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Апстракт—Програмирање је само по себи апстрактно и тешко, посебно за почетнике у основној школи где се приликом 
„класичног“ учења програмирања користе текстуални програмски језици, што води до проблема усвајања синтаксе и 
додатно смањује мотивацију ученика. Сходно томе, потребно је пронаћи нове начине усвајања градива који ће приближити 
програмирање ученицима повезујући га са њиховим интересовањима. Дигиталне игре су саставни део дечије 
свакодневнице, а укључивањем њих у наставни процес задржава се пажња ученика и подиже њихово интересовање за 
усвајање градива. 

Кључне речи – дигиталне игре, програмирање, образовање, учење 

1 УВОД  

Почетком треће индустријске револуције или дигиталне револуције, како је многи називају, аналогна 
технологија је скоро у потпуности замењена дигиталном. Сходно променама које су се десиле у оквиру ове 
револуције, програмирање је као професија себе поставило на врх лествице најтраженијих професија 
данашњице. Законом о основном образовању и васпитању Републике Србије информатика и рачунарство је 
постало обавезан предмет у основним школама, а ученици се већ од петог разреда сусрећу са основама 
програмирања. У петом разреду ученици најпре изучавају програмски језик Scratch који представља темељ у 
учењу програмских језика јер не захтева познавање синтаксе и исписивање кода па га деца овог узраста разумеју. 
У старијим разредима, почевши од шестог, ученици изучавају рад у програмском језику Python кроз који стичу 
знање за писање текстуалног кода. 

Дигитална револуција почиње знатно да се развија од друге половине 20. века, а 1970. године дошло је да 
популаризације програмирања које је тада представљало механичко исписивање наредби тј. кодова. Педесет 
година касније програмирање представља много више од пуког исписивања наредби, а од програмера се очекује 
висок степен креативности и иновативности. Управо велика очекивања које је тржиште наметнуло на глобалном 
нивоу захтева да се код деце од најраније доби развије алгоритамско мишљење. У почетној фази програмирања 
код ученика велики проблем предствља апстрактна страна програмирања, јер деца у том узрасту најлакше 
разумеју оно што виде и управо образовни план треба прилагодити тако да се програмирање изучава од 
конкретног ка апстрактном. Сходно наведеном, велики предуслов за одабир програмских језика јесте и узраст 
ученика. 

Програмирање, дигиталне игре, утицај игара на развој деце тема су многих радова. Аутори који истражују 
техничко – технолошко подручје често се у својим радовима баве овим темама појединачно, али мали је број 
радова који их доводе у везу једну са другом. Иако дигиталне игаре у настави нису много заступљене, област у 
којој се нешто више користе је програмирање, а поред тога што постоје игре које су развијене за учење основних 
концепата програмирања оне се и даље не примењују довољно. Самим тим наставници теже томе да се то 
промени. 

2 ПРОГРАМИРАЊЕ 

Интензивно коришћење рачунара како у свакодневном животу тако и у школама почиње крајем двадесетог 
века, док су данас рачунари и образовни софтвери постали незаобилазни елемент у наставном процесу.  

Од школске 2007/2008. године предмет информатика и рачунарство уведен је као изборни предмет у 
основним школама на територији Републике Србије, од тада па на даље проценат деце која су одабрала да 
похађају овај предмет је сваке године био све већи. Од 2018. године правним актима је дефинисано да предмет 
информатика и рачунарство постаје обавезан предмет од петог разреда основне школе, а у оквиру њега се 
изучава и програмирање. У петом разреду ученици најпре изучавају програмски језик Scratch који представља 
темељ у учењу програмских језика јер не захтева познавање синтаксе и исписивање кода па га деца овог узраста 
разумеју. Касније, у старијим разредима, почевши од шестог разреда уче програмирање у програмском језику 
Python кроз који уче синтаксу и стичу знање за писање текстуалног кода. Један од разлога због ког се тек од 



шестог разреда изучава сложенији програмски језик јесте тај што ученици у петом разреду још увек немају 
довољно развијено апстрактно размишљање. 

Популаризација програмирања почела је 70-тих година прошлог века и представљала је углавном механичко 
исписивање наредби, тј. кодова. У данашње време програмирање се користи за решавање проблема помоћу 
рачунара, отклањање грешака, развијање логичког размишљања, што подразумева развој стратегија за решавање 
проблема који могу бити из различитих области [1]. Раније је програмирање било вештина у којој су програмери 
могли да користе линеарно размишљање, док се данас од програмера очекује креативност, а не само креирање 
алгоритама и решавање проблема на најједноставнији начин. Програмирање се не учи само у оквиру наставног 
процеса (основна школа, средња школа, високо образовање), све је више курсева и приватних академија за учење 
прогрмирања. Такође, програмери се образују и самостално помоћу литературе која је доступна на интернету и у 
библиотекама, па је тако све више самоуких стручњака из ове области. У овом раду акценат је стављен на децу, 
од њихове најраније доби, а првенствено на учење програмирања кроз наставни процес. 

Велики проблем, у почетној фази програмирања, за ученике представља апстрактна страна програмирања, јер 
они много лакше разумеју оно што виде и због тога би требало ићи од конкретног према апстрактном. 
Програмски језици за почетнике требали би имати једноставну синтаксу како би процес учења био лакши, а у 
исто време би требали бити довољно јак начин за увођење програмирања [1]. 

Језици који се користе за програмирање у индустрији, као што су Java, Visual Basic или C++ нису погодни за 
почетно учење програмирања у школама јер је њихова синтакса претешка за разумевање. Програмски језици за 
почетнике треба да имају лакшу и једноставнију синтаксу како би почетници могли да је разумеју и развију 
алгоритамски начин размишљања. Неки од тих језика су Logo, Scratch и Python, од којих прва два припадају 
групи визуелних програмских језика, док последњи припада текстуалним програмским језицима. 

3 ИГРЕ 

Деца од најранијег узраста проводе сате играјући се, иако влада мишљење да оне имају лош утицај на развој 
детета, заправо сви сати проведени у игри код деце развијају многе позитивне особине. Па тако деца кроз игре 
заправо уче, а њихов карактер је у потпуности забан и мотивишући. Играјући се, деца решавају одређене задатке, 
и тако обогаћују своје знање и развијају интелигенцију [2], како наводи [3]. 

Игре на више начина утичу на развој деце, имају утицај на когнитивни развој детета, његово размишљање, 
свест, обраду информацја [4]. Поред тога утичу на социјални, емоционални и физички развој деце, што се 
касније огледа у њиховој комуникацији, моралним вредностима, емпатији, координацији покрета и вештинама 
које лакше стичу. 

Игра је најзабавнији облик учења, а знање стечено кроз игру је много трајније од оног стеченог на неки други 
начин. Такозвана „дигитална генерација“ највећи део времена проводи у виртуелном свету, најчешће играјући 
дигиталне игре, што нас води до питања зашто то не искористити тако да то време проведу учећи? Један од 
начина да се дигиталне игре примене у процесу учења је приликом усвајања знања из области програмирања. 

Играјући дигиталне игре деца истовремено извршавају више радњи одједном. Користе моторику, визуелно 
опажање, логичко размишљање, самим тим развијају креативно размишљање, а не само линеарно. Оне 
омогућавају учење путем открића, а бројна истраживања су показала да такво учење има много већи учинак у 
савладавању градива него традиционално учење кроз наставу. Највећа предност је то што би примена 
дигиталних игара у извођењу наставе могла да представља мост између традиционалног начина учења из књига 
и будућих приступа учењу који би ученицима били приступачнији и занимљивији. 

Неке од предности игре као облика учења како наводи [5], према [6] су:  

 Врло је лако постићи највећу могућу концентрацију пажње. 

 Активност деце у игри већа је него у другом облику учења. 

 Игра повећава мотивацију, интерес, изазива пажњу, те учење чини занимљивијим него други начин 
рада. 

 Научене садржаје у игри деца дуже памте и лакше примењују. 

Као што постоје предности, тако постоје и ризици код играња дигиталних игара, а неки од њих како наводи 
[7], према [8] су:  

 Насиље које је основна карактеристика великог броја дигиталних игара. 

 Опасности кретања од умереног играња и преокупације до патолошког играња, где играч умерено 
игра дигиталне игре што га полако доводи до преокупације када занемарује своје обавезе, а касније 
до патолошког играња када мора играти по сваку цену, занемарујући све остале потребе. 

 

Иако постоји опасност од негативних последица које су наведене ипак је више позитивних страна које 
дигиталне игре пружају. Уколико се води рачуна о садржају дигиталних игара, као и о времену које деца проведу 



играјући их, може се утицати на њихов негативан утицај, како би се што више искористиле позитивне стране 
дигиталних игара. 

 Да би се привукла пажња ученика за неко градиво потребно је пронаћи најбољи начин како их 
заинтересовати и како им то градиво приближити. Потребно је повезати школско градиво, у нашем случају 
програмирање, са интересовањима ученика како би они имали мотивацију да уче, у супротном се остаје при 
класичном учењу програмирања које обесхрабрује ученике јер се већином ослања на решавање математичких 
проблема. Сходно томе, сферу њиховог интересовања за дигиталне игре неко се досетио да повеже са 
програмирањем, што нас доводи до не тако великог броја дигиталних игара за учење програмирања, али то 
оставља простор за даљи развој ове области. 

 Неке од дигиталних игара које се користе за учење програмирања, како у школама тако и ван њих су: 
LightBot, RoboZZle и Waterbear које користе исту технику приликом играња, затим Run Marco и Tynker које у 
много чему подсећају на програмски језик Scratch, а ту су и RoboMind и CodeCombat које захтевају неко 
предзнање из области програмирања. Наведене игре се  претежно базирају на визуелном програмском језику који 
не захтева познавање синтаксе. Намењене су како деци млађег узраста тако и старијима који тек улазе у свет 
програмирања. За тему имају углавном већ познате концепте који се користе у комерцијалним играма, тако да се 
корисници лако сналазе од самог почетка. 

4 ЗАКЉУЧАК 

Образовни систем какав познајемо не одговара у потпуности времену у ком живимо, сходно томе потребно је 
развијати га тако да прати савремене трендове идућу у корак с временом јер долазе нове генерације које одликује 
познавање и широка употреба рачунара. Деца су од рођења навикнута да у свом окружењу имају рачунар који 
најчешће користе за разне видове забаве, самим тим дигиталне игре постају саставни део њихове свакодневнице 
током одрастања. Из свега већ поменутог јасно је да треба искористити сав потенцијал који им рачунар и 
дигиталне игре могу пружити, али на начин да деци помогну у образовању, а не да се користе само у сврху 
забаве.  

Школски систем се годинама уназад није знатно променио, а школе су задржале старе карактеристике где се 
тежи да ученици стекну што више знања за кратко време и не иду у корак са интересовањима ученика. Задатак 
наставника је да то измене, да прилагоде наставу њиховим потребама и интересовањима укључивањем рачунара 
и дигиталних игара које ће обогатити наставу и учинити је лакшом и занимљивијом.  

 Тема овог рада произашла је из огромне заинтересованости за учењем програмирања и самог проблема 
на који почетници наилазе, као што су недостатак мотивације услед традиционалног приступа који наставници 
имају, а који је ученицима у већини случајева тежак за разумевање. Из тог разлога траже се нови начини путем 
којих се градиво може приближити ученицима, због чега се дошло до дигиталних игара. Програмирање само по 
себи може бити занимљиво и лако или потпуно страно и тешко, то зависи једним делом од ученика, а другим 
делом од наставника. Код неких ученика је апстрактно мишљење више развијено и они боље разумеју концепте 
програмирања, док су неки ученици више визуелно оријентисани и не могу у потпуности разумети оно што не 
виде, тада наставници треба да преузму иницијативу и пронађу начин да им олакшају усвајање градива. 

 Иако примена дигиталних игара није велика у нашим школама, ипак се могу наћи примери где се оне 
користе и треба тежити томе да се њихова употреба повећа. У раду су приказане игре које се користе за почетно 
учење програмирања и чија је ефикасност већ доказана кроз примену у настави, али осим игре битно је одабрати 
и одговарајући програмски језик за почетно учење. Аутори који заговарају традиционалне приступе учењу 
залажу се за текстуалне програмске језике, док се аутори који заговарају савремене приступе окрећу визуелним 
програмским језицима. Истражујући литературу која се бави овом темом долази се до закључка да се 
комбиновањем ова два приступа долази до најбољих резултата. Ученици најпре уче основне концепте 
програмирања путем визуелних програмских језика, а када то савладају прелазе на учење синтаксе текстуалних 
програмских језика и усавршавање вештина које су раније стекли. Оваква расподела је примењена из разлога 
што је савладавање основа програмирања лакше путем визуелних програмских језика где ученици могу да виде 
цео процес настанка програма, а текстуални се касније примењују јер је професионално програмирање засновано 
на њима због већих могућности које пружају. 

 Дигиталне игре свакако нису замена за традиционално учење програмирања, али могу бити подршка том 
учењу и средство да се ученицима приближи чак и оно што им на први поглед изгледа претешко, потуно 
непознато и незанимљиво. 
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