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Овај рад се ба ви ис пи ти ва њем ста во ва ди рек то ра и на став ни ка раз-
ред не на ста ве де сет бе о град ских основ них шко ла о ма те ри јал ним усло ви ма 
на ста ве у шко ла ма. Рад има за циљ да утвр ди у ко јој ме ри и на ко ји на чин 
се ко ри сте на став на сред ства и вр сте на став них сред ста ва ко је се ко ри сте, 
као и да утвр ди сте пен ис пу ње но сти ма те ри јал них усло ва у по гле ду про сто-
ра у основ ним шко ла ма, пре ма ста во ви ма ди рек то ра шко ла и на став ни ка 
раз ред не на ста ве. Обра зов на тех но ло ги ја све ви ше на пре ду је, те је је дан од 
ци ље ва утвр ди ти где се на ша зе мља на ла зи у по гле ду при ме не ове тех но-
ло ги је у обра зов ном си сте му. Овај рад има за циљ и да утвр ди у ко јој ме ри 
је при сут на свест о ва жно сти ово га код ди рек то ра и на став ни ка раз ред не 
на ста ве, као ва жних ка ри ка обра зов ног си сте ма. Рад са др жи те о рет ски део, 
где су нај кра ће пред ста вље ни пој мо ви ма те ри јал них усло ва раз ред не на ста ве 
– на став ног про сто ра и на став них сред ста ва, као и њи хо ве уло ге у обра зов-
ном си сте му. За тим, у окви ру ис тра жи вач ког де ла су пред ста вље ни ме то-
до ло ги ја ис тра жи ва ња и ис кљу чи во нај ва жни ји ре зул та ти до би је ни овим ис-
тра жи ва њем и њи хо во по ре ђе ње са слич ним ис тра жи ва њем од пре не ко ли ко 
го ди на, ка ко би смо мо гли да ви ди мо ка ко су се од ви ја ле про ме не до да нас. 

УВОД

Сва ка ко да тех но ло ги ја из да на у дан све ви ше на пре ду је. Све је ве-
ћи број раз ли чи тих сред ста ва, уре ђа ја, апа ра та, ма ши на итд., ко ји има ју 
ви ше стру ку при ме ну. Ова чи ње ни ца се од ра жа ва и на вас пит но – обра-
зов ни про цес. Обра зов на тех но ло ги ја је по ста ла по себ на гра на, ко ја се 
ба ви упра во на ста вом и при ме ном раз ли чи те тех но ло ги је у на став ном 
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про це су. Свест о ва жно сти ква ли тет ног обра зо ва ња све ви ше ра сте код 
љу ди. Ула же се ви ше нов ца у обра зо ва ње, шко ле би ва ју опре мље ни је и 
ма те ри јал ни усло ви за рад бо љи. Уче ни ци до би ја ју ви ше и бо ље мо гућ-
но сти за уче ње. Да ли све баш функ ци о ни ше ова ко, на ро чи то ка да је у 
пи та њу на ша зе мља, у од ре ђе ној ме ри ће нам по ка за ти овај рад...

Те о риј ски оквир

„У на став ном ра ду при ме њу ју се на став ни објек ти и на став на сред-
ства (ме ди ју ми)“ (Гран дић Р., 2001, стр. 225)

Про стор за рад тре ба да бу де и ар хи тек тон ски и ди дак тич ки по го дан 
за са вре ме ну на ста ву и сло бод не ак тив но сти. Ка да је реч о ар хи тек тон-
ском уре ђе њу про сто ра, тре ба има ти на уму да он тре ба да бу де по себ но 
уре ђен за уче ни ке ко ји има ју од ре ђе ну вр сту мо то рич ких по ре ме ћа ја, 
ко ји се те шко кре ћу или ко ри сте ко ли ца (Ни кић Р., 2008).  

Пре ма Ле кић Ђ. (1993), уре ђе ње про сто ра за рад се од но си на спе ци-
ја ли зо ва не учи о ни це раз ред не на ста ве и школ ску ме ди ја те ку. 

„Учи о ни ца је ди дак тич ки при ла го ђе на про сто ри ја (обје кат) у ко јој 
се одр жа ва на ста ва“ (Ви ло ти је вић М., 2000, стр. 522). Да би рад спе-
ци ја ли зо ва них учи о ни ца био ефи ка сан, тре ба по зна ва ти ње не од ли ке и 
ор га ни за ци ју ра да (Ле кић Ђ., 1993). 

„Ме ди ја те ка се са пе да го шког ста но ви шта де фи ни ше као вас пит но 
– обра зов на про сто ри ја, ко ја ко ри сти свим раз ре ди ма у шко ли, а где се 
при ку пља, об ра ђу је, ускла ђу је и ди се ме ни ра гра ђа из свих из во ра зна ња 
и уме ња и у окви ру свих пред ме та“ (Ни кић Р., 2008, стр. 63). Вла хо вић 
Б. (1987) на во ди да би школ ска ме ди ја те ка тре ба ло да има ви ше де ло ва: 
ин фор ма циј ски, ор га ни за ци о но – тех нич ки, про јек ци о но – ре про дук-
циј ски, ки бер нет ски, ва ло ри за циј ски и би бли о теч ки део. 

По ред на ве де ног, по сто ји још на чи на за ор га ни зо ва ње про сто ра за 
рад. То су елек трон ске учи о ни це, ин тер ак тив не мул ти ме ди јал не учи о-
ни це, ра чу нар ски и ин тер нет цен три, мул ти ме ди јал не учи о ни це за на-
ста ву стра них је зи ка, ди ги тал не би бли о те ке итд. (Ви ло ти је вић М., 2000). 

„Сва ма те ри јал на сред ства за оства ри ва ње на став них зах те ва, ко ја 
на став ни ку или уче ни ку слу же за успе шно и ра зум но об ли ко ва ње и из-
во ђе ње обра зов ног и вас пит ног про це са, мо гу се озна чи ти као на став на 
сред ства“ (Тр на вац Н., Ђор ђе вић Ј., 2010, стр. 385).

На став на сред ства се тре ти ра ју као се кун дар ни из во ри усва ја ња зна-
ња, док су при мар ни из во ри усва ја ња зна ња они ко је на ла зи мо у објек-
тив ној при род ној и дру штве ној ствар но сти (Пе да го шка ен ци кло пе ди ја 
2, 1989). 
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На став на сред ства слу же да се објек тив на при род на и дру штве на 
ствар ност „уве ду“ у учи о ни цу, у си ту а ци ја ма ка да је не мо гу ће из ма ког 
раз ло га да се уче ни ци ди рект но упо зна ју са при мар ним из во ри ма усва-
ја ња зна ња. На став на сред ства раз ви ја ју раз ли чи те ког ни тив не и ко на-
тив не спо соб но сти (Ан то ни је вић Р., 2007). 

На став на сред ства ко ја су аде кват но кон стру и са на, про гра ми ра на и 
ко ри шће на, омо гу ћу ју пот пу ни ју ин те лек ту ал ну ак ти ви за ци ју уче ни ка 
при уче њу, во де ка актвном уче њу, мо ти ви шу уче ни ке и бу де им ин те-
ре со ва ње за на став ни са др жај, до при но се пот пу ни јој ди фе рен ци ја ци ји 
на став ног про це са, чи не га ква ли тет ни јим, олак ша ва ју рад на став ни ку 
ко ји има ви ше вре ме на за сво је пе да го шке ак тив но сти итд. Ме ђу тим, 
на став ник мо ра до бро да про це ни да ли су на став на сред ства по треб на 
за об ра ду не ког на став ног гра ди ва или не, и ако је су он да њи хо ва при-
ме на мо ра би ти до бро ис пла ни ра на – ко ја на став на сред ства се ко ри сте, 
ка ко се ко ри сте, за што се ко ри сте итд. Ко ри шће ње на став них сред ста ва 
ни ка ко не сме да бу де са мо се би циљ, да се на став ник по слу жи на став-
ним сред ством са мо за то да би упот пу нио вре ме или да би свој рад фор-
мал но оса вре ме нио (Ба ко вљев М., 2005).

По сто ји ве ли ки број кла си фи ка ци ја на став них сред ста ва, ко је су да-
ли раз ли чи ти ауто ри, а ко је се раз ли ку ју и по са мој кла си фи ка ци ји и по 
тер ми но ло ги ји. Ми из два ја мо ону за ко ју сма тра мо да је нај бо ља. Про-
да но вић Т., Нич ко вић Р. (1988) кла си фи ку ју на став на сред ства у де вет 
ка те го ри ја: вер бал на (из дво је не ре чи, раз не вр сте жи вог го во ра итд.), тек-
сту ал на (уџ бе ни ци и дру ги штам па ни ма те ри јал), ви зу ел на (мо де ли, сли-
ке, слај до ви, цр те жи, кар те, схе ме итд.), ауди тив на (ра зни зву ци из при ро-
де, му зич ки тон ски ефек ти, ра дио при јем ник, маг не то фон, ин стру мен ти 
итд.) , ауди о ви зу ел на (фил мо ви, те ле ви зиј ски пре но си итд.), елек трон ско 
– ауто мат ска (ком пју те ри ра зних ти по ва, ауто ма ти зо ва ни ин фор ма то ри, 
ком плек сни уре ђа ји еле крон ских учи о ни ца итд.), ма ну ел на (при бо ри и 
ма те ри ја ли за рад, ала ти, ма ши не, ин стру мен ти, апа ра ти, уре ђа ји итд.), 
екс пе ри мен тал на (екс пе ри мен тал ни при бо ри и ма те ри ја ли, апа ра ти и 
уре ђа ји итд.), и по моћ на тех нич ка сред ства (школ ске та бле, апли ка то ри, 
по ка зи ва чи, при чвр шћи ва чи, по сто ља, про јек ци о ни апа ра ти итд.). 

У на ста ви са уче ни ци ма са по себ ним обра зов ним по тре ба ма, на-
став на сред ства сва ка ко има ју нео пи си ву уло гу. На ро чи то, ка да је реч о 
уче ни ци ма са мо то рич ким по ре ме ћа ји ма, ко ји ма је због при ро де оште-
ће ња огра ни че но кре та ње и са мим тим про цес са зна ва ња (Илић – Сто-
шо вић Д., 2011).  

„Шко ла за те ле сно ин ва лид ну и бо ле сну де цу мо ра рас по ла га ти на-
став ним сред стви ма ко ја су про пи са на за ре дов ну шко лу, у бро ју ко ји 
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је у сра зме ри са бро јем уче ни ка у оде ље њу, али и по себ ним на став ним 
сред стви ма ко ји ма ће се ко ри сти ти у кућ ној на ста ви“ (Сто шље вић Л. и 
сар., 1997, стр. 294).  

ИС ТРА ЖИ ВАЧ КИ ОКВИР

Пред мет ис тра жи ва ња

Пред мет овог ис тра жи ва ња је ис пи ти ва ње ста во ва ди рек то ра и на-
став ни ка раз ред не на ста ве у основ ним шко ла ма о ис пу ње но сти ма те ри-
јал них усло ва на ста ве у по гле ду на став ног про сто ра и на став них сред-
ста ва, као и њи хо вом ко ри шће њу. 

Циљ ис тра жи ва ња

Циљ ис тра жи ва ња је утвр ди ти у ко јој ме ри, на ко ји на чин и ко ја на-
став на сред ства се ко ри сте и утвр ди ти сте пен ис пу ње но сти ма те ри јал-
них усло ва у по гле ду про сто ра у основ ним шко ла ма, пре ма ста во ви ма 
ди рек то ра шко ла и на став ни ка раз ред не на ста ве. 

Де фи ни са ње ва ри ја бли

За ви сне ва ри ја бле би у овом ис тра жи ва њу би ли упра во ста во ви ди-
рек то ра шко ла и на став ни ка раз ред не на ста ве. Не за ви сне ва ри ја бле би 
у овом слу ча ју би ле: ста рост, рад но ме сто, стру ка, го ди не рад ног ста жа, 
ин фор ми са ност у тре нут ку ис пи ти ва ња.

Ин стру мент про це не

Ано ним на ан ке та – упит ник по себ но кон стру и сан за при ли ке ис тра-
жи ва ња. По сто ји по се бан упит ник за ди рек то ре шко ла, а по се бан упит-
ник за на став ни ке раз ред не на ста ве. 

Узо рак

Узор ком су об у хва ће ни ди рек то ри и на став ни ци раз ред не на ста ве 
10 основ них шко ла у Бе о гра ду, 5 ре дов них и 5 спе ци јал них (10 ди рек-
то ра – 5 у ре дов ним и 5 у спе ци јал ним шко ла ма; 96 на став ни ка – 51 у 
ре дов ним и 45 у спе ци јал ним шко ла ма). 
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Ме сто и вре ме ис тра жи ва ња

Ис тра жи ва ње  је оба вље но у пе ри о ду мај – јун 2011. го ди не, у Бе о-
гра ду, у сле де ћим ре дов ним основ ним шко ла ма: ОШ „Јо ван По по вић“, 
ОШ „Сте ван Сре мац“, ОШ „Пе тар Пе тро вић Ње гош“, ОШ „Бра ћа Ба рух“, 
ОШ „Хи ља ду и три ста ка пла ра“; и спе ци јал ним основ ним шко ла ма: ОШ 
„Др Дра ган Хер цог“, ОШ „Ра ди вој По по вић“, ОШ „Дра ган Ко ва че вић“, 
ОШ „Ду шан Ду га лић“, ОШ „Но ви Бе о град“. 

По ла зне хи по те зе

По ла зне хи по те зе су сле де ће: да су ди рек то ри шко ла и на став ни ци 
раз ред не на ста ве пре те жно осо бе са ду го го ди шњим ис ку ством иза се бе, 
да је свест код ди рек то ра шко ла и на став ни ка раз ред не на ста ве о ва жно-
сти аде кват них ма те ри јал них усло ва за из во ђе ње на ста ве на ви со ком 
ни воу, да су шко ле да нас бо ље опре мље не не го у ра ни јим пе ри о ди ма, да 
се на став на сред ства ко ри сте на аде ква тан на чин и у аде кват ном оби му 
и ра зно ли ко сти. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

Та бе ла ДН.1 – Пол

Ди рек то ри шко ла На став ни ци раз ред не на ста ве

Му шкар ци же не Му шкар ци же не

30% 70% 6,25% 93,75%

У Та бе ли ДН.1 мо же мо ви де ти за сту пље ност по ло ва. Има мо да је 
ис тра жи ва ње об у хва ти ло ви ше ди рек то ра шко ла жен ског по ла – 70% (7 
/ 10), не го му шког по ла – 30% (3 / 10). Да ље, има мо да је ис тра жи ва ње 
об у хва ти ло ви ше на став ни ка раз ред не на ста ве жен ског по ла – 93,75% 
(90 / 96), не го му шког – 6,25% (6 / 96). 

Та бе ла ДН.2 – Стру ка (за вр шен фа кул тет)

Ди рек то ри шко ла На став ни ци раз ред не на ста ве

ФА СПЕР Учи тељ ски Дру го ФА СПЕР Учи тељ ски Дру го

30% 0% 70% 32,29% 32,29% 35,42%
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Ка да је реч о стру ци (за вр ше ном фа кул те ту), у Та бе ли ДН.2 мо же-
мо ви де ти за сту пље ност од ре ђе них стру ка. Та ко, нај ви ше је ди рек то ра 
шко ла ко ји ни су за вр ши ли ни Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха-
би ли та ци ју, ни Учи тељ ски фа кул тет – 70% (7 / 10), за тим оста так, ма-
њи број је оних ко ји су за вр ши ли Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и 
ре ха би ли та ци ју – 30% (3 / 10), док оних ко ји су за вр ши ли Учи тељ ски 
фа кул тет не ма – 0% (0 / 10). Од ди рек то ра ко ји су за вр ши ли не ки дру ги 
фа кул тет, нај за сту пље ни ји је Фи ло зоф ски фа кул тет, а ту су још и Фа кул-
тет спор та и фи зич ког вас пи та ња, Фи ло ло шки фа кул тет, Фа кул тет ле пих 
умет но сти и Ма те ма тич ки фа кул тет. Да ље, ви ди мо да је нај ви ше на став-
ни ка раз ред не на ста ве ко ји ни су за вр ши ли ни Фа кул тет за спе ци јал ну 
еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју, ни Учи тељ ски фа кул тет – 35,42% (34 / 96), 
за тим не што ма њи, под јед нак број је оних на став ни ка ко ји су за вр ши ли 
Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју – 32,29% (31 / 96), 
од но сно Учи тељ ски фа кул тет – 32,29% (31 / 96). Сви на став ни ци, ко ји 
ни су за вр ши ли не ки од ова два фа кул те та, су за пра во за вр ши ли Ви шу 
пе да го шку шко лу (Пе да го шку ака де ми ју). 

Та бе ла ДН.3 – Го ди не ста ро сти

Ди рек то ри шко ла На став ни ци раз ред не на ста ве

До 35 г. 36 – 50 г.  Од 51 г. До 35 г. 36 – 50 г.  Од 51 г.

0% 50% 50% 14,58% 55,21% 30,21%

У Та бе ли ДН.3, мо же се ви де ти за сту пље ност раз ли чи тих ста ро сних 
до би, ка да је реч о да тим ис пи та ни ци ма. Та ко, ви ди мо да има 0% (0 / 
10) ди рек то ра шко ла ко ји има ју до 35 го ди на, да кле не ма их, док су ди-
рек то ри за пра во по де ље ни на 50% (5 / 10) оних ко ји има ју од 36 до 50 
го ди на и 50% (5 / 10) оних ко ји има ју 51 и ви ше го ди на. Да ље, ви ди мо да 
има нај ви ше на став ни ка раз ред не на ста ве ко ји има ју од 36 до 50 го ди на 
– 55,21% (53 / 96), ма ње је оних ко ји има ју 51 и ви ше го ди на – 30,21% 
(29 / 96), док је нај ма њи број оних ко ји има ју 35 и ма ње го ди на – 14,58% 
(14 / 96). Да кле, ве о ма ма ло има мла дих на став ни ка у ис пи та ном узор ку. 

Са да, Та бе ла ДН.4 ће нам по слу жи ти да ви ди мо ко ли ко го ди на су 
ис пи та ни ци про ве ли ра де ћи са уче ни ци ма раз ред не на ста ве. Ви ди мо да 
50% (5 / 10) ди рек то ра не ма уоп ште ни јед ну го ди ну ра да у раз ред ној 
на ста ви, 30% (3 / 10) ди рек то ра има од 1 до 10 го ди на ра да у раз ред ној 
на ста ви, 10% (1 / 10) ди рек то ра од 11 до 20 го ди на ра да у раз ред ној на-
ста ви и 10% (1 / 10) ди рек то ра 21 и ви ше го ди на ра да у раз ред ној на ста-
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ви. Да кле, мо же мо за кљу чи ти да је по ло ви на ис пи та них ди рек то ра пре 
не го што је до шло на то ме сто, ра ди ло дру гу вр сту по сла, би ло у окви ру 
обра зов ног си сте ма, би ло ван ње га. Да ље, има мо да је нај ви ше на став ни-
ка раз ред не на ста ве ко ји су у раз ред ној на ста ви про ве ли 21 и ви ше го ди-
на ра да – 39,58% (38 / 96), док је не што ма њи, под јед нак број на став ни ка 
ко ји су у раз ред ној на ста ви про ве ли од 11 до 20 го ди на – 30,21% (29 / 
96), од но сно до 10 го ди на ра да – 30,21% (29 / 96). Да кле, ве ћи на на став-
ни ка има до ста ис ку ства иза се бе.  

Та бе ла ДН.4 – Го ди не ра да у раз ред ној на ста ви

Ди рек то ри шко ла На став ни ци раз ред не на ста ве

0 1 – 10 г. 11 – 20 г Од 21 г. 0 1 – 10 г. 11 – 20 г Од 21 г.

50% 30% 10% 10% 0% 30,21% 30,21% 39,58%

Та бе ла ДН.5 – За до вољ ност ма те ри јал ним усло ви ма ра да у шко ли

Ди рек то ри шко ла На став ни ци раз ред не на ста ве

Про стор Наст. сред ства Про стор Наст. сред ства

Да Не М.Б. Да Не М.Б. Да Не М.Б. Да Не М.Б.

10% 20% 70% 0% 20% 80% 26,04% 15,63% 58,33% 12,50% 22,92% 64,58%

Ис пи та ни ци су упи та ни, да ли су за до вољ ни ма те ри јал ним усло ви-
ма ра да у шко ли. Та бе ла ДН.5 по ка зу је нам шта су ди рек то ри од го во-
ри ли ка да је у пи та њу за до вољ ност про сто ром ко јим шко ла рас по ла же. 
Ви ди мо да је нај ма њи про це нат ис пи та них ди рек то ра од го во рио да је 
за до вољ но про сто ром ко јим шко ла рас по ла же – 10% (1 / 10), за тим да 
је не што ве ћи про це нат ди рек то ра од го во рио да ни је за до вољ но про сто-
ром ко јим шко ла рас по ла же – 20% (2 / 10), док је нај ве ћи про це нат ди-
рек то ра од го во рио да про стор ко јим шко ла рас по ла же мо же би ти бо љи 
– 70% (7 / 10). Ву ја чић М. и То до ро вић Ј. (2007) у ра ду „Опре мље ност 
шко ле у функ ци ји по бољ ша ња ква ли те та вас пит но – обра зов ног про це-
са“, из но се ре зул та те ис тра жи ва ња TIMSS 2007 (Trends in In ter na ti o nal 
Mat he ma tics and Sci en ce Study) за Ср би ју. Пре ма ово ме, 55% ди рек то ра 
шко ла је ми шље ња да про стор за на ста ву са мо до не кле ути че на успе-
шно из во ђе ње на ста ве, за тим 36% ди рек то ра ми сли да про стор за на ста-
ву уоп ште не ути че на успе шно из во ђе ње на ста ве, док 19% ди рек то ра 
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шко ла ми сли да про стор за на ста ву мо же мно го да ути че на на ста ву. 
Да кле, ви ди мо да се свест о ва жно сти аде кват ног про сто ра за на ста ву 
до да нас не што по ве ћа ла код ди рек то ра шко ла. Ка да је реч о то ме да 
ли су ди рек то ри за до вољ ни на став ним сред стви ма ко ја шко ла по се ду је, 
ви ди мо да је нај ви ше оних ко ји ми сле да шко ла мо же би ти бо ље опре-
мље на на став ним сред стви ма – 80% (8 / 10), вр ло ма ло је оних ко ји ни су 
за до вољ ни на став ним сред стви ма шко ле – 20% (2 / 10), док оних ко ји 
су за до вољ ни на став ним сред стви ма ко је шко ла по се ду је не ма – 0% (0 
/ 10). Да ље, на став ни ци раз ред не на ста ве су та ко ђе пи та ни да ли су за-
до вољ ни ма те ри јал ним усло ви ма ра да у шко ли. Ка да је реч о про сто ру 
ко јим шко ла рас по ла же, ви ди мо да је нај ма њи про це нат ис пи та них на-
став ни ка од го во рио да ни је за до вољ но про сто ром ко јим шко ла рас по ла-
же – 15,63% (15 / 96), за тим да је не што ве ћи про це нат на став ни ка од-
го во рио да је сте за до вољ но про сто ром ко јим шко ла рас по ла же – 26,04% 
(25 / 96), док је нај ве ћи про це нат на став ни ка раз ред не на ста ве од го во-
рио да про стор ко јим шко ла рас по ла же мо же би ти бо љи – 58,33% (56 / 
96). Ка да је реч о за до вољ но сти на став ни ка на став ним сред стви ма ко ја 
шко ла по се ду је, ви ди мо да је нај ви ше оних ко ји ми сле да шко ла мо же 
би ти бо ље опре мље на – 64,58% (62 / 96), за тим ма њи број на став ни ка је 
од го во рио да ни је за до вољ но на став ним сред стви ма у шко ли – 22,92% 
(22 / 96), док је нај ма њи број на став ни ка од го во рио да је сте за до вољ но 
на став ним сред стви ма ко ја шко ла по се ду је – 12,50% (12 / 96). На став ни-
ци и ди рек то ри ко ји ни су за до вољ ни на став ним сред стви ма и про сто ром 
ко је шко ла по се ду је или ми сле да мо гу би ти бо љи, као нај че шће раз ло ге 
на ве ли су да на став них сред ста ва не ма до вољ но, да су за ста ре ла и до-
тра ја ла, да не ма до вољ но учи о нич ког про сто ра и че сто су се жа ли ли и 
на фи скул тур ну са лу, што је све ре зул тат ло ше ма те ри јал не си ту а ци је и 
ти ме не до вољ не на бав ке но вих на став них сред ста ва и из град ње и опре-
ма ња но вих про сто ри ја и обје ка та. 

Та бе ла ДН.6 – Упо зна тост са но ви на ма на тр жи шту и по ну дом,  
ка да је реч о на став ним сред стви ма 

Ди рек то ри шко ла На став ни ци раз ред не на ста ве

Да Не Да Не

80% 20% 89,58% 10,42%

У окви ру на ред ног пи та ња, ис пи та ни ци су упи та ни да ли су упо зна-
ти са но ви на ма на тр жи шту и по ну дом ка да је реч о на став ним сред-
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стви ма. Ре зул та ти су да ти у Та бе ли ДН.6. Ви ди мо да је ве ћи на ди рек то ра 
од го во ри ла да су упо зна ти – 80% (8 / 10), док је ма ли број њих од го во рио 
да ни су упо зна ти са но ви на ма на тр жи шту и по ну дом ка да су у пи та њу 
на став на сред ства – 20% (2 / 10). Да ље, ви ди мо да је  ве ћи на на став ни-
ка од го во ри ла да су упо зна ти са но ви на ма на тр жи шту и по ну дом ка да 
је реч о на став ним сред стви ма – 89,58% (86 / 96), док је ма ли број њих 
од го во рио да то ни су – 10,42% (10 / 96). Они ди рек то ри и на став ни ци 
ко ји ни су упо зна ти са прет ход но на ве де ним, као раз ло ге су углав ном 
на во ди ли да не ма ју при ли ке за то, да се не по ла же до вољ но па жње на 
еду ка ци ју на став ни ка пу тем се ми на ра итд., док је ма ли број на став ни ка 
од го во рио да не ма вре ме на да пра ти но ви не, јер се стал но по ја вљу је не-
што но во и углав ном про мо ви ше јед но те исто. 

Та бе ла Д.1 – Ини ци ра ње на бав ке на став них сред ста ва 

На став ни ци Ди рек тор И јед ни и дру ги Ни ко

40% 0% 60% 0%

 
У Та бе ли Д.1, мо же мо ви де ти од го во ре ди рек то ра ко ји су упи та ни, 

ко у окви ру њи хо ве за јед ни це ини ци ра на бав ку но вих на став них сред-
ста ва. Ве ћи на ди рек то ра је од го во ри ла да на бав ку на став них сред ста ва 
ини ци ра ју и на став ни ци и ди рек тор – 60% (6 / 10), док је не што ма њи 
број ди рек то ра од го во рио да то чи не са мо на став ни ци – 40% (4 / 10). 
Ни је дан ди рек тор ни је од го во рио да на бав ку но вих на став них сред ста ва 
чи ни са мо он или да то не чи ни ни ко –  по 0% (0 / 10). 

Та бе ла Д.2 – Уче ста лост тра же ња на бав ке на став них сред ста ва 
од стра не на став ни ка

Че сто Рет ко Ни кад

60% 40% 0%

Са да ви ди мо, у Та бе ли Д.2, шта су ди рек то ри шко ла од го во ри ли о 
уче ста ло сти жал би на став ни ка на на став на сред ства шко ле. Ве ћи на ди-
рек то ра твр ди да им на став ни ци че сто тра же на бав ку но вих на став них 
сред ста ва – 60% (6 / 10), док не што ма њи број ди рек то ра твр ди да на-
став ни ци то чи не рет ко – 40% (4 / 10). Не ма ди рек то ра ко ји твр ди да му 
се на став ни ци ни ка да ни су по жа ли ли на на став на сред ства ко ја шко ла 
по се ду је – 0% (0 / 10). Ина че, сви ди рек то ри су од го во ри ли да се на-
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став на сред ства на ба вља ју он да ка да ма те ри јал на сред ства то до зво ле. 
А у ис тра жи ва њу TIMSS 2007 у Ср би ји, 59% ди рек то ра шко ла сма тра 
да бу џет за те ку ће тро шко ве са мо до не кле мо же да ути че на успе шно 
из во ђе ње на ста ве, за тим 23% ди рек то ра сма тра да бу џет за те ку ће тро-
шко ве уоп ште не мо же ути ца ти на успе шно из во ђе ње на ста ве, док 18% 
ди рек то ра ми сли да бу џет за те ку ће тро шко ве мо же мно го ути ца ти на 
успе шно из во ђе ње на ста ве. Да кле, мо же мо за кљу чи ти да се си ту а ци ја 
од 2007. го ди не про ме ни ла, те да нас ди рек то ри шко ла сма тра ју да је 
бу џет шко ле пре су дан у опре ма њу шко ле и ти ме у успе шном из во ђе њу 
на ста ве. 

Та бе ла Д.3 – По се до ва ње на став них сред ста ва из За во да за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства или / и не ка дру га на став на сред ства

Из за во да за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства

Не ка дру га на став на 
сред ства И јед но и дру го

10% 10% 80%

Од го во ре ди рек то ра шко ла на пи та ње, да ли шко ла по се ду је на став-
на сред ства из За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства и / или не ка дру га 
нстав на сред ства, мо же мо по гле да ти у Та бе ли Д.3. Та ко мо же мо ви де ти 
да по тврд ња ма ди рек то ра нај ви ше шко ла по се ду је на став на сред ства из 
За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства, као и не ка дру га на став на сред-
ства по ред то га – 80% (8 / 10), док ма ли број шко ла по се ду је на став на 
сред ства са мо из За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства – 10% (1 / 10), 
од но сно, са мо не ка дру га на став на сред ства – 10% (1 / 10). 

Та бе ла Д.4 – По сто ја ње соп стве них на став них сред ста ва  
за сва ко оде ље ње

Да Не

60% 40%

Та бе ла Д.4, по ка зу је нам ка ко су ис пи та ни ди рек то ри од го во ри ли 
на пи та ње, да ли сва ко оде ље ње има обез бе ђе на сво ја на став на сред ства. 
Та ко мо же мо ви де ти да је ве ћи на ди рек то ра од го во ри ла да сва ко оде ље-
ње у окви ру њи хо вих шко ла по се ду је сво ја на став на сред ства – 60% (6 
/ 10), док је не што ма њи број ди рек то ра од го во рио да у њи хо вим шко-
ла ма не ма сва ко оде ље ње обез бе ђе на сво ја на став на сред ства – 40% (4 
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/ 10). Ди рек то ри ко ји су од го во ри ли да у њи хо вим шко ла ма не ма сва ко 
оде ље ње обез бе ђе на сво ја на став на сред ства, као раз ло ге су углав ном 
на ве ли не до вољ на ма те ри јал на сред ства да се иста обез бе де, док је то 
не где ствар тех нич ке при ро де. Па та ко те шко ле нај ве ћим де лом има ју 
за јед нич ка на став на сред ства за це лу шко лу, док је ди рек тор јед не шко-
ле на вео да су на став на сред ства обез бе ђе на на ни воу раз ре да.

Та бе ла Д.5 – По сто ја ње по себ не про сто ри је за уче ње, у ви ду  
би бли о те ке, ме ди ја те ке, ра чу нар ског цен тра и сл.

Да Не

80% 20%

За тим, у Та бе ли Д.5 има мо при ли ке да ви ди мо ка ко су ди рек то ри 
шко ла од го во ри ли на пи та ње, да ли шко ла по се ду је по себ ну про сто ри ју 
за уче ње (би бли о те ка, ме ди ја те ка, ра чу нар ски цен тар и сл.). Мо же мо 
ви де ти да је ве ћи на ди рек то ра од го во ри ла да њи хо ве шко ле по се ду ју по-
себ ну про сто ри ју за уче ње – 80% (8 / 10), док је ма ли број ди рек то ра 
од го во рио да њи хо ве шко ле не по се ду ју по себ ну про сто ри ју за уче ње 
– 20% (2 / 10). Ди рек то ри шко ла ко ји су од го во ри ли да у њи хо вим шко-
ла ма по сто је по себ не про сто ри је за уче ње, углав ном су на во ди ли да се 
ра ди о би бли о те ци, за тим ра чу нар ском цен тру, док је по је дан ди рек тор 
на вео да шко ле по се ду ју ме ди ја те ку, про сто ри ју за ра ди о ни це или сен-
зор ну со бу. Ди рек то ри ко ји су од го во ри ли да њи хо ве шко ле не по се ду ју 
по себ ну про сто ри ју за уче ње, као раз ло ге су на ве ли у јед ном слу ча ју ма-
њак про сто ра да се та ко не што ор га ни зу је, док се у дру гом слу ча ју ра ди 
о че ка њу одо бре ња Ми ни стар ства про све те да се та ква јед на про сто ри ја 
пу сти у рад (иако су усло ви обез бе ђе ни).

Та бе ла Д.6 – По сто ја ње до вољ ног бро ја ком пју те ра за све уче ни ке

Да Не

20% 80%

Та бе ла Д.6 нам по ка зу је шта су ди рек то ри шко ла од го во ри ли, да ли 
сви уче ни ци у њи хо вим шко ла ма има ју обез бе ђе не ком пју те ре или не. 
Та ко је ве ћи на ди рек то ра од го во ри ла да у њи хо вим шко ла ма не ма сва-
ки уче ник обез бе ђен ком пју тер – 80% (8 / 10), док је ма њи број ди рек-
то ра од го во рио да је за сва ког уче ни ка у шко ли обез бе ђен ком пју тер 
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– 20% (2 / 10). Ди рек то ри ко ји су од го во ри ли да не ма ју сви уче ни ци 
обез бе ђе не ком пју те ре, као раз ло ге су на ве ли не до вољ на ма те ри јал на 
сред ства да се на ба ви до во љан број ком пју те ра за све, па рад функ ци о-
ни ше у окви ру ра чу нар ског цен тра и / или по је дан ком пју тер на сва ко 
оде ље ње. У ис тра жи ва њу TIMSS 2007 у Ср би ји, до би је но је да је пре ма 
од го во ри ма ди рек то ра шко ла уку пан број ком пју те ра, у шко ла ма у ко-
ји ма је оба вље но ис тра жи ва ње, из ме ђу 0 и 28 и ди рек то ри сма тра ју да 
је ово и нај ве ћи про блем у шко ла ма ко ји ути че на успе шно из во ђе ње 
на ста ве. Ви ди мо да се си ту а ци ја ме ња у по зи тив ном сме ру, али је још 
увек не за до во ља ва ју ћа. 

Та бе ла Д.7 – Оце на ва жно сти на став них сред ста ва  
у ра ду са уче ни ци ма

1 2 3 4 5

0% 0% 0% 30% 70%

 
Ди рек то ри шко ла су упи та ни да да ју сво ју оце ну ва жно сти на став-

них сред ста ва у ра ду са уче ни ци ма. У Та бе ли Д.7 мо же мо ви де ти да је 
нај ви ше ди рек то ра да ло и нај ви шу оце ну, тј. оце ну 5 – 70% (7 / 10), ма-
њи број ди рек то ра је дао оце ну 4 – 30% (3 / 10), док оце ну 3, оце ну 2 и 
оце ну 1 ни је дао ни је дан ис пи та ни ди рек тор – по 0% (0 / 10). Ди рек то ри 
ко ји су да ли нај ви шу оце ну, као раз лог су на ве ли да су на став на сред ства 
ве о ма ва жна у ра ду са уче ни ци ма, јер олак ша ва ју рад на став ни ци ма и 
обез бе ђу ју лак ше усва ја ње зна ња уче ни ци ма. Ди рек то ри ко ји су да ли 
оце ну ни же, на ве ли су исте раз ло ге, али да тре ба има ти у ви ду и ва жност 
људ ског фак то ра (на став ни ка). У ис тра жи ва њу TIMSS 2007 у Ср би ји, до-
би је но је да 65% ди рек то ра шко ла сма тра да су на став на сред ства са мо 
до не кле бит на за успе шно из во ђе ње на ста ве, за тим 29% ди рек то ра сма-
тра да на став на сред ства уоп ште не ути чу на успе шно из во ђе ње на ста ве, 
док са мо 6% ди рек то ра шко ла сма тра да на став на сред ства мо гу мно го 
да ути чу на успе шност из во ђе ња на ста ве. Да кле, ви ди мо да се по да ци 
до би је ни овим ис тра жи ва њем бит ни је раз ли ку ју од по да та ка до би је них 
на шим ис тра жи ва њем, те да нас ди рек то ри шко ла при да ју ве ћу ва жност 
на став ним сред стви ма у успе шном из во ђе њу на ста ве.   
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Та бе ла Н.1 – Пред ме ти ко ји су нај го ре по кри ве ни  
на став ним сред стви ма

Срп ски је-
зик

Ма те ма-
ти ка

При ро да и 
дру штво

Ли ков на 
кул ту ра

Му зич ка 
кул ту ра

Фи зич ко 
вас пи та ње

10,95% 13,14% 37,22% 8,76% 13,87% 16,06%

Са да ће мо ви де ти, у Та бе ли Н.1, пред ме те ко је су на став ни ци раз-
ред не на ста ве нај че шће на во ди ли као пред ме те, ко ји су нај го ре по кри-
ве ни на став ним сред стви ма. Ви ди мо да је нај ви ше гла со ва до би ла при-
ро да и дру штво – 37,22% (51 / 137) гла со ва, што би зна чи ло да је по 
ми шље њу на став ни ка нај го ре по кри ве на на став ним сред стви ма, за тим 
иде фи зич ко вас пи та ње – 16,06% (22 / 137) гла со ва, сле ди му зич ка кул-
ту ра – 13,87% (19 / 137) гла со ва, он да ма те ма ти ка – 13,14% (18 / 137) 
гла со ва, па срп ски је зик – 10,95% (15 / 137) гла со ва и на кра ју ли ков на 
кул ту ра са нај ма ње гла со ва – 8,76% (12 / 137) гла со ва. На по ме на је са мо 
да у окви ру про цен та из не се ног за при ро ду и дру штво спа да ју свет око 
нас, при ро да и дру штво, по зна ва ње при ро де и по зна ва ње дру штва, што 
је све под ве де но као јед но. 

Та бе ла Н.2 – Раз ред на на спрам ин ди ви ду ал них на став них  
сред ста ва (уче ста лост при ме не)

Раз ред на на став на сред ства Ин ди ви ду ал на на став на сред ства

58,33% 41,67%

У Та бе ли Н.2 мо же мо ви де ти шта су на став ни ци од го во ри ли на пи-
та ње, да ли у ра ду ви ше ко ри сте раз ред на или ин ди ви ду ал на на став на 
сред ства. Та ко је ве ћи на на став ни ка од го во ри ла да ви ше ко ри сти раз-
ред на на став на сред ства – 58,33% (56 / 96), док је не што ма њи број на-
став ни ка од го во рио да ви ше ко ри сти ин ди ви ду ал на на став на сред ства – 
41,67% (40 / 96). На став ни ци ко ји су од го во ри ли да у ра ду ви ше ко ри сте 
раз ред на на став на сред ства, као нај че шће раз ло ге су на во ди ли да не ма-
ју до вољ но ин ди ви ду ал них, због ло ше ма те ри јал не си ту а ци је у шко ли, 
та ко да су им раз ред на на став на сред ства је ди но и до ступ на као та ква, 
за тим не до вољ но вре ме на за ко ри шће ње ин ди ви ду ал них, а би ло је и на-
став ни ка ко ји су на ве ли да им је, у од но су на са став оде ље ња, ефи ка сни-
је да ко ри сте раз ред на на став на сред ства. На став ни ци ко ји су од го во-
ри ли да у свом ра ду ви ше ко ри сте ин ди ви ду ал на на став на сред ства, као 
нај че шће раз ло ге су на ве ли да је мно го ефи ка сни је њи хо во ко ри шће ње 
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због хе те ро ге но сти оде ље ња, а све то јер су при ла го ђе на раз ли чи тим по-
тре ба ма уче ни ка, те да че сто до би ја ју и на вре ме ну. 

Та бе ла Н.3 – По сто ја ње до вољ ног бро ја ин ди ви ду ал них на став них 
сред ста ва за сва ког уче ни ка

Да Не

30,21% 69,79%

За тим, на став ни ци раз ред не на ста ве су упи та ни да ли има ју до во љан 
број ин ди ви ду ал них на став них сред ста ва за сва ког уче ни ка. У Та бе ли 
Н.3 ви ди мо да је ве ћи на на став ни ка од го во ри ла да не ма до вољ но ин ди-
ви ду ал них на став них сред ста ва за сва ког уче ни ка – 69,79% (67 / 96), док 
је ма њи број на став ни ка од го во рио да има до во љан број ин ди ви ду ал них 
на став них сред ста ва за сва ког уче ни ка – 30,21% (29 / 96). Из прет ход-
ног пи та ња мо же мо за кљу чи ти да је глав ни раз лог за што не ма до вољ но 
ин ди ви ду ал них на став них сред ста ва, не до вољ на опре мље ност шко ле, па 
на став ни ци не ма ју до вољ но ин ди ви ду ал них на став них сред ста ва, или се 
са ми сна ла зе па ипак успе ва ју да их при ме њу ју на пра ви на чин.

Та бе ла Н.4 – Уче ста лост са мо стал ног при пре ма ња  
на став них сред ста ва од стра не на став ни ка

Че сто По вре ме но Рет ко

52,08% 43,75% 4,17%

Сле де ће што су на став ни ци раз ред не на ста ве упи та ни је сте, да ли су 
че сто у при ли ци да са ми при пре ма ју од ре ђе на на став на сред ства. У Та-
бе ли Н.4 ви ди мо да је нај ве ћи број на став ни ка од го во рио да че сто са ми 
при пре ма ју од ре ђе на на став на сред ства – 52,08% (50 / 96), не што ма ње 
на став ни ка је од го во ри ло да на став на сред ства са мо стал но при пре ма ју 
по вре ме но – 43,75% (42 / 96), док је ма ли број на став ни ка од го во рио да су 
рет ко у при ли ци да са ми при пре ма ју на став на сред ства – 4,17% (4 / 96). 

Та бе ла Н.5 – Раз ред у ко ме се нај ви ше ко ри сте на став на сред ства

Пр ви Дру ги Тре ћи Че твр ти

86,46% 2,08% 1,04% 10,42%
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У Та бе ли Н.5, има мо при ли ке да ви ди мо ка ко су ис пи та ни на став-
ни ци од го во ри ли на пи та ње, у ком раз ре ду нај ви ше ко ри сте на став на 
сред ства то ком на ста ве. Ви ди мо да је ве ћи на на став ни ка од го во ри ла да 
на став на сред ства нај ви ше ко ри сти у пр вом раз ре ду – 86,46%, за тим ма-
њи број на став ни ка је од го во рио да на став на сред ства нај ви ше ко ри сти 
у че твр том раз ре ду – 10,42% (10 / 96), док је још ма њи број на став ни ка 
од го во рио да нај ви ше на став на сред ста ва ко ри сти у дру гом – 2,08% (2 / 
96), а за тим у тре ћем раз ре ду – 1,04% (1 / 96). На став ни ци раз ред не на-
ста ве, ко ји су од го во ри ли да на став на сред ства нај ви ше ко ри сте у ра ду са 
уче ни ци ма пр вог раз ре да, као раз ло ге су нај че шће на во ди ли да је овим 
уче ни ци ма нај по треб ни ја очи глед на на ста ва, да те же пам те вер бал но и 
те же им је на тај на чин одр жа ти па жњу, па је ефи ка сни је и за ни мљи ви је 
уче ње уз ко ри шће ње што ве ћег бро ја на став них сред ста ва, за тим да је 
гра ди во јед но став ни је и зах те ва ко ри шће ње ве ћег бро ја на став них сред-
ста ва, као и да зна ње уче ни ка ни је обим но, те зах те ва та кав на чин ра да. 
На став ни ци, ко ји су од го во ри ли да на став на сред ства нај ви ше ко ри сте 
у ра ду са уче ни ци ма че твр тог раз ре да, као раз ло ге су углав ном на во-
ди ли да је на ста ва са овим уче ни ци ма ком плек сни ја, на ви шем ни воу 
и у скла ду са тим тре ба им обез бе ди ти усло ве за ко ри шће ње што ве ћег 
бро ја на став них сред ста ва, за тим твр де да су зна ње и ис ку ство уче ни ка 
че твр тог раз ре да ве ћи, па они уме ју на аде кват ни ји на чин и да упо тре-
бља ва ју ра зна на став на сред ства, док су не ки на став ни ци на ве ли и да за 
че твр ти раз ред има ју нај ви ше на став них сред ста ва, па их за то нај ви ше и 
ко ри сте. На став ни ци, ко ји су од го во ри ли да на став на сред ства нај ви ше 
ко ри сте у ра ду са уче ни ци ма дру гог, од но сно, тре ћег раз ре да, као раз лог 
су на ве ли да има ју нај ви ше на став них сред ста ва баш за те раз ре де, па их 
за то нај ви ше и ко ри сте. 

Та бе ла Н.6 – Гру па на став них сред ста ва  
ко ја се нај ви ше ко ри сти у ра ду

Ауди тив на Ви зу ел на Ауди о ви зу ел на

16,67% 36,46% 46,87%

Са да, у Та бе ли Н.6 мо же се ви де ти ка ко су ис пи та ни на став ни ци од-
го во ри ли на пи та ње, ко ју гру пу на став них сред ста ва нај ви ше ко ри сте 
у ра ду. Пре ма то ме, нај ве ћи број на став ни ка је од го во рио да нај ви ше у 
ра ду ко ри сти ауди о ви зу ел на на став на сред ства – 46,87% (45 / 96), не што 
ма њи број на став ни ка је од го во рио да у ра ду нај ви ше ко ри сти ви зу ел-
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на на став на сред ства – 36,46% (35 / 96), док је нај ма њи број на став ни-
ка од го во рио да у ра ду ко ри сти нај ви ше ауди тив на на став на сред ства 
– 16,67% (16 / 96). На став ни ци, ко ји су од го во ри ли да нај ви ше у на ста ви 
ко ри сте ауди о ви зу ел на на став на сред ства, као раз ло ге углав ном су на-
во ди ли да су та на став на сред ства нај е фи ка сни ја, да де лу ју на ви ше чу ла 
код уче ни ка, за ни мљи ви ја је на ста ва, те да на тај на чин уче ни ци нај бо-
ље усва ја ју гра ди во. Пред ме ти, ко је су на став ни ци нај че шће на во ди ли 
да у окви ру њих ко ри сте нај ви ше ова на став на сред ства, су срп ски је-
зик, за тим при ро да и дру штво, па му зич ка кул ту ра. На став ни ци, ко ји су 
од го во ри ли да у ра ду нај ви ше ко ри сте ви зу ел на на став на сред ства, као 
раз ло ге су нај че шће на во ди ли да су ова сред ства нај број ни ја, да се ла ко 
мо гу на ба ви ти или на пра ви ти, те да су нај е фи ка сни ја ка да не ма ауди-
о ви зу ел них (углав ном у ра ду са уче ни ци ма са оште ће њем слу ха, ко ји 
се осла ња ју на вид). Пред ме ти, ко је су на став ни ци нај че шће на во ди ли 
да у окви ру њих нај ви ше ко ри сте ова на став на сред ства, су при ро да и 
дру штво, за тим ма те ма ти ка, он да ли ков на кул ту ра, срп ски је зик и на 
кра ју фи зич ко вас пи та ње. На став ни ци, ко ји су од го во ри ли да у на ста ви 
нај ви ше ко ри сте ауди тив на на став на сред ства, нај че шће су као раз ло-
ге на ве ли да су им та на став на сред ства је ди но до ступ на, тј. да у шко ли 
не ма до вољ но дру гих, а на ве ли су и да су им та на став на сред ства нај е-
фи ка сни ја за уче ни ке (на ро чи то за уче ни ке са оште ће њем ви да, ко ји се 
осла ња ју на слух). Пред ме ти, ко је су на став ни ци нај че шће на ве ли да у 
окви ру њих нај ви ше ко ри сте ова на став на сред ства, су му зич ка кул ту ра, 
за тим срп ски је зик и фи зич ко вас пи та ње.

Та бе ла Н.7  – Нај че шћа „до дат на“ на став на сред ства 

Сли ке Кар те Цр те жи Схе ме Гра фи ко ни Ди ја гра ми Ре ље фи

16,91% 13,79% 15,26% 5,33% 4,60% 1,47% 7,72%

Мо де ли Ди ја по зи-
ти ви

Ди ја фил-
мо ви Фил мо ви Ком пју те ри Оста ло

13,42% 0,92% 1,10% 6,62% 9,74% 3,12%

У Та бе ли Н.7 има мо при ли ке да ви ди мо ка ко су на став ни ци раз ред-
не на ста ве од го во ри ли на пи та ње, да ли у ра ду ко ри сте још не ка на став-
на сред ства, осим уџ бе ни ка, све ске, та бле, кре де, и ко ја су то на став на 
сред ства. Па та ко, ви ди мо да су нај ви ше гла со ва до би ле сли ке – 16,91% 
(92 / 544) гла со ва, што би зна чи ло да се нај че шће од „до дат них“ на став-
них сред ста ва ко ри сте у ра ду, за тим иду ре дом цр те жи – 15,26% (83 / 
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544) гла со ва, кар те – 13,79% (75 / 544) гла со ва, мо де ли – 13,42% (73 / 
544) гла со ва, ком пју те ри – 9,74% (53 / 544) гла со ва, ре ље фи – 7,72% (42 
/ 544) гла со ва, фил мо ви – 6,62% (36 / 544) гла со ва, схе ме – 5,33% (29 
/ 544) гла со ва, гра фи ко ни – 4,60% (25 / 544) гла со ва, ка те го ри ја оста ло 
– 3,12% (17 / 544) гла со ва, ди ја гра ми – 1,47% (8 / 544) гла со ва, ди ја-
фил мо ви – 1,10% (6 / 544) гла со ва и на кра ју ди ја по зи ти ви са нај ма ње 
гла со ва – 0,92% (5 / 544) гла со ва. У ка те го ри ји оста ло, на став ни ци су 
нај че шће на во ди ли на став не ли сти ће, гра фо фо ли је, пла сте лин, ко лаж 
па пир, пред ме те из не по сред не око ли не, Мон те со ри мо де ле, звуч не чи-
тан ке итд. 

Та бе ла Н.8 – Уче ста лост ко ри шће ња ових на став них сред ста ва

Сва ко днев-
но / сви 

пред ме ти

Сва ко днев-
но / по је ди-
ни пред ме ти

Јед ном не-
дељ но / сви 
пред ме ти

Јед ном не-
дељ но / 

по је ди ни 
пред ме ти

Јед ном ме-
сеч но / сви 
пред ме ти

Јед ном ме-
сеч но / по је-
ди ни пред-

ме ти

22,92% 42,71% 16,67% 12,50% 3,12% 2,08%

За тим, на став ни ци су упи та ни ко ли ко че сто и у окви ру ко јих пред-
ме та ко ри сте на став на сред ства ко ја су за о кру жи ли (на ве ли) у прет ход-
ном пи та њу. У Та бе ли Н.8 ви ди мо да је нај ве ћи број на став ни ка од го во-
рио да ова „до дат на“ на став на сред ства ко ри сти сва ко днев но и у окви ру 
по је ди них пред ме та – 42,71% (41 / 96), за тим ма њи број на став ни ка је 
од го во рио да ова на став на сред ства ко ри сти сва ко днев но и у окви ру свих 
пред ме та – 22,92% (22 / 96), за тим иду на став ни ци ко ји су на ве ли да ова 
на став на сред ства ко ри сте јед ном не дељ но и у окви ру свих пред ме та 
– 16,67% (16 / 96), сле де на став ни ци ко ји су од го во ри ли да на ве де на 
на став на сред ства ко ри сте јед ном не дељ но и у окви ру по је ди них пред-
ме та – 12,50% (12 / 96), па на став ни ци ко ји су на ве ли да ова на став на 
сред ства ко ри сте јед ном ме сеч но и у окви ру свих пред ме та – 3,12% (3 / 
96) и на кра ју на став ни ци ко ји су од го во ри ли да на ве де на на став на сред-
ства ко ри сте јед ном ме сеч но и у окви ру по је ди них пред ме та – 2,08% (2 
/ 96). На став ни ци, ко ји су за о кру жи ли да на ве де на на став на сред ства 
ко ри сте у окви ру по је ди них пред ме та, нај че шће су на во ди ли при ро ду и 
дру штво, за тим срп ски је зик, он да ли ков ну кул ту ру, па ма те ма ти ку и на 
кра ју му зич ку кул ту ру. 



Иван Коларевић и сар.198

Та бе ла Н.9 – Пе ри од ка да је опре мље ност шко ле на став ним  
сред стви ма би ла нај бо ља

Да нас  
(тре нут но)

Пре 5 и ви ше 
год.

Пре 10 и ви ше 
год Не ра ди ду го

46,88% 5,21% 32,29% 15,62%

На став ни ци раз ред не на ста ве су упи та ни и ка да је, по њи хо вом ми-
шље њу, опре мље ност шко ле на став ним сред стви ма би ла нај бо ља. У Та-
бе ли Н.9 ви ди мо да је ве ћи на на став ни ка од го во ри ла да је опре мље ност 
шко ле на став ним сред стви ма нај бо ља да нас (тре нут но) – 46,88% (45 / 
96), не што ма њи број на став ни ка је од го во рио да је опре мље ност шко-
ле на став ним сред стви ма би ла нај бо ља пре 10 и ви ше го ди на – 32,29% 
(31 / 96), за тим још ма ње на став ни ка је од го во ри ло да не ра ди ду го у тој 
шко ли – 15,62% (15 / 96), док је нај ма њи број на став ни ка од го во рио да 
је опре мље ност шко ле на став ним сред стви ма би ла нај бо ља пре 5 и ви ше 
го ди на – 5,21% (5 / 96). 

Та бе ла Н.10 – При род на на спрам ве штач ких на став них  
сред ста ва (уче ста лост при ме не)

При род на на став на сред ства Ве штач ка на став на сред ства

34,37% 65,63%

У Та бе ли Н.10 мо же се ви де ти ка ко су на став ни ци раз ред не на ста ве 
од го во ри ли на пи та ње, ко ју вр сту на став них сред ста ва ви ше ко ри сте у 
на ста ви, при род на или ве штач ка. Та ко има мо да је ве ћи на на став ни-
ка од го во ри ла да у на ста ви ви ше ко ри сти ве штач ка на став на сред ства 
– 65,63% (63 / 96), док је ма њи број на став ни ка од го во рио да у на ста ви 
ви ше ко ри сти при род на на став на сред ства – 34,37% (33 / 96). На став-
ни ци, ко ји су од го во ри ли да у на ста ви ви ше ко ри сте ве штач ка на став-
на сред ства, нај ве ћим де лом су као раз ло ге на во ди ли да тих на став них 
сред ста ва има ви ше, да су до ступ ни ја, за тим да су ве чи ти ја (ду же тра ју) 
и да их на став ни ци и уче ни ци мо гу и на пра ви ти. А на став ни ци, ко ји су 
од го во ри ли да у на ста ви ви ше ко ри сте при род на на став на сред ства, као 
раз ло ге су углав ном на во ди ли да су ова на став на сред ства свр сис ход ни-
ја, да су очи глед на, уче ни ци мо гу ви де ти ка ко не што за и ста из гле да и 
функ ци о ни ше и све то до при но си бо љем усва ја њу гра ди ва.



ИСПУЊЕНОСТ И КОРИШЋЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ УСЛОВА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 199

Та бе ла Н.11 - Оце на ва жно сти на став них сред ста ва  
у ра ду са уче ни ци ма

1 2 3 4 5

0% 1,04% 5,21% 22,92% 70,83%

На кра ју, на став ни ци раз ред не на ста ве су упи та ни да да ју сво ју оце-
ну ва жно сти на став них сред ста ва у ра ду са уче ни ци ма. У Та бе ли Н.11 
ви ди мо да је нај ви ше на став ни ка да ло и нај ви шу оце ну, тј. оце ну 5 – 
70,83% (68 / 96), ма њи број на став ни ка је дао оце ну 4 – 22,92% (22 / 96), 
оце ну 3 је да ло ве о ма ма ло на став ни ка – 5,21% (5 / 96), оце ну 2 је дао 
је дан на став ник – 1,04% (1 / 96), док оце ну 1 ни је дао ни је дан ис пи та ни 
на став ник – 0% (0 / 96). На став ни ци, ко ји су да ли оце ну 5, као раз ло ге су 
нај ве ћим де лом на ве ли да су на став на сред ства ве о ма ва жна у про це су 
на ста ве, да уче ни ци лак ше усва ја ју гра ди во, а на став ни ци лак ше пре-
но се гра ди во, да је на ста ва за ни мљи ви ја, очи глед ни ја и да се са ве ћим 
бро јем на став них сред ста ва мо же по сти ћи ин ди ви ду а ли за ци ја на ста ве. 
На став ни ци ко ји су да ли оце ну 4, као раз ло ге су на во ди ли углав ном све 
исто као и на став ни ци ко ји су да ли оце ну 5, али уз на по ме ну да на став на 
сред ства је су ве о ма ва жна, али не и нај ва жни ја. Они на став ни ци ко ји су 
да ли оце не 3 и 2, углав ном су на ве ли раз ло ге да не тре ба све под ре ди ти 
на став ним сред стви ма, да је људ ски фак тор бит ни ји, те да на став ник са 
ис ку ством уз ми ни мал ну упо тре бу на став них сред ста ва мо же про из ве-
сти од лич не ре зул та те код уче ни ка. 

ЗА КљУ ЧАК

По твр ђе на је хи по те за да су ди рек то ри шко ла и на став ни ци раз ред-
не на ста ве пре те жно осо бе са ду го го ди шњим ис ку ством иза се бе, по твр-
ђе на је хи по те за да је свест код ди рек то ра шко ла и на став ни ка раз ред не 
на ста ве о ва жно сти аде кват них ма те ри јал них усло ва за из во ђе ње на ста-
ве на ви со ком ни воу, углав ном по твр ђе на хи по те за да су шко ле да нас 
бо ље опре мље не не го у ра ни јим пе ри о ди ма (иако не пот пу но), опо врг-
ну та хи по те за да се на став на сред ства ко ри сте на аде ква тан на чин и у 
аде кват ном оби му и ра зно ли ко сти (углав ном због ло ших ма те ри јал них 
усло ва). 
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SuMMARy

This research project examines the attitudes of directors and teachers in 
ten primary schools in Belgrade, towards the teaching environment. The project 
aims to determine the types of teaching aids used in schools, how much they 
are used, and the methods of using them. It also aims to determine the level 
of teaching environment in primary schools, according to attitudes of school 
directors and teachers. Educational technology is progressing rapidly, and 
one of the aims is to determine the position of this country in implementing 
this technology in the education system. The project also aims to determine 
directors and teachers level of understanding of the importance of technology, 
as they are important links in the education system. The work contains the 
theoretical chapter, where the terms of teaching environment – teaching space 
and teaching aids are briefly presented, as well as their role in the education 
system. The research chapter presents the research methodology and the most 
important results of the research, and compares them with the results of a 
similar study undertaken a few years ago, so we can see what changes have 
taken place to date. 


