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Примена интернет странице у циљу самосталног учења наставне 
јединице о растворима и растварању

Лидија Ралевић
Хемијски факултет

универзитет у Београду

Aпстракт

информационo-комуникационе технологије (иKт) помажу ученицима да формирају јасне репрезентације 
апстрактних хемијских пoјмова омогућавајући наставницима да припремају и имплементирају дигиталне 
мултимедијалне наставне материјале.

овај рад је истраживање које је усмерено на испитивање задовољства ученика коришћењем интернет 
странице, како би се самостално изграђивало значење појмова „раствори" и „растварање".

у овом истраживању као мерни инструмент је коришћен онлајн упитник. од студената је затражено да 
одговоре на питања која су се односила на њихово мишљење о примењеном начину усвајања хемијских 
појмова и примени информационо-комуникационих технологија у настави и у обичним, свакодневним 
активностима.

анализирајући одговоре студената на питања упитника, дошли смо до закључка да им се допала оваква 
врста учења и да је чак и неопходна за усвајање садржаја из хемије за већину њих.

Кључне речи: иКт, веб-страница, онлајн упитник, раствори и растварање

Захвалница

овај рад је подржао студентски парламент Хемијског факултета универзитета у Београду, Република 
србија.

увод

упркос непрекидном успону информационо-комуникационих технологија (иКт) и све већем броју мул-
тимедијалних материјала дизајнираних и доступних запосленима у образовним институцијама у претходним 
годинама, доминантна парадигма образовног система у већини држава, па и у нашој, и даље се заснива на 
преношењу готових знања ученицима, који су само пасивни примаоци. 

међутим, сведоци смо тога да постоје разлике између генерација које су пре неколико деценија похађале 
наставу и оних који сада седе у школским клупама, првенствено у погледу употребе иКт, па је и више него 
очигледно да је садашњим генерацијама ученика, тзв. дигиталним генерацијама, потребан иновативнији 
приступ настави. стога смо за потребе овог истраживања модификовали начин на који ученици долазе до 
сазнања под претпоставком да би сама примена иКт у настави хемије могла охрабрити и пружити подршку 
ученицима да преузму активнију улогу у процесу учења.

у светлу свега претходно наведеног, анкетирали смо ученике са циљем да прикупимо ставове наших 
ученика о примени иКт у редовној школској пракси, као и у свакодневном животу. 

Поуздано знајући да сви ученици који су чинили узорак поседују дигиталне уређаје са приступом интер-
нету, одлучили смо да креирамо, а потом и испитамо мишљење ученика о употреби интернет стране као 
наставног средства, због тога што смо препознали и претпоставили њен потенцијал за унапређење процеса 
учења, као и допринос позитивном ставу ученика према самосталном и активном учењу садржаја из хемије.

UDK: 371.214+371.3]:004
doi 10.7251/ZSSN1811067R
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Преглед литературе

информационо-комуникационе технологије у образовању

Перманентан развој информационо-комуникационих технологија обогаћује и унапређује начин на који 
појединци раде, уче, комуницирају и уопштено живе.1 Прва искуства деце у коришћењу дигиталних уређаја 
и претраживања интернета се дешавају и пре него што започну своје формално образовање. стога и не чуди 
зашто се термин „дигитално дете", који се односи на децу која живе у 21. веку, често наводи у скорашњој, 
стручној литератури.2 такође, данашње ученике на различитим нивоима образовања често у литератури 
спомињу и као „интернет генерацију", јер су током свог одрастања често, ако не и свакодневно, приступали 
садржајима доступним путем интернета.3

Када је реч о образовању младих, упоредо са развојем информационих и комуникационих технологија, 
развијени су и нови начини реализације наставе и начини учења са циљем да олакшају и унапреде учење 
дигиталних генерација.4 ове софистициране промене су омогућиле ученицима примену стечених знања, 
заступљеност анализе, синтезе и евалуације информација, као и кооперацију са наставником и својим 
вршњацима на самим часовима, за разлику од традиционалне наставе у којој наставници проводе највећи 
део времена преносећи ученицима готова знања, при чему су ученици пасивни акцептори истих.5

од почетка деведесетих година прошлог века, евидентан је допринос информационо-комуникационих 
технологија у виду високих постигнућа ученика од стране едукатора и креатора образовних политика 
широм света. тако рецимо, организација уједињених нација за образовање, науку и културу (унесКо) 
наводи да „информационо-комуникационе технологије унапређују учење и имају изузетан допринос за 
квалитет образовног система".6 скоро је и национални савет наставника математике изјавио да „успешни 
наставници оптимизују технолошке могућности како би унапредили разумевање, повећали постигнућа из 
математике и мотивисали своје ученике".7

но без обзира на то што су, како креатори образовне политике тако и наставници, увидели значај примене 
иКт у настави, променљива природа ових технологија представља велики изазов за наставнике.8

Како би се наставницима олакшала примена иКт приликом реализације наставе, на интернету се могу 
наћи многобројни мултимедијални материјали који се могу користити у циљу унапређења процеса наставе 
и учења. актери у образовању све више прилагођавају потребама ученика и користе приликом процеса 
реализације наставе поменуте материјале, нарочито због њиховог потенцијала за представљањем апстракт-
них предмета. надаље, све чешће се оно што је раније обрађивано на часовима сада учи самостално код 
куће, а активности које су до сада ученици обављали код куће, као што је израда домаћих задатака, сада се 
обављају у учионицама.9 овакав приступ би подразумевао интеракцију у учионици и активности чији су 
главни носиоци ученици. између осталих и ал-Захрани10 је утврдио да овакав метод доприноси побољшању 
мотивације, креативности и постигнућа ученика. такође, научник Хунг11 је користио идентичан приступ у 
оквиру курса енглеског језика и установио да је задовољство ученика оваквим начином учења било знатно 
више у односу на традиционалан начин учења. овакви резултати не би требали да изненађују, с обзиром 
на чињеницу да је онлајн окружење повезано са њиховим искуствима у свакодневном животу.

онлајн учење

онлајн (online) учење је учење организовано путем интернета које пружа могућност посредовања преда-
вања ученицима у различитим форматима. Рецимо, нека предавања су представљена само као аудио-снимци 
(са или без текста), док друга садрже приказаног наратора (са или без текста).

тежња да се   предавања одржавају онлајн и да на часовима ученици примењују стечено знање добија све 
више пажње међу актерима у образовању.12 упркос све већем интересовању наставника да понуде оваква 
предавања својим ученицима, изненађујуће мало истраживања бавило се принципима којих је потребно 
придржавати се како би она довела до унапређења процеса наставе и учења. 

студије које су се бавиле применом иКт у настави утврдиле су да постоји недовољна обученост настав-
ника за њихово примењивање и недостатак претходног искуства ученика у оваквом начину учења.13 међу-
тим, с обзиром на то да у просечним одељењима има од 27 до 30 ученика, употреба онлајн учења је неоп-
ходна ради пружања непосредних и честих информација о њиховом напредовању у учењу што на самим 
часовима некада не може бити изводљиво због недостатка времена. такође, према резултатима на PISA 
тестирању 2006. године, у чијем узорку је садржано више од 300 000 ученика из 44 земље, однос између 
ученичких постигнућа и употребе иКт изван школе из математике и научне писмености је позитиван, 
односно дошло се до закључка да примена иКт унапређује процес учења и самим тим доприноси високим 
постигнућима.14 све наведено утиче на позитиван став и жељу за предупређивањем евентуалних препрека 
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које се могу јавити приликом пружања мултимедијалних материјала ученицима за самостално онлајн учење.

Флексибилно размишљање у образовању

Брзе промене које се дешавају у свету око нас указују на потребу да се ученици адекватно припреме 
током свог школовања како би се суочили са њима.15 иновације су стога императив у школству, а ипак, у 
многим случајевима, када дође до промене, учесници у овом процесу се одупиру овим променама. до сада 
су идентификоване четири димензије приликом јављања отпора на промене: тражење рутине и стабилности, 
наглашен непријатан осећај услед наметнуте активности, краткорочни фокус и когнитивна ригидност која 
представља суздржаност и неспремност да се разумеју алтернативне идеје.16

међутим, као што смо недавно и истакли, промене на глобалном нивоу и перманентне технолошке 
иновације стављају у први план неопходност флексибилног размишљања ученика како би се припремили 
за целоживотно учење.

ово размишљање представља вид дивергентног мишљења због способности појединца да модификује 
начин размишљања или да сагледа ствари из различитих углова.17 такође, под флексибилним размишљањем 
подразумева се пре свега отвореност према идејама других, односно сама способност учења од других, 
спремност за иновације и последње, али не и најмање важно, јесте способност особе за прихватање нових 
начина учења. 

сама способност прихватања и прилагођавања новим технолошким достигнућима и њихово коришћење 
за смислено учење су од изузетне важности у савременом друштву.18

методологија

Предмет истраживања

Предмет овог истраживања је припрема и примена интернет стране на коју су постављени садржаји за 
учење наставне јединице о растворима и растварању за ученике седмог разреда основне школе.

циљеви истраживања

ово истраживање има за циљ да испита ставове ученика о коришћењу интернет стране као наставног 
средства за самостално учење појмова раствори и растварање.

Задаци истраживања

из наведеног циља произилазе следећи задаци истраживања:
• Преглед литературе која се односи на примену информационо-комуникационих технологија у настави 
• дистрибуирање линка за приступ интернет страни ученицима
• анализа одговора ученика на питања упитника
• извођење закључака и препорука за наставну праксу.

истраживачка питања

истраживачко питање које је постављено у овом истраживању је:
да ли коришћење дигиталних уређаја, могућност одабира термина за учење у складу са сопственим 

обавезама, као и слобода при избору места за учење, доприносе позитивном ставу ученика према учењу 
садржаја из хемије посредством интернет стране као наставног средства?

учесници у истраживању

у истраживању је учествовало 20 ученика седмог разреда из оШ „јосиф Панчић», чукарица и 
из оШ „Краљ александар I”, нови Београд.
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инструмент у истраживању

у циљу прикупљања података коришћен је упитник (Прилог 1) коме се може приступити путем следећег 
линка https://goo.gl/forms/C7X4eUyjY0plRvJ33 . њега су попуњавали ученици након приступа припремљеној 
интернет страни. састојао се од 27 питања којима је испитивано њихово мишљење о примењеном при-
ступу усвајања нових садржаја као и  њихових навика у коришћењу иКт у наставним и ваннаставним 
активностима. 

дизајн експеримента и процедура

ученици су добили инструкције о самосталном учењу наставне јединице о растворима и растварању 
посредством интернет стране (Прилог 2), којој се може приступити путем следећег линка: https://lidija-
lilly941.wixsite.com/rastvori. За сврху овог истраживања припремљеној интернет страни ученици су при-
ступали помоћу дигиталних уређаја којима располажу. Пре него што напусте исту, замољени су да попуне 
онлине упитник (Прилог 1).

резултати и дискусија

у овом истраживању прикупљени су подаци који се односе на мишљења ученика о примени садржаја 
датих на припремљеној интернет страни за усвајање нових појмова.

ученици су замољени да након свог рада одговоре на питања онлајн упитника којим су испитивана 
њихова мишљења о примењеном начину усвајања појмова и примени информационо-комуникационих 
технологија у настави и у уобичајеним, свакодневним активностима. 

на питања упитника одговорило је 20 ученика. неки од ученика пријављивали су извесне техничке 
потешкоће, на које нисмо могли да утичемо. време предвиђено за анкетирање је било до наредног часа 
хемије.

у наставку следе одговори ученика добијени на питања упитника. 
Као што можемо видети и у Tабели 4.1.1., дигитални уређај који најчешће заједнички користе 

ученици и чланови њихове породице јесте десктоп рачунар, док највећи број ученика (60%) само-
стално располаже десктоп рачунаром и мобилним телефоном са приступом интернету искључиво 
преко преко WiFi приступа (55%), док најмањи број њих има таблет.

табела 4.1.1. Коришћење дигиталних уређаја

уређај
Фреквенција ученика 

који су навели да је исти 
заједнички за све чланове 

домаћинства

Фреквенција ученика који 
су навели да самостално 

располажу истим

мобилни телефон са 
приступом интернету 
искључиво прекоWiFi 

приступа

2 (10 %) 11 (55 %)

мобилни телефон са 
приступом интернету 

независно од WiFi 
приступа

0 (0 %) 9 (45 %)

десктоп рачунар 14 (70 %) 12 (60 %)

Лаптоп 11 (55 %) 7 (35 %)

таблет 5 (25 %) 6 (30 %)

телевизор 1 (5 %) 0 (0 %)
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с обзиром на то да свакодневно расте број домаћинстава и појединаца који имају рачунаре и 
приступ интернету, занимало нас је колико њих може да приступи доступним садржајима код куће. 
Податке које смо добили приказани су на графикону 1.

графикон 1. могућност приступа интернету од куће

дакле, чак 95% ученика који су попуњавали упитник има могућност приступа интернету из 
свога дома.

надаље, на основу одговора 90% ученика закључује се да је примена дигиталних уређаја скоро 
искључиво везана за могућност приступања интернету (графикон 2).

графикон 2. Коришћење дигиталних уређаја због приступа интернету

у табели 4.1.2. приказани су подаци о активностима због којих ученици најчешће користе 
интернет.
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табела 4.1.2. навике у коришћењу дигиталних уређаја и интернет

активност због којих 
користиш дигиталне 

уређаје

Фреквенција одговора 
једном недељно

Фреквенција одговора 
једном у пар дана

Фреквенција 
одговора сваки 

дан

Фреквенција 
одговора никад / 

ретко

Приступ друштвеним 
мрежама 1 (5 %) 3 (15 %) 16 (80 %) 0 (0 %)

Комуникација имејлом 1 (5 %) 5 (20 %) 1 (5 %) 13 (65 %)

Преузимање/играње 
игрица 3 (15 %) 1 (5 %) 7 (35 %) 9 (45 %)

тражење информација о 
производима и услугама 1 (5 %) 7 (35 %) 3 (15 %) 9 (45 %)

слушање/преузимање 
музике 5 (15 %) 3 (15 %) 8 (40 %) 4 (20 %)

гледање/преузимање 
серија/филмова 2 (10 %) 6 (30 %) 2 (10 %) 10 (50 %)

учешће на форумима 2 (10 %) 2 (10 %) 1 (5 %) 15 (75 %)

видео комуникација 2 (10 %) 3 (15 %) 6 (30 %) 9 (45 %)

тражење информација о 
школским садржајима 11 (55 %) 6 (30 %) 0 (0 %) 3 (15 %)

Постављање личних 
материјала 4 (20 %) 0 (0,0 %) 1 (5 %) 15 (75 %)

Преузимање програма и 
апликација 5 (20 %) 2 (10 %) 6 (30 %) 7 (35 %)

оно што се може сагледати из приказаних резултата, јесте да сви ученици имају приступ друштвеним 
мрежама, а да 80% њих то чини свакодневно. највећи број ученика ретко користи мејл (65%), поставља 
личне материјале (75%) или преузима филмове и серије (50%).

након ових, уследило је пар питања о примени иКт у редовној школској настави коју похађају. Подаци 
о томе да ли су до сада ученици имали рачунарско образовање су приказани у табели 4.1.3.

табела 4.1.3. Присуство настави из предмета информатика и рачунарство

Податак
Фреквенција одговора 
да, само у претходним 

разредима

Фреквенција одговора да, 
у претходним и у седмом 

разреду
Фреквенција одговора да, 
само ове школске године

Похађање предмета 
информатика и рачунарство 3 (15 %) 16 (65 %) 1 (5 %)

сви ученици су у неком разреду похађали предмет информатика и рачунарство, а 65% њих је било 
укључено у наставни процес који води ка стицању знања из области рачунарских и сродних технологија и 
тренутно и у ранијим разредима.

испитано је и да ли су ученици до сада похађали наставу, изузев наставе из предмета информатика и 
рачунарство, током чије реализације се користе рачунари. одговори добијени на ово питање приказани су 
у табели 4.1.4.
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табела 4.1.4. Коришћење рачунара у настави од стране наставника, осим на часовима информатике

Податак Фреквенција 
одговора никада

Фреквенција 
одговора ретко

Фреквенција 
одговора не могу 

да проценим
Фреквенција 

одговора често
Фреквенција 

одговора увек

Коришћење рачунара 
од стране наставника на 

часовима
2 (10 %) 9 (45 %) 2 (10 %) 6 (30 %) 1 (5 %)

оно што је овде занимљиво јесте да је чак двоје ученика рекло да никада нису похађали наставу током 
чије реализације је наставник користио рачунар.

Занимало нас је и који су то конкретно предмети на којима наставници, односно и сами ученици користе 
рачунар. 

Податке које смо добили обрађени су и приказани у тaбели 4.1.5.

табела 4.1.5. настава у којој се најчешће користе рачунари

назив предмета 
Фреквенција ученика који су 
навели да на том предмету 

наставници најчешће користе 
рачунар

Фреквенција ученика који су навели 
да на том предмету наставници 

ангажују ученике да користе 
рачунар

историја 9 (45 %) 0 (0 %)

Биологија 5 (25 %) 4 (20 %)

музичко 2 (10 %) 0 (0 %)

географија 14 (70 %) 14 (70 %)

енглески 9 (45 %) 0 (0 %)

информатика 4 (20 %) 4 (20 %)

српски 4 (20 %) 2 (10 %)

Ликовно 2 (10 %) 0 (0 %)

техничко 5 (25 %) 0 (0 %)

математика 10 (50 %) 3 (15 %)

несумњиво је то да наставници географије најчешће користе рачунар приликом процеса реализације 
наставе, као и да су ученици на тим часовима највише ангажовани да користе рачунар ради учења, односно 
писања семинарских радова, домаћих задатака...

Подаци добијени анализом ученичких одговора на питање о томе колико их често наставници у школи 
ангажују да за испуњавање наставних обавеза (домаћи задаци, учење, семинарски радови...) користе рачу-
наре су приказани у табели 4.1.6.

табела 4.1.6. учесталост у коришћењу рачунара приликом испуњавања наставних обавеза

Податак Фреквенција 
одговора никада

Фреквенција 
одговора ретко

Фреквенција 
одговора не могу да 

проценим
Фреквенција одговора 

често

Коришћење рачунара ради 
испуњавања наставних обавеза 1 (5 %) 11 (55 %) 3 (15 %) 5 (20 %)
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највећи број ученика ретко користи рачунар у наведене сврхе, док је један ученик рекао да никада није 
ни користио рачунар ради испуњавања наставних обавеза.

навике ученика у коришћењу интернета током процеса учења о школским садржајима и/или испуњавања 
школских обавеза представљене су у табели 4.1.7.

табела 4.1.7. учесталост коришћења интернета приликом учења и/или израде домаћих задатака

Податак Фреквенција 
одговора никада

Фреквенција 
одговора ретко

Фреквенција 
одговора не могу 

да проценим

Фреквенција 
одговора 

често
Фреквенција 

одговора увек

Коришћење интернета 
приликом учења 2 (10 %) 7 (35 %) 2 (10 %) 8 (40 %) 1 (5 %)

само је један ученик навео да увек приликом учења, односно израде домаћих задатака користи и садржаје 
доступне путем интернета, док 40% ученика то практикује често. 

Како до сада нису наводили хемију као предмет током чије реализације наставе се користе рачунари, 
интересовало нас је да ли ученици у сврху учења садржаја из хемије користе дигиталне уређаје са при-
ступом интернету. одговори ученика на ово питање приказани су у табели 4.1.8.

табела 4.1.8. навике у коришћењу интернета за учење хемије

Податак Фреквенција 
одговора никада

Фреквенција 
одговора ретко

Фреквенција 
одговора не могу 

да проценим
Фреквенција 

одговора често
Фреквенција 

одговора увек

Коришћење рачунара 
ради учења садржаја из 

хемије
11 (55 %) 4 (20 %) 3 (15 %) 1 (5 %) 1 (5 %)

Као што можемо видети, нешто више од половине ученика који су попуњавали упитник не користи 
могућности интернета за учење хемије.

Када је реч о ученицима који приступају интернету, интересовале су нас њихове навике у коришћењу 
интернета за приступ садржајима из хемије који би им олакшали само учење, потом садржајима захваљујући 
којима би сазнали више о ономе о чему уче на часу, као и за приступ огледима који су доступни путем истог. 
добијени резултати су приказани у табели 4.1.9. 

табела 4.1.9. Претраживање интернета за учење наставних јединица из хемије

Податак Фреквенција 
одговора никада

Фреквенција одговора 
ретко

Фреквенција одговора 
често

Коришћење интернета ради тражења 
садржаја из хемије који би олакшали 

учење
9 (45 %) 9 (45 %) 2 (10 %)

Коришћење интернета како би 
продубио учење хемије 8 (40 %) 10 (50 %) 2 (10 %)

Коришћење интернета ради гледања 
снимака огледа из хемије 12 (60 %) 6 (30 %) 2 (10 %)

од свих ученика који су попуњавали упитник, само по два ученика упражњавају претраживање интернета 
за детаљније учење наставне јединице из хемије, односно користе интернет како би пронашли садржаје 
који би им поједноставили учење. такође, само два ученика често гледају снимке огледа на интернету, док 
60% ученика никада није користио ту могућност.

упитником је постављено и неколико питања која су се односила на искуства и мишљења ученика о 
усвајању појмова раствори и растварање путем интернет стране, приступу примењеном у овом истраживању.

Питали смо ученике и да ли су се суочавали са неким проблемима и потешкоћама приликом 
оваквог начина учења и добијене податке представили на графикону 3.
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графикон 3. Проблеми приликом коришћења интернет стране ради учења

дакле, углавном ученици нису имали потешкоћа приликом учења путем интернет стране, а они који су 
имали потешкоће, углавном су наводили техничке проблеме приступа, на које се није могло утицати.

садржаји на интернет страни су били довољни за 55% ученика, а 35% ученика је навело да су користили 
и уџбеник јер тако увек уче (табела 4.1.10.)

табела 4.1.10. Коришћење уџбеника за учење о растварању

Податак

Фреквенција 
одговора да, јер 
увек користим 

уџбеник

Фреквенција одговора не, јер 
су садржаји на сајту били 

довољни

Фреквенција 
одговора не, нисам 

се трудио да научим
Фреквенција 

неодговорених

Коришћење уджбеника уз 
интернет сајт 7 (35 %) 11 (55 %) 1 (5 %) 1 (5 %)

ученици су одговарали о томе да ли им је више значила могућност да чују објашњење процеса растварања 
од стране наратора или да прочитају сажето дато на страници, и податке добијене притом приказали смо 
помоћу графикона 4.

графикон 4. начин пружања објашњења
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оно што увиђамо јесте да је највећи број ученика изјавио да им је већи ослонац приликом усвајања 
садржаја о растварању пружало објашњење дато на страници.

у табели 4.1.11. су дати одговори ученика о предности оваквог начина учења

табела 4.4.11. Предности оваковог учења хемије

сагледане предности оваквог начина учења Фреквенција ученика који су то 
изабрали

Боље разумем оно што учим 7 (35 %)

Занимљивије је у поређењу са учењем из уџбеника 5 (25 %)

више сам заинтересован, него некада на часу 2 (10 %)

више пута сам могао/ла да погледам видео него на 
часу 10 (50 %)

Корисно је као додатна могућност после часа 6 (30 %)

Корисно је као додатна могућност уз уџбеник 3 (15 %)

Корисно је као додатна могућност после часа и уз 
уџбеник 4 (20 %)

не успевам да сагледам његове предности 4 (20 %)

испоставило се да је највећи проценат ученика (50%) сагледао можда чак и најважнију могућност коју 
им је пружала интернет страница, а то је да мултимедијалне материјале погледају онолико пута колико им 
је то неопходно како би усвојили одређени садржај, за разлику од наставе у учионици када због обимности 
градива и недостатка времена такве припремљене материјале гледају ограничен број пута. 

један ученик је у коментару написао да је њему неопходан овакав начин учења.
ученици су се изјашњавали и о најзанимљивијим, односно садржајима на интернет страни које су дожи-

вели као најмање занимљиве, а њихови одговори су представљени у табели 4.1.12.

табела 4.1.12. став ученика о садржајима на интернет страници

садржај сајта Фреквенција ученика којима се 
исти допада

Фреквенција ученика којима се 
исти не допада

видео снимци 7 (35 %) 2 (10%)

анимације 2 (10 %) 2 (10 %)

објашњења 8 (40 %) 2 (10 %)

могућност да пошаљем питање 3 (15 %) 0 (0 %)

Ребус/асоцијације 5 (25 %) 3 (15 %)

све 5 (25 %) 1 (5 %)

могућност да овако учим 5 (25 %) 1 (5 %)

Као што можемо и видети, скоро да је уједначен број ученика који су рекли да су им се највише свидели 
видео снимци и објашњења дата на страници. Поред тога, један ученик је написао у коментару да му се јако 
допао дизајн саме интернет странице и да га је он једним делом и мотивисао за учење. 

садржаји који су им били најмање занимљиви су ребуси и анимације, а на основу коментара које су 
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ученици остављали, сазнали смо да је некима од њих сам садржај који је обрађен на овакав начин био ком-
пликован за усвајање. са друге стране, било је и оних који су негативно коментарисали техничко уређење 
стране, нпр. избор боја и слично.

на крају упитника су се ученици изјашњавали о томе да ли би им значило да имају могућност коришћења 
интернет стране приликом самосталног учења предстојећих садржаја из хемије (графикон 5.)

графикон 5. Коришћење интернет стране за учење предстојећих лекција

оно што можемо видети из овако добијених одговора јесте да би 40% анкетираних ученика желели 
да имају могућност коришћења интернет стране као наставног средства и за учење наредних садржаја из 
хемије, а 20% од укупног броја ученика изјавило је да им ова могућност не би била од користи.

Закључак
у овом истраживању припремљени су дигитални материјали који су постављени на интернет страну 

намењену за самосталан рад ученика при усвајању садржаја који се односе на појмове раствори и растварање. 
Резултати анкетирања показују да већина ученика не користи могућности интернета за учење хемије 

нити тражење садржаја, као што су на пример снимци огледа који би помогли у учењу хемије. 
Када је реч о ставовима ученика о начину учења посредством креиране интернет стране, закључили смо 

да им се допала оваква врста учења и да је чак и неопходна за усвајање садржаја из хемије некима од њих.
ако узмемо у обзир чињеницу да употреба иКт у нашој наставној пракси тек треба да се развија, 

резултати овог истраживања могу бити корисни за нова истраживања и унапређење процеса наставе и 
учења хемије.

импликације за наставну праксу

овај рад пружа допринос постојећој литератури тако што предлаже и испитује ставове ученика о 
коришћењу дигиталних ресурса у настави хемије. Користећи уређаје који су саставни део свакодневног 
живота ученика, предложени приступ се може дизајнирати и уврстити у наставну праксу без икаквих 
финансијских инвестиција, што је несумњиво важно с обзиром на глобалну економску кризу која узима 
све већег маха. Поред тога, интернет страна и онлајн упитник са погодностима које пружају, као што су 
лакоћа дистрибуирања, мобилност, лак приступ, једноставност у коришћењу и могућност интеракције са 
наставником и вршњацима, имају велики потенцијал за примену у савременој школској пракси. 

међутим, ни све наведено ипак не може бити гаранција за мотивацију и активно учешће ученика 
у наставном процесу. Како би се обезбедило постизање исхода учења, неопходно је пре свега пронаћи 
начине на које ћемо мотивисати ученике за коришћење истог. Притом наставници који желе да подигну 
мотивацију ученика на виши ниво од постојећег приликом коришћења предложеног наставног средства, 
треба да узму у обзир и то да је за тако нешто потребно време, као и упорност и систематичан приступ који 
подразумева употребу дигиталних уређаја и интернет ресурса у циљу самосталног стицања знања из већег 
броја наставних предмета. Када је реч о настави хемије, сматрамо да нису неопходне радикалне промене у 
важећем наставном плану и програму из хемије за седми разред основне школе, већ само другачији приступ 
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едукатора приликом реализације садржаја које он предвиђа. тако да можемо рећи да су наставници ти чија 
је улога кључна за успешну интеграцију иКт у настави. Притом, потребно је имати у виду и то да неке од 
препрека које се односе на наставнике, а често се наводе за овакав начин реализације наставе су: време и 
напори које је потребно уложити како би се дизајнирали и имплементирали овакви наставни материјали, 
као и недовољна иновативност самих наставника.51 нажалост, многи од нас су и неспремни да модификују 
своје методе наставе услед ограничења у погледу средстава којима школа располаже, недовољне мотивације 
и необучености за коришћење и примену информационо-комуникационих технологија. стога, школе би 
требале улагати у програме обуке наставника, како би се надоградиле способности наставника да створе 
динамичну и интерактивну средину. 

Будућа истраживања

ово истраживање има неколико импликација за спровођење будућих истраживања из области примене 
информационо-комуникационих технологија у настави хемије. 

Предстојећим истраживањима би требало обухватити више образовних установа и ученике на различитим 
нивоима образовања, како би добијени резултати били репрезентативнији. Поред тога, ученицима би требало 
омогућити коришћење овог наставног средства дужи временски период, приликом обрађивања већег броја  
наставних јединица из хемије, па тек након тог периода испитати ставове ученика о примени овог наставног 
средства, што није био случај у овом истраживању.
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ПрилоЗи

Прилог 1. 

слика 1. изглед екрана на почетку попуњавања упитника
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упитник
1.упиши име и презиме
 
2. изабери назив школе у коју идеш
a) оШ "јосиф Панчић"
б) оШ "Краљ александар I"
изабери разред
а) 7 – 1
б) 7 – 2
в) 7 – 3
г) 7 – 4
д) 7 – 5
ђ) 7 – 6
е) 7 – 7

употреба дигиталних уређаја

3. означи које од уређаја лично поседујеш, тј. самостално располажеш њиховом употребом
а) мобилни телефон са приступом интернету искључиво преко WiFi приступа
б) мобилни телефон са приступом интернету независно од WiFi приступа
в) десктоп рачунар
г) Лаптоп
д) таблет
наведите остало

4. да ли код куће имаш приступ интернету?
а) да
б) не

5. означи уређаје које можеш да користиш код куће, а који су заједнички за све чланове домаћинства
а) мобилни телефон
б) десктоп рачунар
в) Лаптоп
г) таблет
наведите остало

6. Колико често користиш дигиталне уређаје не приступајући интернету?
а) свакодневно
б) једном у неколико дана
в) једном месечно
г) веома ретко
7. Колико често користиш дигиталне уређаје због приступа интернету?
а) свакодневно
б) једном у неколико дана
в) једном месечно
г) веома ретко

8. 

активности никад/
Ретко једном недељно једном у пар 

дана сваки дан

Приступ друштвеним мрежама

Комуникација имејлом

Преузимање/играње игрица

тражење информација о 
производима и услугама



81

слушање/преузимање музике

гледање/преузимање серија и/
или филмова

учешће на форумима

видео комуникација

тражење информација о 
школским садржајима

Постављање личних материјала

Преузимање програма и 
апликација

 

Примена информационо - комуникационих технологија у редовној школској настави

9. да ли си у школи похађао/ла изборни предмет информатика и рачунарство?
а) да
б) да, само у претходним разредима
в) да, у претходним и у 7. разреду
г) да, само ове школске године

10. Колико често код куће користиш интернет приликом учења и/или израде домаћих задатака?
а) никада
б) Ретко
в) не могу да проценим
г) често
д) увек

11. Колико често наставници на настави (изузев иноформатике) користе рачунаре?
а) никада
б) Ретко
в) не могу да проценим
г) често
д) увек

12. наведи предмете на којима наставници најчешће користе рачунаре.

13. Колико често наставници ангажују ученике да за испуњавања настабних обавеза (домаћи задаци, 
семинарски радови , учење) користе рачунаре?
а) никада
б) Ретко
в) не могу да проценим
г) често
д) увек

14. наведи предмете на којима наставници највише ангажују ученике да користе рачунаре. 

15. да ли практикујеш да радиш домаће задатке и/или да учиш лекције из хемије уз коришћење 
интернета?
а) никада
б) Ретко
в) не могу да проценим
г) често
д) увек
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16. Колико си до сада тражио/ла на интернету снимке огледа из хемије?
а) никада
б) Ретко
в) често

17. Колико си до сада тражио/ла на интернету садржаје из хемије који ће ти олакшати учење?
а) никада
б) Ретко
в) често

18. Колико си до сада тражио/ла на интернету садржаје из хемије да би сазнао/ла више о ономе што учиш 
на часу?
а) никада
б) Ретко
в) често

искуства у учењу о теми Раствори и растварање

19. да ли ти се допало што си, користећи интернет страну, могао/ла да самостално учиш лекцију из хемије?
а) да,баш ми се допало
б) не, уопште ми се није свидело
в) немам став

20. да ли си имао/ла потешкоћа приликом сналажења на интернет страници?
а) да
б) не
ако јеси, наведи шта су биле потешкоће.

21. да ли си користио/ла и уџбеник приликом учења лекције о растворима и растварању?
а) да, јер садржаји на сајту нису били довољни
б) да, јер увек користим уџбеник
в) не, јер су садржаји на сајту били довољни
г) не, нисам се трудио/ла да научим о овом садржају

22. да ли вам је више значила могућност да чујете наставницу путем видеа како објашњава процес 
настајања раствора или то што сте могли да прочитате објашњење дато на страници?
а) више ми је значила могућност да чујем објашњење наставнице
б) више ми је значила могућност да објашњење прочитам на страници

23. да ли сматраш да би лакше савладао/ла садржаје из хемије ако би имао/ла овакву могућност учења?
а) да
б) не знам
в) не

24. означи ако си уочио/ла неке предности оваквог учења хемије?
а) омогућава ми боље разумевање онога што учим
б) Занимљивије ми је него када учим из уџбеника
в) више сам заинтересован,него некада на часу
г) више пута сам могао/ла да гледам видео материјале него на часу
д) Корисно је као додатна могућност после часа
ђ) Корисно је као додатна могућност уз уџбеник
е) Корисно је као додатна могућност после часа и уз уџбеник
ж) не увиђам предности оваквог начина учења
образложи ако си изабрао/ла одговор не знам

25. Шта ти се највише допало на интернет страници? 
а) видео снимци
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б) анимације
в) објашњења
г) могућност да пошаљем питање
д) Ребус/асоцијације
ђ) све
е) могућност да овако учим
наведи нешто друго

26. Шта ти се најмање допало на интернет страници?
а) видео снимци
б) анимације
в) објашњења
г) могућност да пошаљем питање
д) Ребус/асоцијације
ђ) све
е) могућност да овако учим
наведи нешто друго

27. да ли би волео/ла да имаш могућност да и остале садржаје из хемије учиш на овај начин?  а) да     б) не

Прилог 2. Приказ екрана интернет стране
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USING A WEBSITE IN STUDING CHEMISTRY INDEPENDENTLY

Lidija Ralevic
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Information and communications technologies (ICT) help students understand abstract chemical terms by 
enabling teachers to prepare and implement digital multimedia teaching materials. This paper is a research aimed 
at examining student satisfaction with using a website as a teaching tool in order to understand the terms “soluti-
ons” and “dissolution” independently. In this study, an online questionnaire was used as a measuring instrument. 
Students were asked to answer questions which refer to their opinion on the applied method of adopting chemical 
terms and the application of information and communication technologies in the teaching process and everyday 
activities. By analyzing the students’ answers we came to the conclusion that they like this kind of learning very 
much and that it is even necessary for many of them to learn chemistry.

Keywords: ICT, website, online questionnaire, solutions and dissolution
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