.  
 Резултати анкете преосталих ученика приказани су на графикону7. 
 

 
Графикон 7. Савремена наставна средства која највише  

мотивишу ученике за учењe 



 Из свега приказаног, можемо уочити да се и наставници и ученици слажу да сва савремена наставна 
средства  повећавају мотивацију и ангажовање ученика, у складу са њиховим интересовањима, да олакшавају 
памћење и учење, подстичу креативност и истраживачки дух. Посебно се из резултата анкете која се односи на 
петаке и савремена наставна средства која их највише мотивишу за учење, може уочити колико иновација ( у 
овом случају - дигитални уџбеник) у настави може допринети повећању мотивисаности ученика. 

5 ЗАКЉУЧАК 
 Када говоримо о мотивацији у наставном процесу, долазимо до закључка да се она налази на 
различитим местима наствне структуре, од појединца који учи, до уже и шире околине која може директно или 
индиректно утицати на сам процес едукације и напредовања појединаца. Најбитније од свега је да наставник 
мора имати улогу најважниејг мотивационог фактора. Он је као ментор задужен за праћење напредовања 
његових ученика, усмерава их, пружа им подршку и брине о њиховом развоју. Од способности наставника да 
мотивише своје ученике за учење, у многоме ће зависити њихов успех. Веома је битно, да наставници у раду са 
ученицима избегавају примену страха и присиле и да стварају пријатну атмосферу на часу, због које ће и они и 
ученици бити мотивисанији за рад. 
 Могућност да настава буде креативнија и додатно мотивише ученике у данашње време, пружа примена 
савремених наставних средстава. На основу резултата овог истаживања потврђена је општа хипотеза, а која 
гласи да: примена савремених наставних средстава значајно утиче на повећање мотивације ученика за  
учење. Потврђене су и претпоставке, тј. на основу резултата истраживања потвђено је да наставнци сматрају да 
примена савремених наставних средстава значајно утиче на повећање мотивисаности ученика за учењем и да 
савремена наставна средства и иновације у настави додатно мотивишу ученике за учење. 

 Чињеница је да је  развој информационих технологија значајно утицао на развој и примену савремених 
наставних средстава, који у великој мери доприносе побољшању квалитета наставе и повећању мотивисаности 
ученика. На основу свега наведеног, као и на основу резултата спроведеног истраживања, долазимо до 
закључка да је улагање у савремена наставна средства неопходно како би се поспешио квалитет наставе. 
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