
ТЕМА 2: Принципи конструктивизма у сврху примене 
технологије у настави - настава некад и сад (60 минута) 

Принципи конструктивизма и Блумова таксономија (15 минута) 

Традиционални приступ програмирању, где наставници и стручњаци за 
поједине области дефинишу програм, у смислу онога што се учи; програм се 
смањује на листу тема које ће се предавати (педагошки редукционизам) се данас 
сматра превазиђеним.  

Савремени приступ образовању је усмерен на исходе. У овом приступу се 
програмом дефинише шта ће ученик знати или умети да уради по завршетку 
образовања и учења (модуларни приступ).  

Конструктивизам 

Конструктивизам разматра, у контексту образовне политике, идеале 
,,целоживотног учења”  и ,,друштва знања”. Дефинише се као теоријски концепт 
који инсистира на томе да је изградња знања базирана на индивидуалном 
искуству и као такво, оно је јединствено; 

Когниција или Спознаја је поимање стварносто које се заснива на човековом 
искуству и мишљењу. Когниција укључује сваки ментални процес који се може 
описати као: искуство знања, опажања, препознавања, расуђивања и 
закључивања. 

Конструктивизам се дефинише као: ,,генерална теорија когниције, која 
објашњава како спознајемо свет и како сазнајемо о стварима'‘. Инсистира на 
практичној примени и истовременој провери онога што се у истраживањима 
закључи, тe изменама теорије у складу са оним што та провера донесе као 
резултат. 

Занснива се на мишљењу да је потребно сa педагогијом комбиновати  корисне 
налазе других наука (психологије, психотерапије, антропологије, социологије и 
сл.),  да би се адекватно осмислио и реализовао наставни процес. 

У школи заснованој на конструктивистичким принципима знање се стиче: 

– активним упознавањем нових садржаја,  

– ученик је одговоран за своје учење,  

– учењем развија културу учења, што му омогућава још већу аутономност; 

Конструктивизам доноси учионицама прилагођену средину учења (основни 
принцип конструктивистичког приступа образовања), који подразумева:  

– промену односа учитељ-ученик;  

– прибављање богатих извора знања;  

– курикулум утемељен на активностима;  



 Спецификација учења 

Учитељ развија мотивацију за промену рутина дидактичких поступака, он 
постаје водитељ, мотиватор и сарадник (насупрот предавачко-дисеминаторске 
улоге):  

– осмишља више извора из којих ученици могу да уче; 

– укључује ученике у ситуацијама стицања нових искустава; 

– омогућује да ученици својим реакцијама и одговорима  усмеравају ток 
наставног процеса;  

– подстиче климу радозналости; 

– употренљава когнитивну терминологију (класификује, анализира, креира 
и сл.); 

– подстиче и уважава слободу ученика; 

– користи непосредне, изворне, податке и примарне изворе за 
манипулисање у интеракцији; 

– не дели сазнајни од истраживачког процеса; 

– захтева јасно изражавање ученика;  

Образовање оријентисано на исходе никако не говори о темама, већ о унапред 
дефинисаним (очекиваним) исходима учења;  

Циљеви образовања 

Циљеви су главна вредносна опредељења - тежње које треба остварити кроз 
процес образовања и учења. Они се формулише у облику глаголске именице 
(развијање, оспособљавање, богаћење ...). 

Циљеви имају оперативну функцију – представњају основу за: планирање, 
конципирање, организацију и реализацију процеса образовања. Укључују 
процену количине садржаја која може да се научи у датом времену. 

Исходи образовања 

Пожељни исходи/резултати учења су описи онога што ученик/ученица треба 
да зна, разуме и уме да уради  на крају циклуса учења и учешћа у образовном 
процесу. Исходи се формулишу као одговори на питања:  

– Шта ученик ,,зна”?  

– Шта,,уме” да уради?  

– Какве ставове има (или којеј особине испољава)?  

Образовни исходи се, дакле, односе на знања, вештине и развијене 
компетенције, а одређују се на различитим нивоима сложености когнитивних 
процеса. Дефинишу се у терминима мерљивог понашања ученика и могу се 
проверавати тј. испитивати. Прво се дефинишу пожељни исходи/резултати 
учења на крају основног образовања, а после се образовни стандарди могу 



дефинисати за сваки циклус, чак и за сваку тематску целину. Дефинисањем 
пожељних исхода/резултата учења започиње процес постављања проверљивих 
националних стандарда знања, вештина и компетенција које ученици треба да  
поседују на крају појединог образовног циклуса. 

По завршетку процеса образовања или програма ученик ће бити у стању да:  

– дефинише, наведе, објасни... (знање);  

– Изврши ... сечење метала (сече), ... постављање мерже (постави) ... 
(вештине);  

– Покаже спремноста за ... тимски рад, постовање пословног бонтона ... 
(ставови);  

Пожељне резултате/исходе учења потребно је дефинисати на различитим 
нивоима сложености когнитивних процеса. Нивои који се користе у овом 
приступу усклађени су са Ревидираном Блумовом таксономијом знања и 
когнитивних процеса. 

Блумова таксономија исхода образовања 

Бенџамин Блум (Bloom Benjamin, 1956.) креирао је Таксономију циљева 
васпитања и образовања у три подручја – когнитивном (нове информације, 
мисаоне вештине), афективном (осећања, преференције (склоности и 
интересовања), вредности) и психомоторном (физичке и перцептивне 

активности и вештине), приказано на Слици 1. 

 

 

Слика 1. Блумова таксономија исхода образовања 
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Циљеве и исходе у когнитивном подручју разврстао је у шест основних 
хијерархијски уређених категорија према нивоу апстраховања: основно знање, 
схватање, примена, анализа, синтеза и евалуација. У Табели 1. приказани су 
нивои таксономије описани демонстрираним знањима и вештинама и захтевима 
задатака на овим нивоима. 

Табела 1. Блумова таксономија у когнитивном подручју – основа за оцењивање 

Компетенција Демонстрирана знања и вештине: 
Захтеви којима се проверава 
оствареност исхода на 
датом нивоу: 

Знање	  
опажа и именује информације; зна 
датуме, податке, места; зна главне 
идеје 

дефиниши, наведи, опиши, 
идентификуј, покажи, 
означи, изабери, испитај, 
именуј, ко, када, где итд. 

Схватање 

разуме информацију; преводи из 
једног у други контекст; 
интерпретира податке, упоређује, 
разликује; уређује, групише, открива 
узроке; предвиђа последице 

резимирај, опиши, 
интерпретирај, повежи, 
разликуј, процени, дискутуј, 
прошири 

Примена 

користи информације; користи 
методе, појмове, теорије у новим 
ситуацијама; решава проблеме 
користећи усвојене вештине или 
сазнања 

примени, демонстрирај, 
израчунај, комплетирај, 
покажи, реши, испитај, 
преобликуј/модификуј, 
повежи, промени, 
класификуј, 
експериментиши, истражи 

Анализа 
одређује структуру; организује 
делове; препознаје главни смисао; 
идентификује компоненте 

анализирај, издвој, уреди, 
објасни, класификуј, 
подели, упореди, изабери 

Синтеза 

користи старе идеје за стварање 
нових; генерише из датих података; 
повезује знања са другим областима; 
предвиђа закључке / закључује 

преобликуј / модификуј, 
интегриши, замени, направи 
план, предвиди - шта ако?, 
укомпонуј, формулиши, 
припреми, генерализуј / 
уопшти, поново напиши 

Евалуација 

упоређује, утврђује сличности и 
разлике између идеја; процењује 
вредност теорија и излагања; бира на 
основу рационалних аргумената; 
верификује вредност података; 
препознаје субјективност 

процени, одлучи, оцени, 
провери, тестирај, 
измери/одмери, предложи, 
изабери, просуди, објасни, 
разликуј, закључи, 
компарирај, резимирај 

 

Ревидирана Блумова таксономија   

Бројни аутори емпиријски су проверавали таксономију и теоријски разматрали 
принципе на којима је обликована. Према ревидираној Блумовој таксономији, 
коју је предложила Anderson Lorin 2000. године, један од Блумових ученика, 
именице су пребачене у глаголе којима се описује очекивани исход. Такође, 



направљена је и измена у димензијама когнитивних процеса, тако што су пети и 
шести ниво (синтеза и евалуација) заменили места.  На Слици 2. представљене 
су наведене измене у  Блумовој таксономији.   

 

 

Слика 2. Ревидирана Блумова таксономија 

Ревидирана Блумова таксономија има облик дводимензионалне табеле. Једна 
димензија је димензија знања (врсте знања које се учи, продукти учења), а друга 
димензија је димензија когнитивних процеса (процеса који се користе за учење), 
што је приказано на Слици 3. Димензија знања садржи четири, а димензија 
когнитивних процеса шест нивоа. Виши нивои укључују ниже нивое и 
представљају сложенија знања и сложеније процесе. Овладавање вишим нивоом 
подразумева да је овладано свим нивоима који се налазе испод тог нивоа. То 
значи да је ова таксономија хијерархијска класификација процеса и продуката 
учења (Граховац В.). 

Дакле, ревидирана таксономија укључује две димензије сазнавања (Anderson 
and Krathwohl, 2001):  

• знање (врсте знања које треба научити):  

– знање чињеницан (чињенично знање),  

– знање појмова и структура појмова (концептуална знања),  

– знање поступака и процедура (процедурална знања),  

– учење сазнајних процеса потребних за сазнавање других знања 
(метакогнитивна знања); 

 

• когнитивни процеси (процеси које треба користити за учење).  

 

Детаљнији опис димензија знања је приказан на Слици 3.  



 

 

Слика 3. Димензије знања ревидиране Блумове таксономије 

Димензије когнитивних процеса, односно глаголи који се користе при 
дефинисању процеса (који се користе за учење) и примери задатака су (Anderson 
and Krathwohl, 2001): 

1. Памтити: препознати, дефинисати, описати, идентификовати, означити, 
набројати, именовати, репродуковати, изабрати, изнети, присетити се. 

Задатак: Препознати тачан одговор од понуђених, навести дефиницију 
неког појма, набројати све елементе неког догађаја, рецитовати песму, навести 
шта се догодило пре и после неког догађаја. 

2. Разумети: разликовати, израчунати, објаснити, навести пример, рећи 
својим речима, разјаснити, протумачити, извести закључак, парафразирати, 
предвидети, преиначити, резимирати, преуредити, представити, превести, 
адаптирати. 

Задатак. Интерпретирати слике, карте, таблице и графиконе, описати 
својим речима неку појаву, на основу чињеница предвидети последице, 
објаснити зашто се неки лик у књизи понашао на одређени начин, описати 
главну идеју неке приче, написати резиме. 

3. Применити: променити, изабрати, израчунати, показати, развити, 
открити, употребити, искористити, управљати, модификовати, организовати, 
предвидети, припремити, произвести, повезати, преструктуирати, показати, 
демонстрирати, решити, пренети, употребити. 

Задатак: Показати на другом примеру, предвидети могуће последице, 
направити схему да би се илустровала нека појава. 

 
 
ДИМЕНЗИЈЕ 

ЗНАЊА 
 

ДИМЕНЗИЈЕ КОГНИТИВНИХ  ПРОЦЕСА 

1. 
Памтити 

2. 
Разумети 
 

3. 
Применити 
 

4. 
Анализирати 
 

5. 
Евалуирати 
 

6. 
Креирати 
 

А. 
Чињенично 
знање 
 

      

Б. 
Концептуално 
(појмовно) 
знање 
 

      

В. 
Процедурално 
знање 
 

      

Г. 
Метакогнитивно 
знање 
 

      

 

А.	  Чињенично	  знање	  –	  основни	  елементи	  
које	  ученици	  тре$а	  да	  знају	  да	  !и	  !или	  
упознати	  са	  дисциплином	  и	  могли	  да	  	   

Б.	  Концептуално	  знање	  –	  повезаност	  
основних	  елемената	  са	  	  ширим	  структурама	  
које	  им	  омогућавају	  заједничко	   

В.	  Процедурално	  знање	  –	  знање	  како	  нешто	  
чинити,	  коришћење	  истраживања	  и	  
критеријума,	  	  коришћење	  вештина,	  техника	  

 

Г.	  Метакогнитивно	  знање	  –	  знање	  о	  
когнитивним	  процесима,	  као	  и	  свесност	  и	  
разумевање	  властитих	  когнитивних	  процеса. 

 



4. Анализирати: упоредити, рашчланити, резимирати, открити, 
разликовати, препознати, приказати у кратким цртама, указати на важност, 
повезати, изабрати, одвојити, преиспитати, супротставити, препознати 
неизречене претпоставке, разликовати чињенице од закључака, разликовати 
узрок од последице, одредити релевантност података, категоризовати, 
комбиновати, саставити, модификовати, преуредити, реконструисати, 
реорганизовати. 

Задатак: Анализирати структуру дела (уметничког, музичког, 
литерарног), направити схему/дијаграм, направити извештај о неком догађају, 
утврдити зашто је дошло до неке промене, објаснити до којих последица би 
довела промена у некој варијабли. 

5. Евалуирати: проценити, аргументовати, вредновати, упоредити, 
закључити, критиковати, објаснити, интерпретирати, просудити, повезати, 
резимирати. 

Задатак: Проценити примереност закључака из приказаних података, 
вредност неког дела (уметничког, музичког, литерарног) употребом спољних 
стандарда квалитета, проценити логичку заснованост писаног материјала или 
предавања, утврдити оправданост неке акције или одлуке. 

6. Креирати: конструисати, планирати, осмислити, поставити  хипотезе, 
развити, створити, продуковати, реорганизовати. 

Задатак: Осмислити план истраживања одређеног друштвеног проблема, 
спровести неки самостални пројекат, објаснити неки догађај с одређеног 
аспекта, направити уређај који обавља неки процес, осмислити начин за... 

 
  



Примери добре праксе коришћења технологије у 
настави (15 минута)  
 
1. САМР модел 

САМР модел др Рубена Пуентедуре је одличан оквир за размишљање о 
технологији и начинима на које она може бити најбоље искоришћена за 
преобликовање процеса учења  и стварање образовних могућности које не би 
биле могуће без технологије. То је оквир кроз који наставник може да процени и 
оцени технологију коју користи (или планира да користи) у својој учионици. 

САМР модел се састоји од 4 нивоа: супституција, аугментација, 
модификација и редефиниција. На слици 4. приказан је САМР модел и његова 
веза са ревидираном Блумовом таксономијом. 

 

Слика 4. САМР модел 

Да би се могао утврдити ниво на ком је конкретна наставна активност, потребно 
је пратити САМР ток, пиказан на слици 5. 



 

Слика 5. САМР ток 
Детаљније на:  

• https://sites.google.com/site/katarinaaleksic/ucene/samr-model 
• https://youtu.be/xtGuNEIkVFc 
• https://sites.google.com/site/katarinaaleksic/ucene/samr-model 

 
ПРИМЕРИ: 
 

• http://www.digitalnaskola.rs 
• https://tozadragovic.files.wordpress.com/2010/12/nada-purtic487-mobilno-
uc48denje.pdf 

• http://graditeljkebeograda.blogspot.rs/ 

 

2. Изокренута учионица  која се може релаизовати употребом ИКТ-а 
 
Изокренута учионица (енгл. Flipped Classroom) је педагошки концепт који 
предвиђа измену у организовању наставног процеса, а у циљу побољшања 
квалитета наставе уз примену савремене технологије. Настао је као потреба 
Џонатана Бергмана (Jonathan Bergmann) и Арона Самса (Aaron Sams) да 
побољшају свој наставнички рад.  
 
Овај концепт, као што му и име каже, претпоставља „изокретање” наопачке 
неких елемената такозване традиционалне наставе, као што су предавања 
(фронтални облик рада), домаћи задаци и слично. Подразумева да се оно што је 
традиционално рађено на часу, сада се ради за домаћи задатак, и оно што је 
традиционално рађено за домаћи задатак сада се ради на часу.  



 
То значи да ученици, код куће, треба да науче оно што ће се радити на часу, тако 
да се већи део часа посвети вежбању, раду на новим примерима и слично. Оно 
што би се радило као домаћи задатак, а то су задаци који захтевају интеракцију, 
раде се на часу. Разлог због ког аутори овог модела на овај начин поставили 
модел јесте што су приметили да ученици долазе на час неспремни, а приликом 
оцењивања, многи ученици имају проблем са разумевањем. 
 
Кључан моменат, представља појаву видео снимка у настави, јер је веома важно 
да када ученици уче нешто што је потпуно ново, што се налази у њиховој зони 
наредног развоја, да им у томе не помогне наставник. Овај концепт предвиђа да 
ученици код куће погледају видео материјал који је наставник спремио или 
одабрао, на основу ког ће моћи, као што би иначе на часу, да науче нешто ново. 
 
Сваки ученик може да заустави или премота снимак, како би видео још једном 
нешто што му није јасно. Та могућност на прави начин индивидуализује процес 
учења. На овај начин, снимајући само један видео, наставник може да омогући 
сваком ученике да учи у складу са својим темпом рада. 
 
Промењена улога наставника 
У овако организованој настави се мења и улога наставника. Настава је окренута 
ученицима, а не наставнику. Ученици су одговорни за гледање видеа и 
постављање адекватних питања. Наставник је једноставно ту да даје повратну 
информацију.  
 
Улога наставника у учионици је да помаже ученицима, а не да даје информације. 
Оваква организација омогућава наставнику да много више времена посвети 
ученицима који спорије уче, јер наставник може њима да посвети више пажње. 
На тај начин, добија се измењена улогу наставника у школи, он постаје неко ко 
(има времена да) се бави сваким учеником понаособно и може да буде 
руководилац, организатор, ментор.  
 
Индивидуализација у настави 
Најбитнија предност овог концепта је постизање индивидуализације у настави. 
Она се постиже и на пољу стицања знања и на пољу развоја способности. На 
пољу стицања знања (током гледања видеа код куће) поситиже се тако што сваки 
ученик може да усклади темпо рада према својим могућностима, паузирањем, 
премотавањем снимка или бележењем. Индивидуализација се изражава и у 
самом раду, тако што неће сваком ученику бити потребна једнака помоћ 
наставника.  
 
Свако има могућност да самостално, у складу са својим могућностима и својом 
брзином рада, изради задатке са мало или више помоћи наставника, подстичући 
своју зону наредног развоја.  
 
Улога наставника би требало буде и да организује ученике и њихове активности. 
Будући да су већ упознати са садржајима часа, може се лако организовати 
дискусија, чак и позитвна расправа, што подстиче развој способности 
самосталног решавања проблема. 
 



Детаљније на:  

• https://sr.wikipedia.org/sr/Изокренута_учионица 

 
ПРИМЕР: 

• https://www.youtube.com/user/irinabiologija 

 

Радионица (15 минута) 
Формирати групе 3 – 5 полазника који предају исти или сродне предмете и да 
изаберу из свог предмета наставну тему за коју ће попунити приложену табелу.   

Осмишљавање сценариоја часа који се релаизује уз примену констурктивизма, 
формулисање исхода за једну наставну јединицу из предмета/области који 
чланови групе предају у наредних 15 минута. 

 

 

 

 

РАДИОНИЦА: Формулисање циљева и исхода наставе и учења  

 



Дискусија (15 минута) 
Молимо Вас да по један представник сваке групе представи резултате вежбе са 
радионице, односно циљеве и исходе за задату вежбу. Након тога, развијамо 
дискусију на тему резултата вежбе и заједнички долазимо до могућих решења,  
унапређења резултат и образовног процеса, користећи принципе 
конструктивизма. 
 

Питања и закључци за дискусију су: 

- Који су циљеви наставе и учења за изабрану наставну јединицу? 
- Који су исходи (очекивани резултати, односно развијене компетенције - 
знање, вештине, ставови)  наставе и учења за изабрану наставну 
јединицу? 

- Каква је улога наставника у реализацији  изабране теме? 
- На шта треба посебно обратити пажњу, користећи принципе 
конструктивизма у образовању, како би циљеви и исходи били 
испуњени? 

- На шта треба посебно обратити пажњу, користећи принципе 
конструктивизма у образовању, како би циљеви и исходи били 
испуњени? 

- Зашто је важно да наставник буде усмерен на исходе полазинка, а не на 
теме и наставне једнинице (принцип учења: Learning by Doing)? 
 

За припрему програма обуке коришћена су следећа документа: 
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[2] Блумова таксономија васпитно-образовних циљева у когнитивном подручју, 
www.ratarica.edu.rs/Dokumenta/Blum1.doc. 

[3] Блумова таксономија, 
www.zuns.me/sites/default/files/Blumova%20taksonomija_0.pdf. 
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[5] Bergmann,J. Sams A. (2012). Flip your classroom – Reach every student, in every 
class, every day. Eugene, OR, USA: International Society for Technology in 
Education. 
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Блумове таксономије, зборник радова са конференције Техника и 
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„Приступ заснован на резултатима учења“ (Spady 1988; 1993; 1994, 
„Outcomes-Based Education“), осавремењен методолошким упутствима 
„Планирање унатраг“(„Мc Tighe и Wiggins 2003; 2004 „Backward Design“). 
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