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Апстракт У овом раду спроведено је  истраживање у основној школи „Краљ Александар I Карађорђевић   ˮ .Основни циљ 
емпиријског истраживања које је спроведено за потребе ове мастер тезе је сагледавање утицаја информационих технологија 
на побољшање наставног процеса.  

Истраживања се односило на испитивање утицаја информационих технологија на побољшање наставног процеса. Да се 
види  да ли наставници користе информационе технологије, као и како оне доприносе ефикаснијем наставном процесу. 
Резултати су показали  да наставници користе информационе технологије као и да оне утичу на ефикасност наставног 
процеса. 

Кључне речи – информационе технологије, настава, наставни процес 

Увод 

Данас живимо у свету у коме технолошки напредак доводи до квалитативног скока, до примене нових информационих 
технологија у свим сферама живота, што за последицу има индустријску и друштвену револуцију. Као главни разлог 
квалитативних технолошких скокова наводи се научна револуција. Битно је напоменути да истовремено долази до спајања 
традиционално одвојених сфера људске делатности, као што су: образовање, производни рад, управљање, информисање, 
одлучивање и контрола. Шта више, под утицајем савремене компјутерске технологије, системског приступа и актуелне 
комуникацијске револуције, однос човека према технологији добија нове функције. Допринос информационих технологија 
огледа се у свим облицима и подручјима људске делатности, а сама примена нових информационих технолоогија омогућава 
огромне уштеде и снажно утиче на пораст продуктивности. У савременој настави треба употребљавати информационе 
технологије, али мора се обратити пажња на начин њиховог примењивања.  

У својој основи, информациона технологија (ИТ) се бави побољшањем различитих људских напора у решавању проблема 
кроз пројектовање, развој и коришћење технолошки заснованих система и процеса који побољшавају ефикасност и 
ефективност информација и релевантних знања у различитим стратешким, тактичким и оперативним ситуацијама. У 
идеалном случају, то се постиже кроз обраћање пажње на информационе потребе људи у решавању проблема и задатака, у 
пружању технолошких помагала, укључујући рачунарске системе засноване на хардверу и софтверу и процесе у вези, који 
помажу у овим задацима. Активности информационе технологије допуњују и побољшавају, али такође превазилазе границе 
традиционалног инжењеринга, стављајући нагласак на информационе основе инжењерских активности, насупрот заснивању 
на физичким наукама у традиционалним инжењерским подухватима. 

Информациона технологија се састоји од хардвера и софтвера који омогућава прибављање, представљање, складиштење, 
пренос и коришћење информација. Успешност у информационој технологији зависи од способности да се носимо са 
укупном архитектуром система, његових интерфејса са људима и организацијама и веза са спољашњим окружењима. 
Такође је критична његова способност да информације претвара у знање. 

1 ГЛАВНИ ДЕО РАДА 
 Практични део овог рада јесте емпиријско истраживање које је спроведено. Основни циљ емпиријског 
истраживања је испитивање утицаја информационих технологија на побољшање наставног процеса. Аутор овог 
мастер рада имао је за циљ да види да ли наставници користе информационе технологије, као и како оне 
доприносе ефикаснијем наставном процесу.  
 
Истраживање је укључило 45 наставника из основне школе „ˮ из. Прецизније, у истраживању је учествовало 17 
наставника мушког пола и 28 наставника женског пола. Истраживање је било анонимно, а учествовали су сви 
наставници који су желели да својим искуством и знањем допринесу изради овог рада. Верује се да је добијени 
узорак репрезентативан.   
Истраживање је спроведено у току другог полугодишта школске 2017/2018 године, а трајало је од јануара до 
почетка марта 2018. године. Истраживање је спроведено у основној школи „ˮ из. Анкете су дате наставницима 
који су их касније попуњавали. Као што је већ речено анкете је попунило 45 наставника. 
Анкета за наставнике састоји се од 17 питања (в. Додатак 1) од чега су 3 питања општег типа, а односе се на 
пол, радни стажа као и предмет који наставници предају. Преосталих 14 питања односе се на употребу 
информационих технологија у наставном процесу. Питања су на заокруживање, а наставници су заокруживали 
одговор који најбоље осликава њихово мишљење.  
 



Питање Употреба информационих технологија повећава ефикасност наставе јер одржава концентрацију 
ученика. при чему су одговори наставника следећи: 17 наставника (37%) се у потпуности слаже, 13 наставника 
(29%) слаже се у мањој мери, 7 наставника (16%) је неутрално и 8 наставника (18%) се уопште не слаже.  
Верује се да је ефикасност наставе веома повећана када су употребљене информационе технологије, јер се 
помоћу њих повећава мотивација ученика а уједно се одржава и концентрација ученика на високом нивоу. 
Наиме, информационе технологије су блиске ученицима, они их употребљавају на свакодневном нивоу. Сходно 
томе, наставници их морају употребљавати у настави кад год је то могуће јер ће настава у знатној мери бити 
ефикаснија и успешнија. Испитани наставници слажу се да информационе технологије утичу на ефикасност 
наставног процеса, па је основна хипотеза и потврђена. 
Ови резултати могу се видети у Табели 9 као и у графикону. 
Табела 9: Употреба информационих технологија повећава ефикасност наставе јер одржава концентрацију 
ученика на високом нивоу.Резултати емпиријског истраживања приказани су у Табели 1 и Графикону 1. 

ТАБЕЛА I.  : ЕФИКАСНОСТ  НАСТАВЕ УПОТРЕБОМ ИТ                                            

Употреба информационих технологија повећава ефикасност наставе 
јер одржава концентрацију ученика на високом нивоу. 

Фреквенција Проценат 

У потпуности се слажем 17 37 
У мањој мери се слажем 13 29 
Углавном се не слажем 7 16 
Уопште се не слажем 8 18 

Укупно 45 100,00 

СЛИКА 1: ЕФИКАСНОСТ  НАСТАВЕ УПОТРЕБОМ ИТ                               
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Углавном се не слажем
Уопште се не слажем

 

Питање формулисано је на следећи начин Информационе технологије су веома ефикасна нставна 
средства која омогућавају управљање наставним процесом као и учење путем сталне повратне информације 
која има способност да мотивише ученике. Испитани наставници тврде да се њих 17 (38%) у потпуности слаже, 
њих 18 (40%) се у мањој мери слаже, 4 наставника (9%) су неутрална, а 6 наставника (13%) не слаже се уопште.  

Као што и сама тврдња каже информационе технологије омогућавају наставнику да добија константну 
повратну информацију о напретку ученика, те о њиховом схватању и усвајању градива. Самим тим наставници 
могу прилагодити своје представљање наставног материјала. Затим, могу тај наставни материјал прилагодити 
потребама ученика. Уколико се узме у обзир претходно речено, јасно је због чега наставници треба да 
употребљавају информационе технологије а при том је уочљиво и на који начин оне утичу на ефикасност 
наставног процеса. Одговорима наставника   потврђена је и специфична хипотеза да су информационе 
технологије ефикасна наставна средства која омогућавају управљање наствним процесом као и учење путем 
сталне повратне инфорације која има способност да мотивише ученике .Ови резултати могу се видети у Табели 
2 као и у графикону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЕЛА II.  : УПРАВЛЈАЊЕ НАСТАВНИМ ПРОЦЕСОМ ПРИМЕНОМ ИТ                             

   

Информационе технологије су веома ефикасна нставна средства 
која омогућавају управљање наставним процесом као и учење путем 

сталне повратне информације која има способност да мотивише ученике. 

Фреквенција Проценат 

У потпуности се слажем 17 38 
У мањој мери се слажем 18 40 
Углавном се не слажем 4 9 
Уопште се не слажем 6 13 

Укупно 45 100,00 

     

СЛИКА 2: УПРАВЉАЊЕ НАСТАВНИМ ПРОЦЕСО КОРИШЋЕЊЕМ ИТ           
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Уопште се не слажем

 
 

 
 
 Затим, тринаесто питање осврнуло се на стварање самоиницијативе  код ученика, а формулисано је 
на следећи начин Информационе технологије развијају самоиницијативу у раду код ученика. Испитани 
наставници тврде да се њих 20 (44%) увек слаже, њих 15 (33%) слаже се у мањој мери, 7 наставника (16%) се 
углавном не слаже, а 3 наставника (7%) не слажу се уопште.  
Верује се да информационе технологије развијају самоиницијативу код ученика, што подразмева да ће ученици 
сопственим напорима и сопственим радом доћи до нових сазнања, те до решавања проблема. Сходно томе, 
информационе технологије потребно је користити што чешће. Одговорима наставника потврђена је спроведена 
хипотеза да информационе технологије развијају самоиницијативу у раду код ученика. 
Добијени одговори представљени су у Табели 3 и Графикону 3. 
 
 

ТАБЕЛА III.  :САМОИНИЦИЈАТИВА УЕНИКА КОРИШЋЕЊЕМ ИТ                                

Информационе технологије развијају самоиницијативу у раду 
код ученика. 

Фреквенција Проценат 

У потпуности се слажем 20 44 
У мањој мери се слажем 15 33 
Углавном се не слажем 7 16 
Уопште се не слажем 3 7 

Укупно 45 100,00 



 
 СЛИКА 3: САМОИНИЦИЈАТИВА УЧЕНИКА КОРИШЕЊЕМ ИТ   
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Уопште се не слажем

 
 
 
Кроз питање информационе технологије утичу на стварање апстрактног мишљења па је постављено питање 
Употреба иформационих технологија у настави погодује развоју апстрактног мишљења, омогућава планско 
усмеравање и појединачно напредовање у усвајању нових знања. 27 наставника (60%) тврди да се у потпуности 
слажу, њих 11 (24%) слажу се у мањој мери, 3 наставника (7%) се углавном не слажу, а 4 наставника (9%) не 
слажу се уопште.  
Закључак је да употреба информационих технологија у настави погодује развоју апстрактног мишљења, те 
утиче на појединачно напредовање у усвајању нових знања. Прецизније, ученици употребом информационих 
технологија ученици се уче да размишљају и да усвајају нова знања, и све то на један нови, занимљивији и у 
знатној мери ефикаснији начин. Одговорима је потврђеана спроведена специфична хипотеза да употребом 
информационих технологија у насави погодује развоју апстрактног мишљења, што омогућава планско 
усмеравање и појединачно напредовање  у усвајању нових знања. 
Добијени резултати представљени су путем Табеле 5и Графикона . 
 

ТАБЕЛА IV.  : НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА КОРИШЋЕЊЕМ ИТ      

Употреба иформационих технологија у настави погодује развоју 
апстрактног мишљења, омогућава планско усмеравање и појединачно 

напредовање у усвајању нових знања. 

Фреквенција Проценат 

У потпуности се слажем 27 60 
У мањој мери се слажем 11 24 
Углавном се не слажем 3 7 
Уопште се не слажем 4 9 

Укупно 45 100 

 

ТАБЕЛА V.    СЛИКА 4: НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА КОИРПЋЕЊЕМ ИТ 
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 Примена савремених информационих технологија доводи до видљивих промена у квалитету наставе, 
захваљујући интензивнијој комуникацији, активности и мотивисаности ученика. Резултати показују да се 29 
наставника (64%) у потпуности слаже, а њих 9 (20%) слаже се у мањој мери са датом тврдњом, а 7 наставника 
(16%) се уопште не слаже, а ови резултати су графички представљени путем Табеле 17 и графикона. 
Закључује се да примена информационих технологија доводи до видљивих промена у квалитету наставе, због 
тога што ученици активно учествују у раду, они су мотивисани за рад, а наставно градиво дуже остаје у 
меморији. Наставницима је увек доступна повратна информација, при чему они могу увидети да ли су ученици 
схватили наставни материјал. Испитани наставници слажу се са датом тврдњом па је потврђена хипотеза да 
информационе технологије доводе до видљивих промена у квалитету наставе, захваљујући интезивнијој 
комуникацији, активности и мотивисаности ученика.. 
Добијени резултати представљени су путем Табеле 6  и графикона 
 

ТАБЕЛА VI.  КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ 

Примена савремених информационих технологија доводи до 
видљивих промена у квалитету наставе, захваљујући интензивнијој 

комуникацији, активности и мотивисаности ученика. 

Фреквен
ција 

Проценат 

У потпуности се слажем 29 64 
У мањој мери се слажем 9 20 
Углавном се не слажем 0 0 
Уопште се не слажем 7 16 

Укупно 45 100 

 

СЛИКА 5: КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ 
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Углавном се не слажем
Уопште се не слажем

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 МЕТОДОЛОГИЈА 
 Када је приступио изради овог рада аутор је имао у потпуности осмишљен план. Наиме, аутор је 
осмислио концепт прикупљања података, начин њихове обраде и прорачунавања, као и анализу истих. Подаци 
су прикупљени помоћу анкетног листа за наставнике. Анкета за наставнике састоји се од 17 питања (в. Додатак 
1) од чега су 3 питања општег типа, а односе се на пол, радни стажа као и предмет који наставници предају. 
Преосталих 14 питања односе се на употребу информационих технологија у наставном процесу. Питања су на 
заокруживање, а наставници су заокруживали одговор који најбоље осликава њихово мишљење. 
 

3 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Основни циљ емпиријског истраживања је испитивање утицаја информационих технологија на 

побољшање наставног процеса. Аутор овог мастер рада имао је за циљ да види да ли наставници 

користе информационе технологије, као и како оне доприносе ефикаснијем наставном процесу. 

Потврђена је основна хипотеза као и специфичне хипотезе: 

• Наставници користе традиционалну наставу у комбинацији са информациоим технологијама 

како би учинили аставни процес што занимљивијим. 

• Наставници сматају да информационе технологије олакшавају процес преношења и усвајања 

знања. 

• Информационе технологије су веома ефикасна нставна средства која омогућавају управљање 

наставним процесом као и учење путем сталне повратне информације која има способност да 

мотивише ученике. 

• Информационе технологије развијају самоиницијативу у раду код ученика. 

• Употреба иформационих технологија у настави погодује развоју апстрактног мишљења, 

омогућава планско усмеравање и појединачно напредовање у усвајању нових знања. 

• Информационе технологије остављају наставнику више простора за креативне послове, 

осносно за васпитно деловање, за стручно усавршавање, за иновације у наставном процесу, као и за 

детаљно праћење рада сваког ученика понаособ. 

• Примена савремених информационих технологија доводи до видљивих промена у квалитету 

наставе, захваљујући интензивнијој комуникацији, активности и мотивисаности ученика. 

Резултати прикупљени емпиријским истраживањем показују да наставници користе информационе 

технологије као и да оне утичу на ефикасност наставног процеса. 

4  ЗАКЉУЧАК 
 Овај мастер рад бавио се утицајем информационих технологија на ефикасност наставног процеса. 

Аутор овог рада прво се осврнуо на историјски развој информационих технологија. Затим је било речи о 
традиционалној настави као и о улози наставника у традиционалној настави. Потом, аутор се осврнуо на 
савремену наставу, на однос савремене и традиционалне наставе. Говорило се и о информацоним технологијама 
у савременој настави, о интернету у образовању, као и о улози наставника у коришћењу информационих 
технологија. Аутор мастер рада навео је и примере примене у традиционалној настави, као и значај примене 
информационих технологија у настави. 

Практични део овог рада јесте емпиријско истраживање које је спровео аутор рада. Основни циљ 
емпиријског истраживања је испитивање утицаја информационих технологија на побољшање наставног 
процеса. Аутор овог мастер рада имао је за циљ да види да ли наставници користе информационе технологије, 
као и како оне доприносе ефикаснијем наставном процесу. 

Потврђена је основна хипотеза: аставници користе традиционалну наставу у комбинацији са 
информациоим технологијама како би учинили аставни процес што занимљивијим. 
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