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Нове перспективе у образовању – 
ванучионичка настава у дигиталном 
окружењу2

Резиме: Последњих десетак година сведоци смо сталног исказивања забринутости 
због недовољне физичке активности ученика и времена које они проводе уз дигиталне 
уређаје у школи и ван ње. Због тога се намеће питање да ли ванучионичка настава у ди-
гиталном окружењу може да разреши тензију насталу услед пречесте, предуге и често не-
адекватне употребе дигиталних технологија од стране ученика и њихових наставника.

У раду су размотрена теоријска полазишта, могућности и изазови коришћења ди-
гиталне технологије у ванучионичком наставном окружењу. Анализиране су заједничке 
образовне и васпитне вредности дигиталне технологије и ванучионичких наставних ак-
тивности у контексту актуелних стратегија и законских решења у области образовања 
у Србији. 

Посебна пажња посвећена је мобилним апликацијама као најдоступнијем дигитал-
ном образовном ресурсу у ванучионичком окружењу. Предложени су критеријуми за вредно-
вање мобилних апликација узимајући у обзир Стандарде квалитета уџбеника и адапти-
ране CEELTES и CARNet скале процене квалитета софтвера. Циљ рада је био да се изврши 
квалитативна анализа мобилних апликација које се могу користити у ванучионичком 
окружењу на млађем основношколском узрасту. Спроведена анализа узоркованих десет мо-
билних апликација показује да су наставницима на располагању бесплатне мобилне апли-
кације задовољавајућих дидактичко-методичких и техничких квалитета које се могу 
применити за реализацију прописаних наставних садржаја у ванучионичком окружењу. 
Значајније унапређење ванучионичке наставе у дигиталном окружењу можемо очекивати 
развојем квалитетних мобилних апликација домаћих аутора, повећањем броја апликација 
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Увод

Одувек су се иновативним приступом у 
васпитно-образовном раду настојали разреши-
ти изазови и дилеме које је наметало друштво у 
одређеном историјском тренутку. Један од иза-
зова са којим се сусреће западна цивилизација 
данас је ,,епидемија некретања“, која је захвати-
ла и децу и одрасле, узрокујући опште погор-
шање здравственог стања, као и отуђење од при-
роде, познато као поремећај услед мањка при-
роде (енг. nature-deficit disorder) (Louv, 2006). С 
друге стране, дигиталне технологије постале су 
део свакодневног живота, а данашње генерације 
ученика сматрају се ,,дигиталним урођеници-
ма“ (Prensky, 2001), који највећи део слободног 
времена проводе уз рачунар, телевизор или те-
лефон, кришом користе дигиталне технологије 
током наставе, а традиционалну школу не разу-
меју и не сматрају ,,својом“. Да ли је нашој деци 
потребна ,,дигитална дијета“? Данас је управо то 
једна од најчешћих реакција родитеља и настав-
ника на претерано коришћење дигиталних тех-
нологија. Ипак, jедноставна решења, попут заб-
ране или временског ограничења у коришћењу 
дигиталних уређаја, без узимања у обзир ком-
плексности овог проблема, рецепт су за поро-
дичне и школске конфликте и фрустрације. Да 
ли забраном дигиталних уређаја деци понавља-
мо заблуде лудистичког покрета са почетка 19. 
века? И још важније, да ли забраном коришћења 
дигиталних технологија лишавамо децу сти-
цања једне од кључних вештина у садашњем и 
будућем времену? Овим радом, односно концеп-
том ванучионичке наставе у дигиталном окру-
жењу покушали смо да понудимо једно од мо-
гућих решења за ублажавање неравнотеже нас-

тале недовољним кретањем у природном окру-
жењу и пречестом и неадекватном употребом 
дигиталних технологија од стране ученика, али 
и њихових наставника.

Bанучионичке активности односе се на 
све врсте наставних и ваннаставних васпит-
но-образовних активности које су организова-
не изван школске зграде и обухватају реализа-
цију циљева једног или више наставних предме-
та у различитом временском трајању. Прециз-
није, учење у ванучионичком окружењу односи 
се на: учење о природи, друштвеном окружењу, 
односу природе и друштва, о себи и другима, 
као и стицање различитих практичних вештина 
(Rickinson et al., 2004). Током времена мењале су 
се теоријске концепције на којима су се заснива-
ле ваннаставне и наставне активности у природ-
ном окружењу – од романтичарског повратка 
природи, преко ,,авантуристичке педагогије“ и 
,,педагогије ризика“,чији заступници истичу као 
главни педагошки принцип ,,суочавање са ризи-
ком“ и гурање ученика изван њихове комфор-
не зоне,до померања фокуса ка активностима 
у којима ученици промишљају, доносе одлуке у 
сарадњи са другима и стичу искуство у вођењу и 
праћењу (Wattchow & Brown, 2011). Наставници 
који реализују ванучионичке активности у скла-
ду са последњом поменутом стратегијом поме-
рају фокус са питања које (ризичне) активнос-
ти могу да обезбедим за ученике ка које прилике 
за учење могу да обезбедим за ученике (Wattchow 
& Brown, 2011). При томе се учење не посматра 
само као учење о окружењу, већ се промовишу 
значај и потреба критичке рефлексије односа 
човека и природе и односа човека са човеком 
(промовисање социјалне праведности).

које имају дијакритичку подршку за српски језик, као и развојем дигитално-методичких 
компетенција наставника.

Кључне речи: дигитално окружење, ванучионичка настава, мобилне апликације, уче-
ник, наставник.
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Иако се много говори и пише о значају и 
васпитно-образовним потенцијалима ванучио-
ничких активности, постоји релативно мало ис-
траживања која се баве испитивањем ефикас-
ности оваквог начина рада, посебно када се она 
односе на узраст млађи од дванаест година. Ана-
лизирањем већег броја истраживања дошло се 
до закључка да (ван)наставне активности на от-
вореном имају позитивне ефекте у различитим 
областима, а посебно када се ради о ставовима, 
уверењима, међуљудским и друштвеним вешти-
нама, позитивној слици о себи, развоју креатив-
ности (Fiennesеt et al., 2015; Rickinson et al., 2004). 
Знатно мање је налаза који се односе на академс-
ке вештине, односно постигнућа ученика, иако 
постоје аутори који истичу да ванучионичке ак-
тивности доприносе побољшању постигнућа 
ученика (Rickinson et al., 2004; Christie, Higgins & 
McLaughlin, 2014), као и њиховом интересовању 
за природне феномене (Martin, 2012). 

Неке од кључних активности које се од-
носе на процес научног описмењавања, односно 
на развијање процедуралних знања и вештина 
(Martin, 2012) – као што су: посматрање, фор-
мулисање и тестирање хипотеза, мерење, при-
купљање података, класификовање података и 
друго– могу се ефикасно реализовати управо у 
ванучионичком окружењу и довршити у учиони-
ци приказивањем података на различите начине 
и креирањем закључка (Martin, Sexton & Franklin, 
2009). Шире гледано, ако под научном писмено-
шћу подразумевамо вештину у коришћењу науч-
не терминологије, научно размишљање, разуме-
вање кључних идеја из области (природних) нау-
ка, као и разумевање односа између технологије, 
друштва и окружења (Webb, 2007), онда се може 
сматрати да се наведени елементи научне писме-
ности могу развијати и у ванучионичком окру-
жењу, посебно ако су такве активности подржа-
не дигиталним технологијама.

Дигитална компетенција представља јед-
ну од осам темељних компетенција за целожи-

вотно образовање које је одредила Европска 
унија како би успешно одговорила изазови-
ма развоја друштва знања и светског тржишта 
(The European Parliament and the Council of the 
European Union, 2006). Дигитална компетенција 
односи се на оспособљеност за сигурну и кри-
тичку употребу информационо-комуникационе 
технологије (ИКТ) за рад, у личном и друштве-
ном животу као и у комуникацији. Њени кључни 
елементи су основне ИКТ вештине и способно-
сти: употреба рачунара за проналажење, проце-
ну, складиштење, стварање, приказивање и раз-
мену информација, као и развијање сараднич-
ких мрежа путем интернета. Ове способности 
укључују познавање употребе ИКТ-а, али и кри-
тичко промишљање о томе како је најбоље ИКТ 
употребити у свом раду, личном и друштвеном 
животу (Stoković, Ristić, 2016).

Ванучионичке активности подржане диги-
талним технологијама захтевају, пре свега, диги-
талну зрелост образовних установа (Durando et 
al., 2012), која укључује као виталну компоненту 
дигиталне компетенције запослених. Дигиталне 
компетенције наставника су динамичке и сложе-
не не само због самог динамичног развоја ИКТ-а 
већ и због тесне повезаности се педагошким, пси-
холошким, методичким, дидактичким и предмет-
ним компетенцијама наставника. Као такве, ове 
компетенције обухватају: подстицање ученика на 
креативност; критичко размишљање;квалитетну 
комуникацију; иновативност; истраживање и ре-
шавање проблема, како у традиционалном, тако и 
у дигиталном окружењу; подстицање поштовањa 
правних и етичких норми; поштовање ауторских 
права; разумевање других култура и питања пра-
ведности у односу на дигиталну технологију. Ди-
гитално наставно окружење које користи настав-
ник треба да обезбеди: индивидуалну подршку 
ученику, стимулацију ученика за управљање соп-
ственим учењем, подршку различитим стилови-
ма учења ученика, адекватну повратну информа-
цију ученицима о њиховом раду и безбедно нас-
тавно окружење (ISTE, 2015).
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Улога дигиталних технологија у разуме-
вању изучаваних феномена није да замене при-
родну и/или друштвену стварност и активно 
учење наставних садржаја. Технологија је дода-
так који даје нову димензију учењу и настави, 
у нашем случају у ванучионичкој настави, узи-
мајући у обзир да технологија може да побољша 
добро поучавање, али да добра технологија не 
може суштински да унапреди лоше поучавање 
(OECD, 2015). Од технологије (и у учионичком 
и у ванучионичком окружењу) очекујемо да не 
буде само ,,доставна технологија“ (Pešikan, 2016), 
већ наставна технологија која помаже да се кре-
ирају васпитно-образовне ситуације које ће по-
зитивно допринети не само ученичком постиг-
нућу (Kralj, 2008; Ristić, Radovanović, 2013) и ког-
нитивном развоју већ и развијању других аспе-
ката личности (социјални, вредносни). 

Оквир за несметану примену учења у ва-
нучионичком окружењу подржаног дигиталним 
технологијама налази се не само у оквиру Зако-
на о основном образовању и васпитању (2013) и 
појединачних наставних програма (Света око 
нас, Природе и друштва, касније Биологије, Ге-
ографије, Информатике) већ и у националним 
стратешким документима као што су Страте-
гија развоја образовања у Србији до 2020. годи-
не (2012) и Стандарди општих међупредмет-
них компетенција за крај средњег образовања 
(2013). У Стратегији развоја образовања у Ср-
бији до 2020. указује се на потенцијал активног 
учења у ваншколским активностима (истражи-
вачке, уметничке, спортске и друге летње шко-
ле, кампови, екскурзије, настава у природи и 
слично) и предности информационо-комуника-
ционих технологија и различитих облика учења 
у онлајн окружењу. С друге стране, у Стандар-
дима општих међупредметних компетенција 
за крај средњег образовања препознајемо сличне 
тенденције, посебно у деловима који је односе на 
Дигиталну компетенцију, компетенцију за Са-
радњу, Рад са подацима и информацијама и Од-
говоран однос према околини.

Мобилне наставне технологије у 
ванучионичком окружењу

Под мобилним технологијама подразуме-
вамо употребу преносивих уређаја који обухва-
тају хардвер (физички мобилни уређај), софтвер 
(оперативни систем и мобилне апликације) и ко-
муникацију путем мрежних сервиса (Jarvenpaa 
& Lang, 2005). Оне омогућавају приступ инфор-
мацијама, као и синхрону и асинхрону кому-
никацију учесника образовног процеса (Hwang 
& Tsai, 2011). Мобилне технологије, као што су 
GPRS, SMS, Bluetooth, RFID постале су широко 
распрострањене и доступне. Оне ученицима и 
наставницима омогућавају приступ образовним 
садржајима са било ког места и у било које време.

Мобилно дигитално наставно окружење 
гради се употребом мобилних технологија са фо-
кусом на наставне циљеве (El-Hussein & Cronje, 
2010), при чему је битан системски приступ 
(Ristići i sar., 2011). Од посебног значаја за ди-
гитално наставно окружење је Дигитална Блу-
мова таксономија (Bloom’s Digital Taxonomy); 
њен аутор (Churches, 2009) ревидирао је и ди-
гитализовао Блумову таксономију (Taxonomy of 
educational objectives) (Bloom, 1956). Ревидира-
на Блумова таксономија укључује нове циље-
ве, процесе и активности који су омогућени 
захваљујући интеграцији дигиталних техноло-
гија у наставу. У Дигиталној Блумовој таксоно-
мији (са препорученим мобилним апликација-
ма) постојећим когнитивним процесима додата 
је колаборација, која представља „суштину, а не 
вештину 21. века“ (Churches, 2009: 6). Циљ таксо-
номије је мотивисати наставнике да се усредсре-
де на сва подручја стварајући стимулативно ди-
гитално холистичко наставно окружење.

Охрабрује податак да је на тржишту све 
већи број мобилних апликација, међу којима је 
велики број бесплатних апликација. Тако је у 
јуну 2017. године било преко 3,5 милиона апли-
кација доступних за преузимање на дигиталној 
дистрибутивној платформи за андроид аплика-
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ције познатој под именом Google Play продавни-
ца. Када је популарност апликација у питању, 
прво место (од могућа двадесет три) заузеле су 
мобилне апликације за игру (25,08%). За њима 
следе пословне апликације (9,83%), док су обра-
зовне апликације на трећем месту, са заступље-
ношћу од 8,47% (Statista, 2017).

Према искуствима истраживача и настав-
ника, мобилне наставне технологије су у екс-
панзији у последње три године. У 2013. години, 
75%анкетираних наставника у САД је изјави-
ло да користи мобилне технологије. Према из-
вештају Хорајзон (Horizon), примећен je пораст 
коришћења мобилних технологија и у школа-
ма у Европи (Caldwell & Bird, 2015). Истражи-
вања указују да су образовни потенцијали упо-
требе мобилних технологија (посебно таблета): 
индивидуализација наставе (персонализација 
учења), повећање независности ученика, актив-
на сарадња међу ученицима и наставницима 
(Henderson & Yeow, 2012; Pegrum & Striepe, 2013) 
и подизање дигиталних компетенција како уче-
ника тако и наставника (Balanskat, 2013).

Мобилне технологије могу успоставити 
ефикасну спону између учионичког и ванучио-
ничког наставног окружења доносећи нове ак-
тивности, активну улогу ученика и могућности 
сарадње (Pachler, 2012; Clark & Luckin, 2013; 
Caldwell & Bird, 2015). Примећено је да мобил-
не технологије могу обезбедити подизање еко-
лошке свести и развијање одрживог односа са 
природом (Uzunboylu et al., 2009). Зналачки упо-
требљене, оне могу допринети и култури здра-
вог живљења (Palmárová & Lovászová, 2012). Раз-
вој критичког односа ученика према природи и 
технологији је могућ. Он се може обезбедити ако 
постоји континуитет у примени мобилне обра-
зовне технологије у ванучионичком наставном 
окружењу (Ruchter et al., 2010). Посебну обра-
зовну вредност у ванучионичко дигитално нас-
тавно окружење може донети примена QR ко-
дова (Lai et al., 2013) и технологије проширене 
стварности (Dunleavy & Dede, 2014).

Критеријуми за евалуацију мобилних 
апликација за ванучионичке активности

Увођење мобилних технологија у вану-
чионичке наставне активности омогућује об-
разовни обрт о којем се недовољно прича. Узи-
мајући у обзир чињеницу да 84% ученика четвр-
тог разреда основне школе и чак 94% учени-
ка осмих разреда у Србији има мобилни теле-
фон (Popadić, Kuzmanović, 2016), потенцијал за 
коришћење мобилних телефона, односно мо-
билних апликација као савремених, ученици-
ма блиских наставних средстава, постаје више 
него реалан. На овај начин наше школе могу, 
барем у одређеној мери, да превазиђу дугого-
дишњи проблем недостатка наставних средста-
ва. При томе, коришћење мобилних апликација 
у ванучионичком окружењу омогућава повези-
вање стварности, као примарног извора знања, 
са једне стране, и различитих ,,алатки“ унутар 
апликације (на пример, фото-апарат, компас, бе-
лежница и слично), као наставних медија који 
служе за креирање и преношење аудио-визуел-
них информација, с друге стране. У контексту 
ванучионичких наставних активности, посебан 
значај имају мобилне апликације које омогућа-
вају боље и лакше посматрање, праћење, мерење 
и бележење сегмената изворне стварности, што 
чини срж процедуралних вештина (енг. science 
process skills) значајних за развијање научне пи-
смености (Martin, Sexton & Franklin, 2009).

Процењивање вредности неког наставног 
средства, па тако и мобилних апликација, не 
може се заснивати само на слободним проце-
нама корисника, без обзира на то да ли се ради 
о корисницима којима су апликације намењене 
(деца и родитељи) или професионалцима у об-
ласти образовања (наставници). С обзиром на 
то да мобилне апликације о којима је реч у овом 
раду имају функцију наставних средстава, кре-
ирали смо предлог критеријума за вредновање 
мобилних апликација узимајући у обзир закон-
ска решења која се односе на вредновање уџбе-
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ника и осталих наставних средстава, као и већ 
развијене инструменте за вредновање образо-
вног софтвера. Стога су критеријуми за вредно-
вање мобилних апликација развијени на основу 
три извора: (1) Закон о уџбеницима (2015), од-
носно Стандарди квалитета уџбеника (2010); 
(2) CEELTES (The Comprehensive Evaluation of 
Electronic Learning Tools and Educational Software) 
критеријума (Karolčik et al., 2015) и (3) CARNet 
предлога критеријума за евалуацију и израду ди-
гиталних образовних садржаја (CARNet, 2016). 
Критеријуме за вредновање мобилних аплика-
ција груписали смо у шест сегмената: Научно-
стручни критеријум; Педагошко-психолошки 
и дидактичко-методички критеријум; Етич-
ки критеријум; Језички критеријум; Безбеднос-

ни критеријум и Технолошки и графички крите-
ријум (Табела 1). Критеријуми су рашчлањени на 
већи број показатеља. Прва четири критеријума 
директно потичу од важећих Стандарда квали-
тет уџбеника и других наставних средстава, 
али су, где год је то било логично, прилагођени 
учењу заснованом на дигиталним технологијама 
и ванучионичком окружењу. Показатељи који су 
специфични за ванучионичке активности обе-
лежени су у Табели 1 звездицом (*). Последња 
два критеријума (Безбедносни и Технолошки и 
графички критеријум) доминантно су оријенти-
сани ка специфичностима мобилних дигитал-
них технологија.

Табела 1. Критеријуми за вредновање мобилних апликација које се могу користити у ванучионичким 
активностима.

Р. Б. НАЗИВ  
КРИТЕРИЈУМА ПОКАЗАТЕЉИ

1. Научно-стручни 
критеријум

Омогућава остваривање циљева и задатака предмета
Односи се на садржаје предвиђене наставним програмом
Заснована на научно потврђеним теоријама, чињеницама, закључцима
Усклађена са методологијом одређене науке/дисциплине
Усклађеност активности у апликацији са специфичним ванучионичким условима 
(временске прилике, рељеф околине и слично) *

2.

Педагошко-психо-
лошки и дидакти-

чко-методички  
критеријум

Прилагођена узрасту ученика за који је намењена
Подстиче активан приступ у учењу 
Подстиче различите врсте физичких активности деце (трчање, пењање...) *
Подстиче развијање самосталности и иницијативе у учењу
Подстиче кооперативне активности ученика (сарадничко учење и комуникација 
са наставником/родитељима) 
Подстиче развијање вештине коришћења дигиталних ресурса у функцији учења
Омогућава уочавање веза међу појмовима у оквиру једног и више предмета
Подстиче различите облике учења у складу са природом садржаја
Налози намењени ученицима су релевантни, прецизни и реално изводљиви
Налози су примерени ученицима различитих нивоа знања и интересовања
Коришћењем апликације ангажују се најмање два чула *
Обезбеђује интерактивност и повратну информацију за ученика
Наставник има могућност да управља деловима дигиталног садржаја, у складу са 
специфичностима ситуације у којој се реализује учење
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Р. Б. НАЗИВ  
КРИТЕРИЈУМА ПОКАЗАТЕЉИ

3. Етички  
критеријум

Подстиче толеранцију и уважавање различитости
Промовише ненасиље и поштовање правила у реалном и дигиталном окружењу 
Инклузивно дигитално окружење
Поштује се родна равноправност и на прикладан начин се користе именице оба 
рода.
Подстиче очување националног, културног идентитета, и природних богатстава 
на локалном и глобалном нивоу

4. Језички  
критеријум

Поштују се језичке норме српског језика, односно језика националне мањине или 
страног језика
Језик и дужина реченице прилагођени су узрасту ученика и доприносе лакшем 
разумевању садржаја
На правилан начин се користи стручна терминологија

5.

Технолошки и  
графички  

критеријум

Поштовање технолошких W3C стандарда (HTML5, CSS3, Javascript технологије и 
слично)
Апликација је отпорна на нагле промене положаја уређаја*
Једноставна и прегледна навигација
Постоји упутство за употребу за ученике, наставнике и/или родитеље
Прилагодљив дизајн интерфејса и оптимизација корисничког окружења (Android 
Studio развојно окружење, Gradle build систем, додатне библиотеке и слично)
Апликација је оптимизована за употребу у дигиталном окружењу (што краће 
време учитавања, мало заузимање меморије уређаја)
Апликација несметано ради и у офлајн окружењу*
Јасно наведено ко су аутори апликације и услови коришћења
Графички и мултимедијални елементи су квалитетни, јасни, садржајно повезани 
и пропраћени називом или објашњењем 
Графички знаци и симболи се доследно користе

6. Безбедносни  
критеријум

Сигуран пренос података од и до корисника
Не захтева од ученика активности које их на било који начин могу довести у 
опасност или којима се може угрозити радна и животна средина*
Предвиђени надзор и контрола одраслих приликом коришћења апликације*

Методолошки оквир

Циљ истраживања је да се, на основу на-
ведених критеријума и показатеља, изврши ква-
литативна анализа мобилних апликација које се 
могу користити у ванучионичком окружењу на 
млађем основношколском узрасту у функцији 
сагледавања васпитно-образовних вредности 
и потенцијала ових апликација. У том смислу, 
посебна пажња усмерена је ка анализи остваре-
ности педагошко-психолошких и дидактичко-
методичких критеријума.

Анализирано је десет мобилних аплика-
ција које су погодне за реализацију наставних 
активности у ванучионичком окружењу и које 
су:

 • Примерене млађем основношколском 
узрасту деце;

 • Усклађене са наставним садржајима 
прописаним наставним програмима за 
Свет око нас или Природу и друштво 
(у том смислу, садржај најмање 
једне наставне јединице, делимично 
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или у целини, може да се реализује 
коришћењем одређене мобилне 
апликације);

 • Оцењене оценом која је виша од 4,00 од 
стране корисника мобилне апликације 

(на основу података са Google Play 
продавнице).

Узимајући у обзир наведене критеријуме, 
анализирали смо мобилне апликације приказа-
не у Табели 2.

Табела 2. Анализиране апликације за ванучионичко наставно окружење.

Р. Б. Назив апликације Веб-локација апликације

1. Plums Photo Hunt https://itunes.apple.com/us/app/plums-photo-hunt/id847748848?mt=8
2. Outdoor family fun with Plum https://play.google.com/store/apps/details?id=org.pbskids.

outdoorfamilyfunwithplum&hl=sr
3. Nature Cat’s Great Outdoors https://play.google.com/store/apps/details?id=org.pbskids.

naturecatsgreatoutdoors&hl=sr
4. Sky View free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t11.skyviewfree&hl=sr
5. Pl@ntNet https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=sr
6. Geocaching https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groundspeak.

geocaching.intro&hl=sr
7. SAS Survival Guide https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trellisys.sas&hl=sr
8. eBird by Cornell Lab https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.cornell.birds.

ebird&hl=sr
9. Compass for Android https://play.google.com/store/apps/details?id=tntstudio.supercompass

10. Flashlight and Magnifying Glass https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rvappstudios.
magnifyingglass

Наведене мобилне апликације независно 
су оценили наставници и сарадници Учитељског 
факултета Универзитета у Београду који нај-
мање пет година раде на реализацији студијских 
предмета: Информатика, Образовна технологија 
или Методика наставе природе и друштва. На-
ставник и сарадник са Информатике и Образов-
не технологије анализирали су показатеље који 
су доминантно у вези са њиховом облашћу – Тех-
нолошки и графички и Безбедносни критеријум. 
Наставник и сарадник са Методике наставе при-
роде и друштва анализирали су: Научно-струч-
ни, Педагошко-психолошки и дидактичко-мето-
дички и Језички критеријум. Обе групе оцењи-
вача процењивале су оствареност Етичког кри-
теријума, јер се он односи на обе области – Ин-
форматика / Образовна технологија и Методика 
наставе природе и друштва.

Сваки од показатеља процењен је, помоћу 
евиденционе листе са скалом процене, оценама 
0, 0,5 или 1, при чему је оцена 0 додељена уко-
лико показатељ уопште није задовољен; оцена 
0,5 уколико је показатељ делимично задовољен, 
односно оцена 1 уколико је мобилна аплика-
ција таква да се показатељ у потпуности одно-
си на наведену апликацију. За сваки показатељ, 
а затим и за сваки од критеријума израчуната је 
средња вредност (која се креће у распону од 0 до 
1), а затим укупна средња вредност за апликацију 
(у истом распону). Током процењивања мобил-
них апликација, а услед њихове разноликости у 
изради и циљним групама којима су намењене, 
повремено су се јављали проблеми са применом 
појединих показатеља. Тако, на пример, аплика-
ција Compass for Android, која врши функцију 
компаса, нема интегрисане налоге намењене уче-
ницима, па се показатељи који се односе на на-
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логе (у оквиру Педагошко-психолошких и дидак-
тичко-методичких критеријума) нису могли 
проценити. У таквим случајевима, процењивачи 
су стављали ознаку ,,није применљиво“ и тај по-
казатељ није улазио у средњу вредност те апли-
кације.

Резултати истраживања и  
интерпретација резултата

У складу са методолошким оквиром овог 
рада приказаћемо резултате до којих смо дошли, 
а који нам могу указати какав је потенцијал ко-
ришћења мобилних апликација намењених ак-
тивностима у ванучионичком окружењу. Резул-
тате ћемо презентовати кроз:

 • Укупан преглед процене тестираних 
апликација по критеријумима 
вредновања;

 • Анализу процене тврдњи/показатеља 
који се специфично односе на 
ванучионичке активности.

У односу на креиране критеријуме за вред-
новање мобилних апликација, уочено је (Табела 
3) да су све тестиране мобилне апликације задо-
вољавајућег квалитета, с обзиром на чињеницу 
да све имају укупну просечну оцену већу од 0,76.

Безбедносни и Језички критеријуми високо 
су и најбоље процењени. За њима следе Техно-
лошки и графички, а затим Научно-стручни кри-
теријум. 

Табела 3. Просечна оцена мобилних апликација у односу на критеријуме вредновања.

НАЗИВ  
АПЛИКАЦИЈЕ

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА

Просечна 
оценаНаучно- 

стручни

Педагошко-
психолошки и 

дидактичко-ме-
тодички

Етички Језички Технолошки и 
графички Безбедносни

Nature Cat’s Great 
Outdoors 0,95 0,82 0,83 1,00 0,90 1,00 0,92

Outdoor Family 
Fun... 0,85 0,94 0,87 1,00 1,00 1,00 0,89

Pl@nt Net 0,90 0,81 0,85 0,83 0,90 1,00 0,88
SAS Survival Guide 0,95 0,83 0,75 0,83 0,95 1,00 0,88
eBird by Cirnell 
Lab 0,90 0,77 0,75 0,92 0,95 1,00 0,88

Compass for 
Android 0,80 0,67 --- 1,00 0,90 1,00 0,87

Sky View Free 0,83 0,67 ---* 1,00 0,60 1,00 0,82
Flashlight and 
Magnifying... 0,70 0,73 0,50 1,00 0,85 1,00 0,80

Plums Photo Hunt 0,95 0,71 0,81 1,00 1,00 1,00 0,79
Geocaching 0,90 0,83 0,69 0,83 0,85 0,50 0,76

Просечна оцена 0,87 0,78 0,76 0,94 0,89 0,95

*Оваква ознака указује да се ниједан показатељ унутар процењиваног критеријума вредновања не може проценити, па није 
било могуће ни израчунати просечну вредност ниједне тврдње/показатеља, па самим тим ни просечну вредност наведеног 
критеријума.
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С обзиром на то да се ради о апликацијама 
које треба да пруже прилику за учење у ванучио-
ничком окружењу, (ко)конструкцију знања (Ivić, 
Pešikan, Antić, 2001) и развијање научних вешти-
на (Martin, 2012), посебно ћемо се осврнути на 
прва два критеријума (Научно- стручни и Педа-
гошко-психолошки и дидактичко-методички). 
Оба критеријума су процењена високом просеч-
ним оценама (0,87, односно 0,78), што указује да 
су наведене апликације погодне за коришћење 
у настави. Нешто мања просечна оцена Педа-
гошко-психолошке и дидактичко-методичке за-
снованости тестираних апликација условљена 
је у највећој мери чињеницом да неке од апли-
кација не поседују (јасно изражене) налоге које 
би ученици извршавали (апликације Sky View 
Free, SAS Survival Guide, Compass for Android, 
Flashlight and Magnifying Glass), што је најчешће 
последица тога што ове апликације и нису на-
мењене (само) ученицима (и наставницима), већ 
целокупној, а понекад и доминантно одраслој 
популацији (на пример, апликација SAS Survival 
Guide) и врше само функцију ,,алатки“ (инстру-
мената, помагала) које олакшавају посматрање 
и сналажење у простору. Због тога апликације 
наведене у претходној реченици пре припадају 
,,доставној технологији“ (Pešikan, 2016), а не об-
разовној технологији која помаже да се унапре-
де постигнућа ученика у различитим доменима 
(когнитивни, социјални, афективни).

Безбедносни критеријум процењен је оце-
ном 0,95, што овај критеријум чини најбоље 
оцењеним. Тестиране апликације не могу до-
вести у опасност ученике. Апликација за навига-
цију Geocaching при покретању упозорава уче-
нике на евентуалне препреке и ризике на тере-
ну. Пренос података од и до ученика је сигуран. 
Садржаји се дистрибуирају у неком од прих-
ваћених стандардних формата како би се омо-
гућило њихово коришћење на различитим плат-
формама. Тестиране апликације користе мини-
мум личних података који су ускладиштени на 
безбедан начин. Све наведено ствара безбедно 

и стимулативно дигитално наставно окружење 
(ISTE, 2015).

Технолошки и графички критеријум 
оцењен је оценом 0,89. Већина апликација посе-
дује графичко-кориснички интерфејс који је ер-
гономски организован, визуелно конзистентно 
и атрактивно дизајниран, што доприноси ква-
литетном корисничком искуству.

Посебну пажњу обратили смо на проце-
не показатеља који се односе на специфичнос-
ти примене мобилних апликација у ванучио-
ничком окружењу. То су следећи показатељи: (1) 
Усклађеност активности у апликацији са специ-
фичним ванучионичким условима (временске 
прилике, рељеф околине и слично); (2) Подстиче 
различите врсте физичких активности деце (тр-
чање, пењање...); (3) Коришћењем апликације 
ангажују се најмање два чула; (4) Апликација 
је отпорна на нагле промене положаја уређаја; 
(5) Апликација несметано ради и у офлајн ок-
ружењу; (6) Не захтева од ученика активности 
које их на било који начин могу довести у опас-
ност или којима се може угрозити радна и жи-
вотна средина; (7) Предвиђени надзор и контро-
ла одраслих приликом коришћења апликације. 
Анализом наведених показатеља покушали смо 
да сагледамо које од тестираних апликација су 
најбољи избор за коришћење у ванучионичком 
окружењу. Сваки од показатеља, како смо раније 
истакли, оцењен је оценом 0, 0,5 или 1. Поједи-
начне оцене показатеља који се односе на вану-
чионичке активности, као и просечна вредност 
по апликацији приказани су у Табели 4.

Из података приказаних у Табели 4 може-
мо уочити да апликација SAS Survival Guide има 
највишу просечну вредност када се ради о пока-
затељима специфичним за учење у ванучионич-
ком окружењу, док апликација Geocaching има 
најслабије процењен потенцијал за коришћење у 
ванучионичком окружењу. С друге стране, када 
се узму у обзир све апликације, од наведених 
,,ванучионичких показатеља“ најбоље су про-
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цењени они који се односе на отпорност апли-
кације на нагле промене положаја уређаја и не-
довођење ученика у ситуацију да реализују ак-
тивности које их могу довести у опасност или 
којима се може угрозити радна и животна сре-
дина. Оно што можемо овде уочити је да су нај-
боље оцењени показатељи који припадају Техно-
лошком и графичком, односно Безбедносном кри-
теријуму, док су нижу просечну вредност доби-
ли показатељи који се суштински односе на ва-
нучионичке активности (Усклађеност актив-
ности у апликацији са специфичним ванучио-
ничким условима и Подстицање различитих вр-
сте физичких активности деце). У том смислу, 
највише простора за унапређење ове врсте мо-
билних апликација има у области подстицања 
физичких активности током коришћења апли-
кације и коришћења природне средине као из-
вора сазнања.

Закључак 

Резултати спроведеног истраживања по-
казују да су наставницима на располагању бес-
платне мобилне апликације задовољавајућих 
стандарда квалитета које се могу применити 

за реализацију наставе у ванучионичком ок-
ружењу. Још једна предност коришћења ових 
апликација односи се на могућност реализације 
садржаја такозваног локалног курикулума, ста-
вљајући и ученике и наставнике у ситуацију да 
користе ресурсе локалне средине (материјалне и 
дигиталне) као изворе учења. 

Значајније унапређење ванучионичке 
наставе у дигиталном окружењу можемо очеки-
вати развојем квалитетних мобилних аплика-
ција домаћих аутора, повећањем броја аплика-
ција које имају дијакритичку подршку за српски 
језик и развојем дигитално-методичких ком-
петенција наставника (како током иницијал-
ног образовања на учитељским и другим нас-
тавничким факултетима, тако и путем програ-
ма стручног усавршавања). Даља истраживања 
о утицају ванучионичке наставе у дигиталном 
окружењу на постигнућа ученика и мотивацију 
за учење дала би додатни импулс за њено раз-
вијање и примену, јер одговоре на изазове савре-
меног времена и образовања не треба тражити 
у најсавременијој технологији, већ у педагош-
ким приступима који се користе током учења уз 
подршку ИКТ-а (OECD, 2015).

Табела 4. Просечна вредност показатеља који се односе на ванучионичке активности.
НАЗИВ АПЛИКАЦИЈЕ ПОКАЗАТЕЉИ Просечна вредност  

по апликацији(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
SAS Survival Guide 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96
Outdoor Family Fun... 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93
Plums Photo Hunt 1,00 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,86
Nature Cat’s Great Outdoors 1,00 0,5 1,00 0,5 1,00 1,00 1,00 0,86
Flashlight and Magnifying... 0,75 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 0,82
Compass for Android 0,5 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78
Sky View Free 0,75 0 0,5 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75
Pl@nt Net 0,75 0,5 1,00 1,00 0 1,00 1,00 0,75
eBird by Cirnell Lab 0,75 0,5 1,00 1,00 0 1,00 1,00 0,75
Geocaching 0,75 0,75 1,00 1,00 0 0,5 0 0,57

Просечна вредност  
показатеља/тврдње 0,8 0,4 0,92 0,95 0,7 0,95 0,9
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Summary
Over the past decade there has been a growing concern regarding physical inactivity of stu dents 

and the amount of time they spend with digital devices during school hours and outside the school. 
This gives rise to the question as to whether out-of-classroom teaching and learning in dig ital environ-
ment can resolve the tension created by the students’ and teachers’ too frequent, time-consuming, and 
often inadequate, use of digital technology. 

The paper looks at theoretical grounds, opportunities and challenges of using digital tech nology 
in the out-of-classroom teaching and learning environment. It analyses common educa tional values 
of digital technology and out-of-classroom activities in the context of the current strategies and laws 
regulating the area of education in Serbia. 

Mobile applications as the most readily available digital educational resource in the out-of-
classroom environment were in the focus of the research. Using the Quality Standards for textbooks 
and adapted CEELTES and CARNet software quality scales, the criteria for evaluating these mobile 
applications is proposed. The aim of this paper was to carry out a qualitative analysis of mobile ap-
plications that can be used outside the classroom in primary school education. The conducted analysis 
of ten sampled mobile applications indi cate that free mobile applications of satisfactory technical, 
didactic and methodological quality are available to teachers and can be used for teaching the com-
pulsory educational content outside the classroom. Good quality mobile applications developed by 
local authors, more applications with diacritical support in Serbian Language, and the development 
of digital-methodological competences of teachers are three prerequisites that will certainly improve 
the out-of-classroom teaching and learning in digital environment.

Кeywords: digital environment, out-of-classroom teaching and learning, mobile applications, 
student, teacher.


