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Предности примене модела изокренуте учионице 
 у настави природе и друштва

Резиме: У оквиру ове студије испитивано је како примена модела изокренуте учионице 
(енг. flipped classroom) утиче на квалитет знања ученика о проблемима живе природе. При-
мењени модел изокренуте учионице је подразумевао замену места и улоге домаћег и школ-
ског рада, уз значајну примену мултимедијалних извора знања. Истраживање којим се ова 
студија бавила реализовано је применом квазиексперимента са паралелним групама. Узорак 
наставних садржаја су чинили садржаји природе и друштва који се односе на проблематику 
живе природе, а узорак испитаника је обухватао 61 ученикa трећег разреда основне школе 
(30 ученика у експерименталној и 31 ученик у контролној групи). Одабрани садржаји су у екс-
перименталној групи реализовани путем модела изокренуте учионице, док се са ученицима 
контролне групе настава одвијала доминантним фронталним обликом рада, уз минимал-
ну употребу савремене технологије у виду ПП презентација. За разлику од резултата ини-
цијалног тестирања, који су показали уједначеност група у погледу квалитета испитиваних 
знања (репродукција, разумевање и практична примена), на финалном тесту знања ученици 
експерименталне групе су имали значајно боља постигнућа. Успешније су решавали задатке у 
којима се тражило памћење чињеница, критичко промишљање, решавање проблемских ситу-
ација и практична примена знања у ситуацијама из свакодневног живота. Закључак студије 
је да примена модела изокренуте учионице приликом обраде садржаја природе и друштва по-
зитивно утиче на повећање квалитета стечених знања ученика.

Кључне речи: изокренута учионица, настава природе и друштва, квалитет знања 
ученика, хибридна настава.1
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Увод

Један од учесталих захтева који савремено 
друштво поставља школском систему односи се 
на потребу за формирањем личности способних 
да активирањем свих расположивих снага ства-
ралачки приступају решавању различитих про-
блема. То подразумева да се ученици оспособе 
да анализирају, критички расуђују, самостално 
закључују и решавају конкретне проблеме, или, 
другим речима, да буду креативни током само-
сталног и тимског рада. С тим у вези, мисија об-
разовања у Србији 21. века је да осигура високо-
квалитетно образовање, које ће подстицати раз-
вој појединаца, а сходно томе, и целокупне друш-
твене заједнице (Strategija razvoja obrazovanja u 
Republici Srbiji do 2030. godine, 2021).

У којој мери школски систем у Србији од-
говара на споменуте захтеве и потребе говоре и 
резултати међународних студија у којима се ис-
питују постигнућа ученика у различитим школ-
ским областима као што су читање, математи-
ка и природне науке (ПИСА) или математика 
и природне науке (ТИМСС). На ПИСА тести-
рањима ученици наше државе остварују резул-
тате који указују на то да је квалитет њихових 
знања низак и испод просека земаља чланица 
ОЕЦД-а. Једна трећина ученика не достигне ос-
новни ниво писмености, што значи да не може 
да пронађе потребну информацију, формули-
ше главну идеју и покаже способност за ин-
терпретацију података и извођења закључака 
(Videnović, Čaprić, 2020). Kaда говоримо о ре-
зултатима ТИМСС истраживања које је спро-
ведено 2019. године, ученици четвртог разре-
да из Србије остварили су 517 поена на тесту 
из природних наука, што је статистички значај-
но више у односу на просек ТИМСС скале, који 
износи 500 поена. Статистички гледано, 7% уче-
ника из Србије достиже напредан ниво из при-
родних наука, 36% њих висок ниво, 73% ученика 
остварује постигнуће на средњем нивоу и најни-
жи ниво постигнућа остварује 92% ученика. Да-

кле, у генерацији четвртака из циклуса ТИМСС 
2019 њих 8% није савладало основне компетен-
ције из природних наука. У оквиру садржинских 
домена у циклусу TIMSS 2019 ученици из Србије 
остварују статистички значајно веће постигнуће 
у односу на опште просечно постигнуће из би-
ологије (521 поен) и физике (524 поен), док ста-
тистички ниже постигнуће имају из географије 
(494 поена). Ученици из Србије на нивоу знања 
(познавања чињеница) у циклусу ТИМСС 2019 
остварили су 506 поена, на нивоу примене знања 
526 поена, а на нивоу резоновања 518 поена. Кад 
је у питању просечно постигнуће ученика на за-
дацима који захтевају знање (познавање чиње-
ница), у циклусу ТИМСС 2019 дошло је до ста-
тистички значајног пада у односу на циклус 
ТИМСС 2015 и 2011. Ученици из Србије су све 
бољи из циклуса у циклус кад је у питању постиг-
нуће на задацима који захтевају примену знања 
у области природних наука, што је статистички 
значајно кад се упореде подаци из 2019. са пода-
цима из 2011. године. Генерације ученика четвр-
тог разреда из циклуса у циклус остварују слич-
но постигнуће на задацима који захтевају резо-
новање (Đerić, Gutvajn, Jošić i Ševa, 2020).

Резултати наведених али и других међуна-
родних студија (Đerić, 2021) између осталог по-
тврђују да је неопходно да се ојача професионал-
ни развој учитеља у области интегрисања техно-
логије у наставу природних наука, развоја кри-
тичког мишљења и вештина решавања пробле-
ма и уважавања индивидуалних потреба уче-
ника; али и да се обучавају учитељи да креирају 
задатке из природних наука који су усмерени на 
подстицање развоја виших когнитивних функ-
ција (задаци у којима се примењује знање и који 
захтевају резоновање). С друге стране, у истом 
истраживању назначено је да је на нивоу школе 
и одељења потребно да се смањи проценат уче-
ника који не успевају да реше задатке који захте-
вају најнижи ниво научних компетенција, од-
носно да се постигне да што већи број ученика 
савлада основно градиво из наведене области. 
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Осим тога, анализа је показала да је учитељима 
потребна подршка да примене игру, пројектни и 
истраживачки рад у настави природних наука, 
јер они представљају основ за унапређивање ви-
ших когнитивних функција ученика (примена и 
резоновање) (Đerić, 2021). Поменути резултати 
креаторима образовних политика треба да пос-
луже за пројекцију развоја система образовања 
и васпитања. Тако су у Србији резултати ових 
студија узети у обзир приликом израде Стра-
тегије развоја образовања у Републици Србији до 
2030. године, као и приликом иновирања програ-
ма наставе и учења појединих школских предме-
та. С тим у вези, да би се квалитет образовања 
заиста побољшао, поред иновирања стратегија и 
курикулума, неопходно је значајну пажњу пос-
ветити и унапређењу квалитета наставе и окру-
жења за учење, што првенствено укључује реви-
зију професионалног развоја наставника и зна-
чајнију примену дигиталних технологија у на-
стави (Videnović, Čaprić, 2020).

Имајући то у виду, јавља се потреба за 
увођењем различитих иновативних модела 
наставе у школску праксу, у којима примена са-
времене технологије заузима знaчајно место. 
Последњих година у свету је постао веома ак-
туелан модел изокренуте учионице (енг. flipped 
classroom), нарочито током пандемије узроко-
ване вирусом корона SARS-CoV-2. У ситуацији 
која захтева да се настава у великом броју шко-
ла реализује делом у непосредном контакту 
учитеља и ученика а делом онлајн отвориле су 
се значајне могућности за практичну примену 
и емпиријску проверу исхода наведеног моде-
ла. У складу са тим спроведено је истраживање 
чији је циљ био утврдити у којој мери примена 
модела изокренуте учионице утиче на резулта-
те знања ученика на финалном тесту из области 
живе природе, и то на нивоу репродукције, ра- 
зумевања и примене знања у односу на тради-
ционалну наставу.

Суштина и специфичности наставе у 
изокренутој учионици

Изокренута учионица је модел наста-
ве чији се смисао огледа у другачијем приступу 
раду ученика на часу и код куће у односу на уоби-
чајене школске и ваншколске задатке (Aleksić, 
Mladenović, 2015), тј. у „обртању” или „изокре-
тању” активности током учења (Bergmann, Sams, 
2012). Наиме, у изокренутој учионици се комби-
нују учење код куће, засновано на видео и диги-
талним технологијама, и интерактивне групне 
активности унутар учионице (Lo & Hew, 2017). 
Ученици нове наставне садржаје уче самостално 
уз примену савремене технологије, помоћу које 
претражују и изучавају различите наставне ма-
теријале (интернет сајтове и видео-лекције, уџ-
бенике, мултимедијалне садржаје, анимације, 
текстове/хипертекстове, фотографије итд. које 
им је наставник припремио) (Cekić-Jovanović, 
2020). С друге стране, учионица постаје простор 
за дубљу интеракцију у којем се потенцира на 
размени мишљења, решавању проблемских за-
датака и заједничком учењу.

Посматрано са методичког становишта, у 
изокренутој учионици се могу идентификова-
ти три фазе рада – пре школске наставе, у току 
наставе и након наставе (Gutai i sar., 2020). У пр-
вој фази наставник припрема одговарајуће на-
ставне материјале за самостално учење и/или 
видео-предавање (снима сопствено или корис-
ти постојеће које је пронашао из другог профе-
сионалног извора). Задатак ученика је да проуче 
припремљене материјале и на основу њих пра-
ве белешке, одговарају на питања и припремају 
се за наставу у школи. Поменути задаци могу да 
подразумевају решавање квизова, радних ли-
стова, писање есеја, рад на пројекту и сл. У дру-
гој фази, када се ученици врате у школу, у зави-
сности од нивоа савладаности наставних садр-
жаја које су самостално учили код куће, улази се 
у даљу реализацију наставне јединице кроз ак-
тивности које су усмерене ка разрешавању не-
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доумица, примени стечених знања, дискусији 
или увежбавању одређених вештина (Bergmann 
et al., 2013; Ahmed, 2016; Missildine et al., 2013; 
Bergmann, 2017: према Blagdanić, Lukić, 2021). 
Наставник поставља питања, разматрају се ди-
леме и недоумице које су се код ученика јавиле 
током домаћег рада. Након тога, у оквиру треће 
фазе, наставник уводи разред у даље активно-
сти учења, решавање нових задатака и приме-
ну знања у другачијим ситуацијама. Поменуте 
активности ученици могу радити за домаћи и 
школски рад на наредном часу. Током изокрену-
тог учења наставник заправо измешта ниже ни-
вое Блумове таксономије образовних циљева из 
учионице и омогућава ученицима да у индиви-
дуалном окружењу савладају део предвиђеног 
градива. Касније, током школског часа, настав-
ник и ученици могу да се фокусирају на циљеве 
вишег нивоа, као што су примена, анализа, ева-
луација и креација (Hamdan et al., 2013).

Због споменуте организације рада изокре-
нута настава има високу педагошку вредност 
(Gavrilović-Obradović, Zdravković, 2018) јер омо-
гућава више времена за комуникацију наставни-
ка и ученика, дискусију, критичко размишљање, 
индивидуалну подршку ученицима који имају 
потешкоћа или продужење активности са уче-
ницима са посебним интересовањима.  С друге 
стране, на основу Блумове таксономије могуће 
је саставити такве врсте питања и задатака који 
унапређују квалитет ученикових одговора, па 
самим тим и квалитет учења и наставног проце-
са (Stojaković, 1998). Таква питања и задаци под-
разумевају памћење, анализу, разумевање, ева-
луацију и креирање, на пример: Од понуђених 
животиња подвуците оне које су карактеристич-
ни становници језера (памтити); Шта би се де-
сило са шараном ако бисмо га пребацили у мор-
ску воду? Објасните зашто (разумети); Напра-
вите шему која приказује ланац исхране у шуми 
(применити); Шта је потребно урадити да би се 
смањило загађење река? (анализирати); Предви-
ди до којих последица у природи би довео прес-

танак рециклаже (евалуирати); Осмисли нову 
намену коришћене лименке (креирати). Осим 
тога, повратна информација је учесталија и ин-
дивидуализованија, што води ка побољшању по-
стигнућа ученика (Goodwin & Miller, 2013; Kim 
et al., 2014). Дакле, у изокренутој учионици уло-
га наставника постаје још важнија ‒ само мање 
видљива (Hirsch, 2014). Наставник постаје мен-
тор, омогућава перманентну повратну информа-
цију ученицима након урађених задатака, прати 
рад и даје додатне инструкције током решавања 
задатака који подразумевају практичну примену 
знања.

За реализацију наставе путем изокренуте 
учиниоце може се користити велики број веб-
алата у свим фазама реализације, почевши од 
алата за снимање и едитовање видео-материја-
ла, преко апликација за креирање интерактив-
них видео-лекција, па све до мултимедија које се 
користе за проверу знања ученика. Пракса у све-
ту (Hidayat & Praseno, 2021; Gallardo Lópeza et al., 
2020; Karina et al., 2019) показала је да је Едпазл 
(енг. Edpuzzle) свеобухватна веб-апликација која 
пружа различите дидактичко-методичке мо-
гућности које се могу применити у изокренутој 
учионици. На пример, путем ње је могуће кре-
ирати интерактивне видео-лекције. Наставни-
ци могу уређивати и користити властите видео-
снимке које су креирали за потребе наставе или 
готове видео-материјале из доступних база по-
датака које сама апликација нуди. У једностав-
ном корисничком интерфејсу Едпазл апликације 
врло успешно се могу креирати интерактивни 
наставни видео-материјали. Веб-алат омогућава 
да се едукативном видеу додају питања затворе-
ног и отвореног типа (различитих нивоа сложе-
ности), затим квизови и друге екстерне аплика-
ције, додатни коментари, текстови, објашњења 
и гласовне белешке/поруке. Осим тога, настав-
ник у сваком тренутку има јасан, прегледан и де-
таљан увид у сам рад сваког појединачног учени-
ка, њихова постигнућа и напредак.
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Наведени интерактивни Едпазл мате-
ријали у изокренутој учионици доприносе ин-
дивидуализацији наставног процеса (Hidayat & 
Praseno, 2021), и то са више аспеката: индиви-
дуализацијом темпа напредовања јер сваки уче-
ник у складу са својим предзнањима и способ-
ностима, брзином читања, брзином учења, брзи-
ном претраживања мултимедијалних садржаја и 
вештином употребе ИКТ напредује сопственим 
темпом у изучавању предвиђених садржаја; ин-
дивидуалним приступом наставном материја-
лу у смислу организације и планирања време-
на за учење од стране ученика, јер домаћи зада-
так у изокренутој учионици не морају сви уче-
ници радити у исто време; бирањем врсте изво-
ра знања које видео може садржати (графички 
приказ, илустрацију, текст, анимацију, додатни 
видео-материјал) у складу са својим интересо-
вањима; диференцијацијом питања отвореног и 
затвореног типа која се у видео-лекцијама могу 
наћи; специфичном и правовременом поврат-
ном информацијом коју ученици аутоматски 
добијају у Едпазл апликацији након што унесу 
свој одговор на постављено питање током гле-
дања видео-лекције, као и додатном инструк-
цијом у виду коментара у оквиру видео-лекције 
у Едпазл апликацији коју ученици могу користи-
ти као подршку учењу. 

Резултати претходних истраживања  
о изокренутој учиниоци

Последњих година, а знатно интензивније 
током пандемије, доста истраживања посвеће-
но је испитивању различитих ефеката примене 
изокренуте учионице, посебно у доменима мо-
тивације за учење, индивидуализације наставе, 
комуникације наставника и ученика, квалите-
та знања ученика и сл. (Aşıksoy & Ozdamli, 2017; 
Fulton, 2012; Jarrah & Dia, 2019; Simić i sar., 2018; 
Tazijan et al., 2016; Yilmaz, 2017). Аутори студије 
(Birgili, Seggie & Oğuz, 2021) у којој је путем де-

скриптивне анализе садржаја анализирано 316 
чланака који се баве проблематиком изокрену-
те учионице, објављених у научним часописи-
ма између 2012. и 2018. године, утврдили су да 
постоји јасно изражен позитиван утицај овог 
модела на постигнућа ученика, као и на њихове 
когнитивне и афективне вештине. Слично томе, 
у једној другој прегледној студији (Lo & Hew, 
2017) потврђен је позитиван (али у једном броју 
случајева и неутралан) утицај изокренуте учио-
нице на постигнућа ученика у поређењу са тра-
диционалном наставом лицем у лице.

Када је у питању утицај поменутог модела 
на квалитет знања ученика, резултати истражи-
вања (Bergmann & Sams, 2012; 204) показују да 
концепт изокренуте учионице није значајно ути-
цао на боља постигнућа ученика или је помак у 
постигнућима врло мали, али много јаснији по-
зитиван ефекат модела обрнуте учионице огле-
да се у повећавању аутономије ученика над соп-
ственим учењем, у већој мотивацији ученика за 
учење, као и у развијању сарадничких односа 
међу ученицима (Aidinopoulou & Sampson, 2017; 
Kalebić, Dukić, 2015). Насупрот овом, резултати 
других истраживања показују да су постигнућа 
ученика значајно боља након примене модела 
изокренута учионица (Missildine et al., 2013; Lai & 
Hwang, 2016; Jarrah & Dia, 2019, према: Blagdanić, 
Lukić, 2021). Ови резултати су у сагласности са 
налазима истраживања која су показала да ко-
ришћење модела изокренуте учионице допри-
носи побољшању постигнућа ученика при реша-
вању тестова (Zamzami & Halili, 2016), али и да 
позитивно утиче на активност ученика на часу, 
подстиче дијалог и размену идеја (Kim et al., 
2014; McLaughlin et al., 2013; Hung, 2015). Исто 
тако, резултати бројних истраживања (Du, Fu & 
Wang, 2014; Lag, Plat & Triglija, 2000; Makrodimos, 
Papadakis & Koutsouba, 2017; Gariou-Papalexiou, 
Papadakis, Manousou & Georgiadu, 2017; Souza, 
Rodrigues, 2015 и др.) сведоче томе да максимал-
на искоришћеност непосредне/контактне наста-
ве у школи за практичну примену знања, на 
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којој се инсистира у наставном моделу изокре-
нута учионица, позитивно утиче на квалитет 
знања и ученичка постигнућа. Такође, изокре-
нута учионица се показала ефикасном у погледу 
позитивног утицаја на аутономију ученика то-
ком процеса учења, као и у развијању сараднич-
ких односа међу ученицима (Jensen et al., 2015; 
Aidinopoulou & Sampson, 2017; Hultén & Larsson, 
2018; Gómez-García et al., 2020).

Претпоставка је да су поменуте разли-
ке у резултатима последица различитих на-
чина прикупљања података у анализира-
ним истраживањима, те да резултати истра-
живања (Makrodimos, Papadakis & Koutsouba, 
2017; Gariou-Papalexiou, Papadakis, Manousou & 
Georgiadu, 2017) због експерименталног дизај-
на и величине узорка (N=400) имају већи степен 
поузданости.

Изокренута учионица најпре је препозна-
та као начин рада првенствено намењен сту-
дентима и у великом броју случајева доказана 
је његова ефикасност (Souza & Rodrigues, 2015; 
Antonova, Shnai & Kozlova, 2017; Kuzminska, 
Morze & Smyrnova-Trybulska, 2017; Cekić 
Jovanović, Đorđević i Đorđević, 2019; итд.). Ис-
траживања су показала бројне позитивне ефек-
те приликом примене и у средњим и основ-
ним школама (Hultén & Larsson, 2016; Mohanty 
& Parida, 2016; Gariou-Papalexiou, Papadakis, 
Manousou & Georgiadu, 2017; Makrodimos, 
Papadakis & Koutsouba, 2017; итд.). С обзиром на 
то да постоји релативно мало истраживања која 
се односе на основношколски узраст и експери-
менталну проверу утицаја модела изокренуте 
учионице на квалитет знања, мотивацију уче-
ника, аутономију у учењу и сарадничко учење 
(Aidinopoulou & Sampson, 2017; Kalebić, Dukić, 
2015; Lai & Hwang, 2016; Tsai et al., 2015; Elian 
& Hamaidi, 2018, према: Blagdanić, Lukić, 2021), 
а посебно на млађи основношколски узраст 
(Aidinopoulou & Sampson, 2017; Lai & Hwang, 
2016; Elian & Hamaidi, 2018), у нашем истражи-

вању испитивали смо утицај примене модела 
изокренута учионица на квалитет знања учени-
ка млађег школског узраста. 

Методолошки оквир истраживања

Циљ истраживања је био утврдити у којој 
мери примена модела изокренуте учионице 
утиче на резултате знања ученика на финалном 
тесту из области живе природе, и то на нивоу 
репродукције, разумевања и примене знања у 
односу на традиционалну наставу. На основу 
постављеног циља дефинисани су следећи ис-
траживачки задаци:

1. Утврдити да ли постоји статистички 
значајна разлика између квалитета знања учени-
ка експерименталне и контролне групе на нивоу 
репродукције;

2. Утврдити да ли постоји статистички 
значајна разлика између квалитета знања учени-
ка експерименталне и контролне групе на нивоу 
разумевања;

3. Утврдити да ли постоји статистички 
значајна разлика између квалитета знања учени-
ка експерименталне и контролне групе на нивоу 
практично-применљивих знања.

Узорак истраживања. Истраживање је ре-
ализовано у форми евалуативног квазиекспе-
рименталног истраживања (Popadić, Pavlović i 
Žeželj, 2018). Узорак испитаника (N=61) чинили 
су ученици трећег разреда две основне школе 
у Прокупљу, од чега је 30 ученика једне школе 
било у експерименталној групи (у даљем тексту 
Е-група), а 31 ученик друге школе у контролној 
(у даљем тексту К-група). Групе су уједначене 
према просечној оцени из пrироде и друштва и 
резултата на иницијалном тесту знања. 

Узорак садржаја чиниле су четири наставне 
јединице из наставне теме Жива природа, и 
реализоване су у настави природе и друштва 
у трајању од месец дана. Садржај поменуте 
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наставне теме чиниле су следеће наставне 
јединице: Услови за живот, ланац исхране и 
међусобни утицаји у животним заједницама; 
Копнене животне заједнице: шуме, ливаде и па-
шњаци; Водене животне заједнице: баре, језера и 
реке; Култивисане животне заједнице: воћњаци, 
повртњаци, њиве и паркови; Значај и зашти-
та земљишта и копнених животних заједница 
(Pravilnik o programu nastave i učenja za treći razred 
osnovnog obrazovanja i vaspitanja, 2019).

 Истраживање у обе школе, и са ученици-
ма Е-групе, као и са ученицима К-групе, реали-
зовано је истовремено, годишњим и оператив-
ним планом наставника. Почетком школске го-
дине обезбеђен је истовремени рад ученика Е и 
К групе на истим наставним јединицама. Учени-
ци Е-групе су предвиђене садржаје током четири 
часа обраде новог градива и четири часа пона-
вљања учили применом експерименталног мо-
дела изокренуте учионице, док су у К-групи исти 
садржаји 4 часа обраде новог градива и чети-
ри часа понављања учили на уобичајени/тради-
ционалан начин. У експерименталним одељењи-
ма ученици су домаће задатке радили код својих 
кућа, као припрему за час обраде новог градива 
(пре часа обраде новог градива). Извори знања 
које су том приликом користили биле су инте-
рактивне видео-лекције о живој природи кре-
иране у Едпазл веб-апликацији2. Домаћи зада-
ци подразумевали су индивидуални облик рада 
и решавање задатака који подразумевају знање 
на нивоу репродукције и разумевања. Поменути 
задаци интегрисани су у видео-лекцију ‒ Едпазл 
видео-материјал ‒ и омогућавају ученицима да 
током гледања лекције одговарају на постављена 
питања и добију правовремену повратну инфор-
мацију о тачности одговора. 

Школски рад са ученицима Е-групе реали-
зован је кроз дискусију, међусобну сарадњу и за-
датке у оквиру којих су стечена знања практич-

2  Један од примера видео-лекције дат је на следећем лин-
ку: https://edpuzzle.com/media/60741089a4cafe412b45ffbc 

но примењивана у решавању проблемских си-
туација. На пример, на који начин загађење жи-
вотне средине утиче на жива бића и промену од-
носа међу карикама у ланцу исхране за одређе-
ну животну заједницу, које су последице тога и 
како могу да се ублаже.

У контролним одељењима ученици су до-
маће задатке радили уобичајено, после часа об-
раде новог градива, при чему нису користили 
интерактивне видео-лекције ни Едпазл апли-
кaцију, већ уџбенике и радне свеске за решавање 
задатака након обраде наставне јединице. Рад на 
часу подразумевао је у највећој мери фронтални 
облик рада, употребу уџбеника и ПП презента-
ција за обраду наставног градива. 

Истраживачки инструмент. За испити-
вање квалитета знања ученика Е и К групе упо-
требљени су иницијални (ИT) и финални тест 
(ФТ) знања, који су креирани и коришћени у 
истраживању ауторке Цекић-Јовановић (Cekić-
Jovanović, 2020). Поменути инструменти ко-
ришћени су у оригиналном неизмењеном обли-
ку3. За ове истраживачке инструменте смо се оп-
ределили јер је у оквиру споменутог истражи-
вања извршена провера поузданости њихових 
мерних скала, а вредности Кронбаховог алфа ко-
ефицијента (Cronbach’s α) указују да су оне при-
хватљиве (α=0,775 за ИТ и α=0,884 за ФТ). На-
ведени тестови знања коришћени су за испити-
вање квалитета знања ученика трећег разреда о 
живој природи у оквиру експерименталног ис-
траживања које се бавило испитивањем утицаја 
софтвера на квалитет знања ученика у оквиру 
наставе природе и друштва. С обзиром на то да 
се ради о истом узорку садржаја (наставној теми 
Жива природа) који смо и ми обухватили нашим 
истраживањем о ефикасности модела изокрену-
те учионице, определили смо се за исте истра-

3  Истраживачки инструменти доступни су на следећем 
линку: https://docs.google.com/document/d/1heoogJhcscsSga
dUIPQyBMfS1XkkIw3N/edit?usp=sharing&ouid=1180622560
52916478020&rtpof=true&sd=true 
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живачке инструменте који су коришћени у ори-
гиналном облику. 

Процедура. За одређивање квалитета 
знања, зависне варијабле која је мерена приме-
ном ИТ и ФТ, коришћена је следећа класифика-
ција (Mirkov, 1998) која је истраживачким ин-
струментима (ИТ и ФТ) претходно обухваће-
на: Ниво репродукције – Ученик је способан да 
именује и распознаје карактеристике и елементе 
садржаја који су му изложени. Знање чињеница, 
појмова, принципа и генерализација које је уче-
ник само у стању да репродукује, без дубљег ула-
жења у њихова значења; Ниво разумевања – Уче-
ник схвата значај чињеница, термина и појмова 
у склопу веће целине; уочава зависности међу 
појмовима; издваја битно од небитног; обја-
шњава дефиниције, законе и правила; повезује 
чињенице и самостално излаже учено градиво. 
Ученик усваја битно, повезује учено градиво и 
закључује, схвата узрочно-последичне односе, 
тумачи различите појаве и догађаје. Ученик даје 
научене примере принципа или поново форму-
лише принцип, али својим речима. У стању је да 
користи научене принципе и правила када му се 
излажу већ познати примери, али није у стању 
да их примењује на решавање сасвим нових и 
непознатих проблема; Ниво примене – Генерали-
зовано знање, садржи увиђање суштинских од-
носа, схватање општих правила и принципа. Да 
би могло да буде применљиво на нове ситуације, 
знање мора да буде довољно уопштено и осло-
бођено конкретног контекста у коме је први пут 
стечено. Ученик је у стању да примени науче-
ну генерализацију на специфичну ситуацију, то 
јест код решавања нових и непознатих пробле-
ма. Ученик независно и самостално употребља-
ва и преноси стечено знање у новим ситуација-
ма и на непознатом материјалу. Индивидуално 
и критички приступа задатим проблемима, ап-
страхује их и уопштава, долази до принципа и 
законитости, испољава наклоност ка истражи-
вању. 

На основу дате класификације нивоа 
знања формулисани су, како ајтеми у оквиру ис-
траживачких инструмената, тако и задаци које 
су ученици Е и К групе имали за домаћи и школ-
ски рад. Домаћи задаци које су радили учени-
ци Е-групе обухватали су нивое репродукције 
и разумевања. Задаци су визуелно атрактивни 
и интерактивни, што ученике у већој мери ан-
гажује и мотивише док их решавају. У школи 
су реализоване практичне активности и задаци 
који подразумевају примену знања. У овим зада-
цима се од ученика тражи да решавају пробле-
ме из свакодневног живота (на пример, услове 
гајења биљака). С друге стране, ученици К-гру-
пе су у школи радили углавном задатке на ниво-
има репродукције и разумевања, док је примена 
знања реализована у оквиру домаћих задатака.

Уједначавање експерименталне и кон-
тролне групе извршено је на основу просечне 
оцене из природе и друштва на крају првог полу-
годишта трећег разреда и резултата иницијалног 
теста знања. Избор прикладних статистичких 
техника, параметарских или непараметарских, 
извршен је након процене нормалности распо-
деле добијених резултата применом Шапиро‒ 
‒Вилковог теста (енг. Shapiro-Wilk test), који смо 
одабрали због величине узорка испитаника, јер 
је прецизнији/осетљивији. 

Према резултатима датим у Табели 1, 
закључено је да претпоставка о нормалности 
расподеле података није потврђена и да се мора 
одбацити. Пошто подаци немају нормалну дист-
рибуцију, за даље прорачуне коришћен је Ман‒ 
‒Витнијев тест (енг. Mann-Whitney test) ‒ као не-
параметарска алтернатива т-тесту независних 
узорака (Е и К групе).

Анализом резултата датих у Табели 2 
може се закључити да је сигнификантност већа 
од 0,05 када су у питању оцена из природе и 
друштва на крају првог полугодишта трећег раз-
реда (р=0,312), резултати на нивоу репродук-
ције (р=0,397) и разумевања (р=0,160), као и 
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код укупних постигнућа на иницијалном тесту 
знања (р=0,193). Дакле, подаци су потврдили 
да не постоји статистички значајна разлика из-
међу ученика експерименталнe и контролне 
групе када су у питању наведене варијабле, те 
да су, по овим параметрима, експериментална и 
контролна група уједначене.

Meђутим, постоји статистички значајна 
разлика између експерименталне и контролне 
групе када је у питању број поена на нивоу при-
мене, јер је ниво статистичке значајности мањи 
од постављене критичне вредности, тј. р<0,05 
(р=0,024). Ово потврђују и резултати дати у Та-
бели 3. Средња вредност рангова и сума рангова 
указују на то да је експериментална група ученика 

Табела 1. Резултати теста нормалности расподеле података иницијалног теста.
Shapiro‒Wilk

Statistic df Sig.
Оцена ученика из ПиД на крају првог полугодишта трећег разреда 0,660 61 ,000
Укупно поена на иницијалном тесту 0,931 61 ,002
Укупно поена на нивоу репродукције 0,793 61 ,000
Укупно поена на нивоу разумевања 0,907 61 ,000
Укупно поена на нивоу примене 0,922 61 ,001

Табела 2. Резултати спроведеног Ман‒Витнијевог теста једнакости аритметичких средина резулта-
та на иницијалном тесту из Природе и друштва ученика Е и К групе.

Оцене из ПиД Σ поена – ниво 
репродукције

Σ поена- ниво 
разумевања

Σ поена-ниво 
примене

Σ поена на 
ИТ

Mann‒Whitney U 406,50 410,00 369,00 309,00 375,00
Wilcoxon W 871,50 875,00 865,00 774,00 840,00
Z -1,01 -,85 -1,41 -2,26 -1,30
Asymp. Sig. 
(2-tailed) ,312 ,397 ,160 ,024 ,193

Табела 3. Резултати ученика по групама у односу на постављене варијабле.
Група

ученика N Средња  
вредност ранга

Сума
рангова

Оцена ученика из ПиД на полугодишту трећег разреда
Е-група 31 32,89 1019,50
К-група 30 29,05 871,50

Укупно поена на нивоу репродукције
Е-група 31 32,77 1016,00
К-група 30 29,17 875,00

Укупно поена на нивоу разумевања
Е-група 31 34,20 1026,00
К-група 30 27,90 865,00

Укупно поена на нивоу примене
Е-група 31 36,03 1117,00
К-група 30 25,80 774,00

Укупно поена на иницијалном тесту
Е-група 31 33,90 1051,00
К-група 30 28,00 840,00
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остварила мало боље резултате у односу на кон-
тролну групу, али разлика није статистички зна-
чајна. 

С обзиром на то да је на нивоу укупног броја 
поена који су ученици освојили на иницијалном 
тесту сигнификантност већа од 0,05 (р=0,193), 
можемо закључити да су групе уједначене по 
предзнањима из области живе природе, као и по 
оценама из природе и друштва које су имали на 
крају првог полугодишта трећег разреда. 

Резултати истраживања са дискусијом

Након реализације експерименталног дела 
истраживања знање ученика Е и К групе о живој 
природи проверено је применом финалног теста 
знања. Дескриптивна статистика (Табела 4) пока-
зује да се за укупно 61 ученика опсег резултата на 
финалном тесту креће у распону од 20 до 53 пое-
на, а просечан број поена износи 42,5. Стандард-
на девијација износи 7,8, што указује на умерену 
варијабилност узорка испитаника у односу на по-
ене на финалном тесту. 

Након процене нормалности расподеле до-
бијених резултата на финалном тесту знања при-
меном Шапиро‒Вилковог теста (енг. Shapiro‒Wilk 
test) (Табела 5) долазимо до закључка да је за све 
испитиване варијабле ниво статистичке значај-
ности мањи од постављене критичне вредности 
(р<0,05) јер је сигнификантност Шапиро‒Вил-
ковог теста р=0,007 за финални тест у целини, а 
за поднивое репродукција р=0,000, разумевање 
р=0,002 и примена р=0,014, што указује на то да 
претпоставка о нормалности расподеле није по-
тврђена.

Због прелиминарних резултата испити-
вања нормалности у анализи разлика постиг-
нућа експерименталне и контролне групе на фи-
налном тесту и свим поднивоима коришћен је 
непараметарски Ман‒Витнијев У тест. Резулта-
ти теста (Табеле 6 и 7) показују да постоји ста-
тистички значајна разлика у укупном броју по-
ена на финалном тесту између ученика експери-
менталне (Mdn=49) и контролне групе (Mdn=37), 
U=112.500, p<.001. Код ученика експериментал-
не групе се бележи виши резултат на финалном 
тесту у односу на ученике из контролне групе, 

Табела 4. Приказ дескриптивних статистичких показатеља резултата на финалном тесту знања.
  Укупно поена 

на ФТ
Σ поена ‒ репродукција Σ поена ‒ разумевање Σ поена ‒ примена

N 61 61 61 61
Mean 42.4918 13.0492 12.3607 17.0820
Std. Deviation 7.81798 1.56446 2.99462 4.67723
Minimum 20.00 7.00 3.00 5.00
Maximum 53.00 14.00 17.00 24.00

Табела 5. Испитивање нормалности расподеле резултата на финалном тесту.
Shapiro‒Wilk

Statistic df Sig.
Укупно поена на нивоу репродукције 0.658 61 .000
Укупно поена на нивоу разумевања 0.932 61 .002
Укупно поена на нивоу примене 0.950 61 .014
Укупно поена на финалном тесту 0.943 61 .007
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при чему је према Коеновом критеријуму за уку-
пан број поена на финалном тесту (r=-5,093/Ö61) 
утицај експерименталног фактора велики и изно-
си r=0.65. Добијени резултати су у сагласности са 
закључцима других сродних истраживања који-
ма су извршена поређења ефеката традиционал-
не наставе у односу на модел изокренуте учио-
нице (Hung, 2015; McGivney-Burelle & Xue, 2013, 
према: Zamzami & Halili, 2016). Поменута истра-
живања показала су да током реализације наста-
ве применом модела изокренуте учионице уче-
ници остварују боље резултате и исходе учења, 
како на часовима енглеског језика (Hung, 2015), 
тако и на часовима математике (McGivney-Burelle 
& Xue, 2013). Испитаници који су учили по моде-

лу изокренуте учионице стекли су квалитетнија 
знања у односу на ученике који су исте садржаје 
усвајали без примене модела изокренута учиони-
ца. Испитаници експерименталних група били 
су успешнији на тестовима знања при решавању 
задатака који се односе на анализу, разумевање, 
евалуацију и креирање. Слични резултати до-
бијени су и у нашем истраживању када су у пи-
тању садржаји о живој природи у оквиру нас-
тавног предмета природа и друштво. Примена 
модела изокренуте учионице утиче на повећање 
квалитета знања ученика, те ученици експери-
менталне групе на финалном тесту знања пости-
жу статистички значајније и боље резултате при 
решавању задатака у оквиру којих се тражи раз-

Табела 6. Испитивање разлика између ученика експерименталне и контролне групе у погледу резулта-
та на финалном тесту и свим поднивоима.

Тест Група Mdn N Mann‒Whitney U Wilcoxon W Z p

Финални тест
Експериментална 49 30

112.500 608.500 -5.093 .000Контролна 37 31

Ниво репродукције Експериментална 14 30 172.000 668.000 -4.700 .000Контролна 13 31

Ниво разумевања Експериментална 15 30 233.000 729.000 -3.383 .001Контролна 12 31

Ниво примене Експериментална 20 30 118.500 614.500 -5.018 .000Контролна 14 31

Табела 7. Средња вредност рангова и суме рангова за финални тест знања.

Група N Средња вредност 
ранга

Сума 
рангова

Укупно поена на финалном тесту
Експериментална 30 42,75 1282,50
Контролна 31 19,63 608,50

Укупно поена на нивоу репродукције
Експериментална 30 40,77 1223,00
Контролна 31 21,55 668,00

Укупно поена на нивоу разумевања
Експериментална 30 38,73 1162,00
Контролна 31 23,52 729,00

Укупно поена на нивоу примене
Експериментална 30 42,55 1276,50
Контролна 31 19,82 614,50
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умевање, евалуацију и креирање у односу на уче-
нике контролне групе.

Даљом анализом резултата истраживања 
може се уочити да постоји статистички значај-
на разлика у укупном броју поена на задаци-
ма који мере ниво репродукције између уче-
ника експерименталне (Mdn=14) и контрол-
не групе (Mdn=13), док је U=172.000, а p<.001. 
Код ученика из експерименталне групе се 
бележи виши резултат на наведеним задацима 
у односу на ученике из контролне групе, при 
чему је, према Коеновом критеријуму, утицај 
експерименталног фактора и интензитет разлике 
између експерименталне и контролне групе 
велики и износи 0.60. Ученици експерименталне 
групе успешније су решавали задатке отвореног и 
затвореног типа у којима се од ученика захтевало 
именовање основних појмова живе природе, 
препознавање и репродукција чињеница, 
принципа и генерализација које се односе на 
специфичности биљног и животињског света 
одређених животних заједница. 

Ман‒Витнијевим У тестом испитали смо и 
статистичку значајност разлике у укупном броју 
поена који су ученици остварили на задацима 
који мере ниво разумевања. Резултати показују 
да постоји статистички значајна разлика између 
ученика експерименталне (Mdn=15) и контрол-
не групе (Mdn=12), U=233.000, p=.001 (p<0.05). 
Код ученика експерименталне групе се бележи 
виши резултат у односу на ученике контролне 
групе, при чему је према Коеновом критеријуму 
утицај експерименталног фактора средњи и из-
носи 0.43. Ученици експерименталне групе ус-
пешније су решавали задатке који су се односи-
ли на повезивање чињеница и објашњење дефи-
ниција у вези са садржајима о воденим и копне-
ним животним заједницама. Успешније су наво-
дили законе и правила за научене, познате при-
мере ланаца исхране у одређеним животним 
заједницама. Показало се да боље схватају значај 
појединачних елемената животних заједница у 

склопу веће целине (екосистема), боље уочавају 
међузависност облика рељефа, услова за живот, 
раст и развој биљака и животиња и утицаја чо-
века на животне заједнице. Поменути резултати 
који се односе на разлике у броју поена учени-
ка Е и К групе могу се приписати специфично-
стима примењеног модела изокренуте учиниоце 
у коме је перманентно присутна правовремена и 
континуирана повратна информација коју уче-
ници добијају, како током рада у Едпазл апли-
кацији (кроз генерисане одговоре на питања у 
оквиру веб-алата), тако и од учитеља током ис-
траживачких активности на самом часу у шко-
ли. Осим тога, мултимедијални садржаји и ин-
дивидуализација темпа напредовања ученика, 
током израде домаћих задатака у оквиру којих 
су гледали интерактивне видео-лекције и одго-
варали на постављена питања, вероватно су по-
зитивно утицали на мотивацију за учење и оса-
мостаљивање ученика. Стицање знања на ни-
воу репродукције током израде домаћих зада-
така остављало је више расположивог времена 
за рад на часу. Током рада на часу, уз менторс-
ку улогу учитеља, ученици су били активнији 
при реализацији истраживачких активности 
што им је омогућило продубљивање, прошири-
вање и боље разумевање садржаја, а самим тим 
и стицање квалитетнијих и трајнијих знања кроз 
бољу и интензивнију комуникацију између учи-
теља и ученика (Blagdanić, Lukić, 2021).

Када су у питању резултати који се одно-
се на укупан број поена који су ученици оства-
рили решавањем задатака практичне примене 
знања, Ман‒Витнијев У тест показује да постоји 
статистички значајна разлика између ученика 
експерименталне (Mdn=20) и контролне групе 
(Mdn=14), U=118.500, p<.001. Код ученика екс-
перименталне групе се бележи виши резултат у 
односу на ученике из контролне групе, при чему 
је према Коеновом критеријуму утицај експери-
менталног фактора велики и износи 0.65. Учени-
ци експерименталне групе усвојили су генерали-
зовано знање и успешније су увиђали суштинске 
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односе међу садржајима о живој природи (по-
везаност биљака, животиња, човека и елемена-
та неживе природе). Такође, боље резултате су 
остварили на задацима у којима је тражена при-
мена знања у новим ситуацијама и решавање не-
познатих проблема. Наводили су нове примере 
ланаца исхране креативно повезујући претход-
на знања о начину исхране животиња и специ-
фичностима животних заједница. Апстрахо-
вањем и хипотетичким мишљењем успешно су 
увиђали узрочно-последичне везе међу карика-
ма у ланцима исхране, испољавајући наклоност 
ка истраживању и навођењу нових примера и 
објашњења.

На основу анализе резултата можемо 
закључити да је потврђено да постоје статистич-
ки значајне разлике у погледу квалитета знања 
ученика експерименталне и контролне групе у 
корист ученика који су садржаје усвајали искљу-
чиво применом изокренуте учионице. Ученици 
експерименталне групе имали су боље резултате 
у све три категорије знања (репродукција, разу-
мевање и практична примена) у односу на кон-
тролну групу која је садржаје усвајала без при-
мене модела изокренуте учионице. 

Резултати ове студије су у сагласности са 
истраживањима која су такође показала да су 
постигнућа ученика значајно боља након при-
мене модела изокренуте учионице (Missildine et 
al., 2013; Lai & Hwang, 2016, Jarrah & Dia, 2019, 
према: Blagdanić, Lukić, 2021). Осим тога, ре-
зултати овог истраживања потпуно одгова-
рају налазима студија које су показале да ко-
ришћење модела изокренуте учионице допри-
носи побољшању постигнућа ученика на тесто-
вима знања (Davies et al., 2013; Enfield, 2013; 
Kong, 2014; Talley & Scherer, 2013; Beapler et al., 
2014, према: Zamzami & Halili, 2016). Сличне 
резултате добили су и аутори Вујовић и Ристић 
(Vujović, Ristić, 2015) у свом истраживању 
примене модела изокренуте учионице у 
настави француског језика. Том приликом 
закључено је да је концепт изокренуте учионице 

допринео развијању различитих вештина и 
знања студената: планирање и организација 
активности; самостално доношење одлука и 
преузимање одговорности; стицање напредних 
дигиталних компетенција, рад у сарадничком 
окружењу, критички однос према изворима 
информација на интернету. Дакле, интеграција 
електронских медија у један систем који повезује 
телевизију, интерактивни видео, телетекст, 
телефон, рачунарске мреже, репродукцију звука 
и фотографије и омогућава учење и наставу на 
индивидуалном нивоу, и то диференцирано 
према способностима и могућностима ученика 
(Maуer, 2001), унапређује квалитет знања 
ученика. Примена образовно-рачунарског 
софтвера са мултимедијалним садржајима 
и видео-материјалом доприноси да ученици 
стекну квалитетнија знања (Cekić-Jovanović, 
2020), што свакако има елементе изокренуте 
учионице, јер ученици индивидуалним 
обликом рада у време израде домаћег задатка 
могу да користе видео-лекције као наставни 
материјал и одговарају на предвиђена питања, 
чиме се омогућава напредовање сопственим 
темпом и припрема за практични рад у школи. 
Ефикасност изокренуте учионице у оквиру које 
се повећавају индивидуализација наставе и 
већа аутономија ученика доприносе повећању 
квалитета знања ученика, што је потврђено и у 
време пандемије (Tacer et al., 2021). Поменути 
резултати у сагласности су са резултатима 
које смо добили у оквиру наше студије, јер се 
показало да ученици експерименталне групе 
који су наставне садржаје учили применом 
модела изокренута учионица имају практично 
применљивија, функционалнија знања и 
постигли су боље резултате на тесту у односу на 
ученике контролне групе који нису радили по 
моделу изокренуте учионице. Будући да бављење 
наставним садржајима које су ученици радили у 
кући у оквиру модела изокренута учионица није 
било контролисано у смислу дужине бављења 
наставним садржајем, врло је могуће да је дуже 



57

Предности примене модела изокренуте учионице у настави природе и друштва

бављење садржајем Е групе могло да утиче 
на њихове боље резултате на финалном тесту 
знања. С друге стране, чињеница да су ученици Е 
групе задатке који подразумевају примену знања 
радили у школи уз менторски рад учитеља, док 
су ученици К групе ову врсту задатака радили 
самостално као домаћи задатак, такође може 
бити важан фактор бољег постигнућа ученика 
Е-групе. 

Закључак

Представљени резултати истраживања 
упућују на закључак да примена модела изокре-
нуте учионице у настави природе и друштва по-
зитивно утиче на квалитет знања ученика. По-
ређењем постигнућа остварених на финалнoм 
тесту знања може се увидети да је група учени-
ка која је радила по моделу изокренуте учионице 
показала бољи успех у решавању задатака раз-
личитих нивоа сложености. Ученици из експе-
рименталне групе су успешније одговарали на 
питања и решавали задатке у којима се захте-
вала репродукција чињеница, појмова, прин-
ципа и генерализација, испитивало разумевање 
значаја и међусобне повезаности учених садр-
жаја и захтевала примена стечених знања у но-
вим и непознатим ситуацијама од ученика који 
су исте садржаје изучавали на уобичајени начин. 
Добијени резултати кореспондирају са резул-
татима сродних истраживања (Tsai et al., 2015; 
Missildine et al., 2013; Jarrah & Dia, 2019, према: 
Blagdanić, Lukić, 2021), а потврђују и став учи-
теља изнет у истраживању (Blagdanić, Lukić, 
2021), према којем више од половине учитеља 
обухваћених истраживањем сматра да приме-
на модела изокренуте учионице у настави при-
роде и друштва може допринети бољим постиг-
нућима ученика ‒ бољем разумевању садржаја, 
стицању квалитетнијих и трајнијих знања, по-
зитивно утиче на мотивацију за учење, индиви-
дуализацију наставе, омогућава бољу комуника-

цију између наставника и ученика. Такође, учи-
тељи се слажу да модел изокренуте учионице 
позитивно утиче на осамостаљивање ученика у 
учењу и њихову већу активност при реализацији 
истраживачких активности за које постоји више 
расположивог времена за рад на часу.

Разлози за овакво стање могу се тражити 
у кључним карактеристикама изокренуте учио-
нице. Једна се односи на начин на који се учени-
ци упознају са предвиђеним садржајима. Инте-
рактивни видео-материјали, који представљају 
комбинацију снимљеног наставниковог изла-
гања и текстова, слика, других видео-записа и 
бројних других апликација, пружају ученицима 
другачију, свеобухватнију, мултимедијалну сли-
ку о садржају који треба да се научи од оне која 
се виђа у класичним учионицама. Поред тога 
што су мултимедијални и током учења ангажују 
више чула истовремено, ученици могу да им се 
враћају неограничено пута, што омогућава бољу 
припрему јер не постоји строго временско огра-
ничење од 45 минута за учење датог садржаја. 
Такође, рад од куће у највећој мери подразумева 
стицање основних информација о одговарајућој 
наставној јединици и проверу знања на нивои-
ма репродукције и разумевања наученог. Ово 
оставља више времена наставнику да кроз мен-
торски рад на школским часовима води ученике 
кроз захтевнији процес оспособљавања за при-
мену стечених знања у пракси, и пружи им одго-
варајућу помоћ и подршку, мотивише их стално 
присутном повратном информацијом и потреб-
ним инструкцијама за рад на задацима. Актив-
ности на самом часу треба да буду осмишљене 
и припремљене тако да су ученици максимално 
ангажовани, у складу са својим могућностима.

Приликом имплементације модела изокре-
нуте учионице у наставу природе и друштва по-
требно је имати у виду и потенцијално деловање 
одређених објективних и субјективних факто-
ра који дестимулишу наставнике да се определе 
за овакав начин рада. Као значајан објективни 
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фактор може се претпоставити одсуство адек-
ватних техничких услова за самостални домаћи 
рад појединих ученика (првенствено се мисли 
на недостатак интернет везе или рачунара). Што 
се субјективних фактора тиче, они се у највећој 
мери огледају у приступу наставника. Модел 
изокренуте учионице захтева високо мотиви-
сане и креативне наставнике који ће морати да 
уложе мало више времена и напора да осмисле 
другачије активности и материјале за учење од 
оних на које су навикли и они и ученици. Иако 
су веб-апликације, као што је споменути Едпазл, 
прилично једноставне за руковање, наставници, 
нарочито они са недовољно искуства у приме-
ни модела изокренуте учионице, ученицима за 
рад код куће могу и треба да дају лекције из елек-
тронских уџбеника. 

Имајући ово у виду, представљено истра-
живање са аспекта наставника практичара може 
бити у функцији њиховог охрабривања да на-
праве искорак из уобичајене школске праксе и 
обогате је моделом изокренуте учионице, чиме 
би несумњиво утицали на унапређење различи-

тих, а нарочито дигиталних компетенција уче-
ника. Резултати ове студије могу послужити и 
као полазна основа другим истраживачима који 
желе да детаљније и свеобухватније испитају ову 
проблематику, узимајући у обзир могућност и 
потребу да се исходи изокренуте учионице про-
вере у другачијим условима за рад, окружењу за 
учење, у оквиру других наставних предмета, на 
вишим нивоима образовања, у погледу мотива-
ције ученика и наставника за примену овог мо-
дела итд. Ограничења представљеног квазиекс-
перименталног истраживања односе се на вели-
чину узорка испитаника и трајање експеримен-
талног програма, те би било добро реализовати 
слично истраживање са већим узорком испи-
таника у виду лонгитудиналне, дугорочне (енг. 
long term) студије како би се прикупило више по-
датака, а добијени резултати допринели темељ-
нијем изучавању поменутог наставног модела и 
његових дидактичко-методичких елемената, не 
само са садржајима живе природе већ и других 
наставних области. 
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Summary
In this research we explored the effects of using the flipped classroom model on the quality of 

students’ knowledge about the issues related to the living nature. The applied model implied that the 
position and role of homework and schoolwork were switched and the multimedia resources were 
used to a great extent. The research was conducted using a quasi-experiment with parallel groups. 
The sample of teaching content comprised the segments of the teaching content for the school subject 
Science and Social Studies, while the sample of participants  included 61 students of the third grade of 
elementary school (30 students respectively in control and experimental groups). In the experimental 
group, the selected content was taught using the flipped classroom model, whereas the frontal form 
of classroom interaction was used in the control group, with a minimal use of modern technology 
that was limited to Power Point presentations. Unlike the results of the initial test, which showed the 
uniformity of the groups in terms of the quality of the tested knowledge (reproduction, understanding, 
and practical application), on the final test of knowledge, the students of the experimental group 
demonstrated a significantly better achievement. They were more successful in solving tasks that 
required memorization of facts, critical reflection, solving problem situations, and practical application 
of knowledge in situations from everyday life. The conclusion of the research is that the application of 
the flipped classroom model in teaching the content of the Science and Social Studies has a positive 
effect on increasing the quality of students’ acquired knowledge.

Кeywords: flipped classroom, Science and Social Studies instruction, quality of students’ 
knowledge, hybrid instruction
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