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НЕФОРМАЛНИ ОБРАЗОВНИ КОНТЕКСТ И НАСТАВА 

ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ 

КОНТЕКСТУ ‒ МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП И ЗНАЧАЈ 

Апстракт: Једнако делотворна и захтевна према свим ученицима, 

традиционална парадигма онемогућава самостално стицање знања у изме-

њеном друштвеном контексту. Ученике треба оспособити да самостално 

истражују и анализирају природне и друштвене појаве и процесе. Улога 

учитеља је да креира целовиту слику, а не да наставне садржаје тумачи као 

биолошке, географске или историјске. Да бисмо избегли пасивност ученика 

у наставном процесу, неопходно је одабрати неформални контекст и прила-

годити га садржају који се учи.  

У раду смо покушали да укажемо на значај интегративног приступа у 

неформалном образовном контексту у оквиру садржаја предмета Природе и 

друштва. Приказали смо практичну импликацију у вези са природним и 

друштвеним садржајима. Као препреке овом начину рада, наводи се недо-

статак средстава, времена и заинтересованости учитеља. Поред тога што 

смо указали на делотворну примену неформалног контекста у измењеном 

друштвеном контексту, навели смо и предлоге за будућа истраживања у 

циљу унапређења наставне праксе.  

Кључне речи: друштвени контекст, неформални образовни                   

контекст, природа и друштво. 

УВОД 

Један од основних задатака образовно-васпитног процеса je оспособља-

вање ученика за самообразовање. Услови за учешће ученика у наставном про-

цесу су доступни ‒ савремена техника, иновативни облици и стратегије учења. 

На учитељу је да одлучи да ли ће ту могућност реализовати и на који начин. 

Потпун ефекат ће се добити уколико се одабир облика учења уклопи са садр-

жајем који се учи.  

                                                        

 milana.pivas@skolavuk.edu.rs 
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Друштвени контекст или средина се односе на непосредну физичку и 

социјалну средину у којој људи живе, односно у којој се нешто дешава или 

развија. Средина подразумева културу у којој је појединац образован. Људи се 

са институцијама, конкретно школама, налазе у интеракцији која се може 

одвијати лично или преко комуникационих медија и не мора да подразумева 

једнакост друштвеног положаја. Економска, социјална и психолошка перспек-

тива образовања се мењају у складу са изменама у друштвеном контексту што 

утиче на мотивисаност наставног кадра и квалитет образовања.  

Измењени друштвени контекст, са друге стране, подразумева ученика 

који је спреман на одређени ниво самообразовања. Протекла школска година 

нам је указала да промене у друштву остављају последице у школском 

систему. Сматрамо да ће се праве последице уочити у наредном периоду, које 

би свакако требало истражити. У којој мери је онлајн настава била ефектна за 

ученике, наставнике и родитеље није предмет овог истраживања, али свакако 

је показатељ измењеног друштвеног контекста. 

Амбијентална настава омогућује да се наставни садржаји много лакше 

усвајају и боље разумеју. Неформални облик учења подразумева организацију 

наставе ван учионице, а често и ван школе. Суштина је да се сваки амбијент, у 

зависности од његових карактеристика, може организовати да буде место где 

ће ученици учити о тим карактеристикама. У неформалном контексту је наје-

фикасније организовати неки од иновативних облика рада да би се постигао 

потпун активан ефекат учења. Тематски интегративни приступ подразумева 

максималну активност деце, јер савладавање неког проблема, теме, увек се 

наслања на активирање претходног ученичког искуства.  

ТРАДИЦИОНАЛНА НАСТАВА – НЕДОСТАЦИ 

Рад у нашим школама заснован је на традиционалној парадигми која је 

недовољно делотворна и једнако захтевна према свим ученицима. Овакав 

облик наставе умањује креативност и ускраћује самостално стицање знања. 

Иако су промене у репродуктивној настави допринеле побољшању, кључне 

карактеристике су остале у кругу старе традиционалне концепције. Настава је 

предавачка, није усмерена потребама и интересовањима ученика (Вилотијевић 

и Вилотијевић, 2016). 

Недостаци традиционалне наставе се огледају у искључивој употреби 
уџбеника као наставног средства. Уџбеник се често користи да би се садржај 
научио напамет, без додатних објашњења и питања. У том случају, уџбеник 
губи на својој педагошкој вредности коју нуди.  

Чињеница је да су ученици индвидуе за себе са својим интересовањима 
и претходним знањима. Уџбеник постаје доминантна литература коју учитељ 
користи. Ученике треба оспособити да самостално истражују и анализирају 
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природне и друштвене појаве и процесе. Постепено треба повећавати ниво 
захтева и самосталности ученика приликом упознавања природних и друштве-
них појава. Улога учитеља је да креира ту целовиту слику, а не да наставне 
садржаје тумачи само као биолошке, географске, историјске и друге садржаје. 
Природа садржаја предмета је таква да је пожељно активности организовати 
што чешће изван учионице, односно у ближем природном и друштвеном 
окружењу (Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти 
разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи 
разред основног образовања и васпитања, 2005). 

Фронтални облик рада је главна одлика традиционалне парадигме где су 

ученици пасивни. Временска артикулација доминира, независно од садржаја. 

Занемарује се чињеница да се неки садржаји могу обрадити за мање (или 

више) од 45 минута. Најчешће се настава се одржава у учионицама са тради-

цоналном опремом уместо у дигиталним, интерактивним учионицама или у 

неком новом окружењу (амбијентална настава). Повратна информација касно 

стиже, онда када је лоше последице тешко кориговати. Ученици по правилу, 

на крају часа не знају шта су, а шта нису добро научили и разумели. Запоста-

вљена је васпитна улога школе и наставника. Скоро све је сконцентрисано на 

образовање ученика. 

Положај ученика и учитеља у (измењеном) наставном процесу 

Одабиром активности учитељ наводи ученика да критички процени и 

тестира своје представе о проблему. Учитељ ствара такве услове у којима уче-

ник стиче више искуства, добија тачно објашњење значења стручних термина 

и омогућава му да сагледа и процени своје пређашње схватање одређеног про-

блема у светлу новостеченог знања (Станимировић и Анђелковић, 2003). 

У традиционалном наставном процесу ученик је у пасивном положају 
(објекат), а у центру образовно-васпитног процеса је учитељ (субјекат) са сво-
јом наглашено предавачком улогом. Оваквој концепцији наставе одговара и 
традиционални систем оцењивања који треба да уступи место комплексном 
вредновању и у већем уделу самоевалуације (Вилотијевић и Вилотијевић, 
2016). Постоје различите могућности да се повећа удео ученика у наставном 
процесу. Једна од њих је да наставник разговара са ученицима о седмичном 
плану, да им да конкретна питања за која треба да се припреме. На тај начин 
повећава се њихова мотивација за учење. 

Тематски интегративни приступ позитивно утиче на положај ученика у 
наставном процесу јер савладавање неког проблема, теме, наслања се на акти-
вирање претходног ученичког искуства на групни рад у коме ученици долазе 
до сазнања и у том извештају. Полазећи од става Виготског, ученицима треба 
давати захтеве на горњој граници његових интелектуалних могућности и 
помагати им само онолико колико им је неопходно (Вилотијевић и Бањац, 
2012).  
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Учитељ је организатор и водитељ ученичке активности и не сме дозво-

лити да се настава претвори у игру без когнитивних и афективних резултата. 

Он треба да води и усмерава ученике, прати њихову активност водећи рачуна 

о постављеним циљевима. Учитељ треба да обезбеди уравнотежено оптере-

ћење свих чланова групе и настоји да се сваки ученик искаже пред групом и 

одељењем као целином. Треба и да сузбија себичност, развија унутаргрупну и 

одељенску солидарност. Важно је и да подржи интровертне ученике и помогне 

им да изграде самоповерење (Вилотијевић и Бањац, 2012). 

Појам интегративнo тематске наставе 

Мултидисциплинарност је незаобилазни фактор савременог живота, у 

коме је тешко издвојити феномене који су везани само за једну област. Цело-

витост у образовању природан је одраз како стварности која нас окружује, тако 

и науке и уметности које ту стварност истражују и презентују. Учитељи 

реализују наставу готово свих предмета и имају могућност (много више од 

наставника предметне наставе) да реализују истраживање тих веза унутар 

постојеће организације рада у школи (Вечански, Благданић, Павловић, 2019). 

Тематско интегративна настава представља припрему за примену новог 

знања, односно трансфер знања. Она је вид рационалног кретања кроз 

наставне области и обједињавање различитих елемената у логички мисаоне 

целине. Захтев за целовитошћу је оправдан из три разлога: природа научног 

развоја, карактер сазнајног процеса, практична примена знања. Неопходно је 

интегрисану наставу водити тако да ученици пронађу смисао у различитим 

знањима и искуствима и када их обједине да створе сопствену слику о свету и 

свом месту у њему (Parsons, 2004). У ширем смислу, оваква наставна концеп-

ција обухвата и интеграцију различитих актера васпитно-образовног процеса: 

интеграцију ученика у различите образовне групе, интеграцију наставника у 

тимски рад, интеграцију школе и друштвене средине, као и интеграцију про-

цеса и поступака (Станишић, 2015).  

Опште препоруке о интегрисаном наставном приступу могу се уочити у 
обе концепције наставних програма, с тим што се у старим наставним програ-
мима који су још актуелни у трећем и четвртом разреду (Правилник о настав-
ном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и вас-
питања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпи-
тања, 2005), на то указује унутар појединачних наставних предмета, док у 
новим програмима наставе и учења такве напомене постоје јасно исказане и у 
препорукама за планирање образовно-васпитне праксе и односи се на све 
наставне предмете кроз указивање на значај интегрисаног приступа у којем 
постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и разли-
читих предмета (Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног 
образвоања и васпитања, 2017). 
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Појава заједничких садржаја у два наставна предмета не значи да ће 
доћи до интеграције тих садржаја. Потребно је да учитељ препозна такве ситу-
ације и повеже садржаје тако да не дође до дуплирања и да се предупреди вре-
менска неусклађеност у развоју компетенција и у савладавању појмова који се 
појављују у различитим предметима. Треба правити разлику између корела-
ције наставних предмета и интеграције наставних садржаја, јер се ови појмови 
у пракси често изједначавају. Њихова сличност је само привидна, јер корела-
ција означава повремено уношење садржаја и начина рада (цртање на часо-
вима природе и друштва). Код интеграције се фокус помера са наставног часа 
на тему која се проучава из угла садржаја и логике већег броја наставних 
предмета уз „разбијање” поделе наставног дана на часове појединачних пред-
мета (Благданић и Банђур, 2018). 

Интеграција наставних садржаја омогућује ученицима сагледавање 
одређених садржаја из различитих перспектива, те утврђивање и истраживање 
веза између садржаја различитих наставних предмета. Управо интердисципли-
нарни приступи омогућавају развијање оригиналних ученика, који размишљају 
на целовит начин и који ће бити спремни суочити се са одређеним проблемом 
или питањем, те покушати га решити применом знања и идеја из различитих 
дисциплина (Dryden & Vos, 2001). С тим у вези, учитељи треба да укључују 
ученике у активне интердисциплинарне облике учења како би им омогућили 
целовито усвајање наставних садржаја и подстицали их на критичко и креа-
тивно размишљање. Будући да је интердисциплинарно учење процес близак 
начину на који људски мозак функционише, потребно је започети са применом 
интегрисане наставе већ у раном детињству (Benson, 2004).  

Колико је важна интеграција наставних садржаја показује и чињеница да 
се њеном применом повећава ученикова мотивација за индивидуално ангажо-
вање у процесу стицања знања и развијања вештина, стиче свест о важности и 
значењу сазнања, омогућава повезивање исцепканих знања, а интерактивним 
деловањем побољшава учење и стицање трајних знања (Duran,Duran, Worch,  
2009). 

Неформални контексти (амбијенти) у функцији                                               

школског обрaзoвања 

Потенцијали неформалних контекста (амбијената) изузетно су значајни 

за школско образовање и васпитање. Из перспективе ученика, амбијентално 

учење омогућава да оно што је научио примени и прилагоди својим потребама. 

Ученик у сопствени систем знања интегрише нове алтернативе деловања, 

доноси одлуке и врши избор између различитих могућности како би ускладио 

сопствено понашање и деловање. Има могућност да повезује новостечена 

знања и вештине са постојећим. Затим, шири репертоар свога понашања, дело-

вања и стално проширује своје способности (Анђелковић и Станисављевић 

Петровић, 2013). 
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 „Неформални амбијенти – природа, школско двориште, рурална сре-

дина, музеји, библиотеке, културни центри, ботаничка башта, зоо-вртови – 

постају учионице на отвореном у којима се реализују садржаји предмета про-

писани планом и програмом, али и амбијенти у којима се одвијају едукативно-

истраживачке активности, активности социјализације и ресоцијализације, 

спортско-рекреативне и друштвено-забавне активности” (Анђелковић, 2013: 

139). За разлику од школе у природи која подразумева да ученици у природ-

ном окружењу проводе пет радних дана или једну седмицу, и где се организо-

вано смењују васпитно-образовни рад и слободне активности, а садржаји 

остварују у складу са наставним програмом, амбијентална настава се може 

реализовати у знатно краћем временском периоду ‒ у трајању од неколико 

сати (Анђелковић и Станисављевић Петровић, 2013). 

С тим у вези, закључујемо да у неформалном контексту најпродуктив-

нији ефекат за ученике има интегративна настава. Она, такође, изискује 

проширење садржаја и није усмерена на остваривање циљева само једног 

наставног предмета. Амбијенталном наставом и интегрисањем садржаја се 

нуде читави системи потенцијалних искустава, могућност повезивања тих 

система и усвојених знања. Приликом учења у оваквим условима настава је 

отворена за мноштво дисциплина, како друштвених, тако и природних. Уче-

ници у интеракцији са средином приликом усвајања интегрисаних садржаја, 

стичу или проширују већ постојећа знања, развијају способности, богате идеје 

и осећања.  

Учење у ванучионичком окружењу односи се на: учење о природи, дру-

штвеном окружењу, односу природе и друштва, о себи и другима, као и сти-

цање различитих практичних вештина (Rickinson et al., 2004). Природа нуди 

обиље активности за разноврсне, пре свега истраживачке активности. Такође, 

пружа нам искуствено учење и стицање функционалних и применљивих 

знања. Наставној пракси је неопходна алтернативна идеја школе на отвореном. 

Садашња теорија и пракса образовања на отвореном под утицајем су култур-

них идеја о ризику и авантури, као и психолошких теорија личног и друштве-

ног развоја (Wattchow & Brown, 2011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Амбијентална настава и интегративна настава природе и друштва 

Сама чињеница да се амбијентална настава најчешће остварује у неком 

природном амбијенту, окружењу, локацији, говори у прилог томе да је садр-

жаје предмета Света око нас/Природе и друштва погодно и пожељно реализо-

вати применом амбијенталне наставе. Комплексни, динамични и интердисци-

плинарни садржаји овог предмета омогућавају да се настава реализује на раз-

личитим локацијама и у аутентичним амбијентима, зависно од креативности, 

мотивације и оспособљености учитеља (Младеновић, Голубовић-Илић, 
Копривица, 2015).  



Пиваш, М.: Неформални образовни контекст и настава природе и друштва... 

„Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту” • стр. 531–544 

 

537 

Уколико се учитељ одлучи да промени амбијент, а остане при традици-

оналном начину рада, из перспективе ученика се неће уочити значајна про-

мена. Потпун ефекат промене се добија уколико учитељ интегрише садржаје и 

усклади их са амбијентом. Оваквим начином рада, стиче се јасна представа о 

значају целовитости знања у процесу учења. За ученике ће то бити двострука 

промена: по питању амбијента и начина рада учитеља. Биће активни у процесу 

учења, самостално ће уочити зашто је важно да знају да примене то што уче.  

Резултати истраживања (Младеновић, Голубовић-Илић, Копривица, 

2015) потврђују да учитељи знају шта представља амбијентална настава, да 

реализују амбијенталну наставу кад год за то постоје услови и да сматрају да 

имају неопходне услове за њену реализацију. Наставни процес би требало 

прилагодити ученицима, али исто тако и учитељима. Учитељи, организатори и 

реализатори наставног процеса, требало би у што већој мери да користе 

погодности овакве наставе, разноврсност садржаја Света око нас/Природе и 

друштва и створе пријатну атмосферу за себе и своје ученике.  

У Табели 1 и Табели 2 ћемо приказати практичне примере интеграције 

садржаја 4. разреда у конкретном амбијенту. Одлучили смо се за целину 

Србија ‒ моја домовина и Сусрет са природом. Целине су дијаметрално 

супротне, што је био један од критеријума одабира. Прва је повезана са дру-

штвеним садржајима, а друга са природним. Свака целина садржајем инте-

грише природну и друштвену компоненту предмета, што нам је био други кри-

теријум одабира. У оквиру прве поменуте целине, одређује се појам државе, 

упућују на основне одреднице државе Србије и њено географско и стратешко 

лоцирање на карти. Сналажење на карти није тема овог рада, али је важно 

напоменути да је оно важан фактор у развоју критичког мишљења. Усвајањем 

садржаја ове целине, ученик треба да развије осећај припадности, да упозна 

утицај рељефа и климе на природно кретање становништва. У другој теми, 

Сусрет са природом, систематизују се знања и надограђују појмови живе при-

роде из претходних разреда, груписањем на основу карактеристичних слично-

сти и поделом на основу суштинских разлика. Упознавање флоре и фауне 

наше земље ‒ разноврсности, богатства, угроженост, али и сагледавање зна-

чајне улоге човека у заштити и обнављању живог света. Конкретно, одржању 

еколошке равнотеже ради сопственог опстанка. У оквиру ове теме спада и 

комплексно сагледавање човека као живог и свесног друштвеног бића. 

У договору са наставником страног језика (најчешће је то енглески), у 

оквиру наставне целине могу се обухватити садржаји и тог предмета. Кон-

кретно, са ученицима разговарати о томе како би објаснили ученицима из ино-

странства све оно што су научили о рељефу Србије. На тај начин шире вокабу-

лар и ослобађају се да јавно говоре на страном језику. Слично и код друге 

наставне целине (Груписање царства). Наравно, све то треба да буде организо-

вано кроз глуму где сваки ученик има своју улогу. 
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Табела 1. Србија моја домовина 

Наставна целина Србија моја домовина Напомена 

Тема Рељеф Србије 
1.6.1. Зна основне облике 

рељефа и површинских 

вода. 

2.6.2. Зна основне одлике 

рељефа и вода у Србији. 

2.6.3. Разуме повезаност 

природно-географских 

фактора ‒ рељефа, воде, 

климе ‒ и делатности 

људи. 

 

Садржај 

Низијска област, брдско-

планинска област, планине 

Србије, карактеристике,  

услови живота.                                            

Живот и рад човека. 

 

 

 

Српски језик:                              

Десанка Максимовић,                       

„На планини” 

Обрада песме, изражајно 

читање, разговор о 

акцентима у Србији. 

Међупредметне 

везе 

Музичка култура:                            

„На лепом плавом Дунаву” 

Слушање и илустрација 

Дунава као равничарске 

реке. Визуализација тона, 

развијање осећаја за боју. 

 

Ликовна култура:                    

Прављење одељенске макете 

рељефа Србије од пур пене                

и стиропора. 

Наставник је 

руководилац ове 

активности. Касније се 

макета може искористити 

за воде Србије (утицај 

рељефа на брзину тока). 

Амбијентални 

контекст 

Искористити излете и 

рекреативну наставу. Посета 

Ђавољој вароши на јесен, а 

пролећни излет организовати 

на Фрушкој гори на неком од 

салаша који је приступачан 

деци. Конкретно, салаш 

Стојчић надомак Инђије има 

учионицу на отвореном. 

Посета Ботаничкој башти. 

Посете реализовати у 

складу са наставним 

планом. Неопходно је 

имати план рада и 

сарадњу са запосленима 

у амбијенту. Активности 

припремити и 

реализовати у складу са 

узрастом и садржајем 

теме. 
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Табела 2. Сусрет са природом 

Наставна целина Сусрет са природом Напомена 

Тема Груписање живог света 
1.1.4. Уме да класификује 

жива бића према једном 

од следећих критеријума: 

изгледу, начину исхране, 

кретања и размножавања. 

2.1.3. Примењује 

вишеструке критеријуме 

класификације живих 

бића. 

3.1.1. Разуме повезаност 

живе и неживе природе  

на мање очигледним 

примерима. 

Садржај 

Врсте царства, изглед, 

исхрана, начин живота, 

сличности и разлике                   

међу царствима. 

 

Српски језик:                             

Састав на тему 

Да сам дрво један дан... 

Ученик треба да замисли 

да припада царству 

биљака. Треба да 

одговори на питање како 

се храни, шта ради цео 

дан, шта поручује човеку. 

Шта му прија, а шта мање 

прија у „опхођењу” према 

њему од стране човека. 

Међупредметне 

везе 

Музичка култура:                

Прављење инструмената од 

материјала који су скупили               

у природи и организација 

музичког аранжмана. 

Ученици скупљају опало 

грање за бубњеве и 

каменчиће, те праве 

звечке. Акценат је на 

рециклажи. 

 

Ликовна култура:                       

Прављење тематског паноа 

„Живи свет” 

Свака група добије по 

једног представника 

царства кога треба да 

илуструје на папиру. 

Амбијентални 

контекст 

Организована посета 

Ботаничкој башти и 

Зоолошком врту. Може се 

организовати посета неком 

селу где би ученици, поред 

наведених активности, 

садили  биљке, хранили 

животиње 

Активност припремити и 

унапред осмислити са 

запосленима у установама 

које се посећују, као и са 

родитељима. 
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Битна обележја ефикасне школе будућности у измењеном                     
друштвеном контексту 

Ефикасна је она школа у којој су сви ученици успешни и у којој се сваки 
појединац развија у складу са својим могућностима. Обухвата не само учење 
већ и задовољење најразноврснијих ученичких интересовања и потреба. 
Тежиште треба да буде на мисаоним активностима ученика, на проблемском 
приступу и практичној примени стечених знања. Оцена учениковог рада треба 
да има подстицајни карактер и да га усмери шта и како треба да ради. При 
вредновању се не узимају само постигнућа у обзир већ и ниво васпитаности, 
уложеног труда. Треба развијати систем самовредновања. Приликом интегра-
ције садржаја, наставници проводе више времена са мањом групом ученика, те 
је логично да ће се боље упознати и да ће њихова комуникација бити продук-
тивна. Родитељи треба да буду стални сарадници и део радног тима школе. 
Они помажу школи у остваривању плана, унапређивању рада, побољшању 
материјалне основе, организацији појединих активности. Такође, приликом 
интегрисаног програма често је потребна материјална и физичка помоћ те ту 
улогу често добијају родитељи (Вилотијевић и Вилотијевић, 2016). 

Ванучионичка настава није нужно боља од оне која се реализује у учио-
ници. Одређени садржаји природе и друштва више су прилагођени ванучио-
ничком учењу и постоје добри разлози за остваривање таквих могућности. 
Посебну важност имају планирање, припрема и континуирани рад на побољ-
шању ефикасности ванучионичке наставе, о чему сведоче резултати истражи-
вања који указују да се јављају знатне разлике између ученика који су се при-
премали за одлазак ван учионице и ученика који то нису радили (Dillon, 
Morris, OʼDonnell, Reid, Rickinson, Scott, 2005: 35). Иако су наставници свесни 
предности организовања ванучионичких активности за целокупан развој 
ученика, из нашег искуства закључујемо да ипак релативно ретко организују 
овакав облик наставе. За то се наводе различити разлози: временско 
ограничење, неповољна временска прогноза, удаљеност места које се посећује 
и др. Међутим, већи део тих разлога се може превазићи организовањем 
активности у близини школе – у школском дворишту, парку близу школе, 
институцијама које су недалеко од зграде школе. 

Оваквим обликом рада ученици експериментишу, уче путем открића, 
знања се међупредметно интегришу те се свет доживљава целовито. Овакав 
програм рада се бави личним растом и развојем сваког појединца. Приликом 
оваквог начина учења ученици су оспособљени за стицање знања која су им 
потребна, а то је један од основних предуслова самообразовања. Резултат 
тематског интегрисања садржаја предмета Свет око нас/Природа и друштво у 
неформалном контексту учења се види у активном ставу ученика у просецу 
учења. За разлику од традиционалног начина, ученик зна зашто је неке 
садржаје важно усвојити. Овакав процес учења је ефикасан, јер ученик усваја 
знање, које после има прилику да примени у пракси. Проблем се посматра у 
целовитости и у конкретном амбијенту што доприноси бољем разумевању и 
закључивању.  
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ЗАКЉУЧАК 

Иновативни облици рада омогућавају ученику да уочи шта је научио, 

зашто је то учио, а шта није разумео. Оваква наставна клима омогућује 

отворену комуникацију у односу наставник–ученик и ученик–ученик. Повези-

вање наставних садржаја из више наставних предмета у смислену целину 

пружа динамичност и интердисциплинарност у приступу одређеној проблема-

тици.  

У пракси је најчешћа интеграција сродних садржаја из различитих 

наставних предмета. Углавном су теме у вези са неком светском манифеста-

цијом (Дан писмености, Дан планете и слично), те се школска недеља тематски 

организује. Међутим, не постоје конкретни подаци колико се то често органи-

зује у Србији и у којим школама. Даља истраживања би се могла усмерити на 

то. Резултатима бисмо указали пре свега на предност оваквог учења у односу 

на традиционални (промена положаја наставика и ученика, развој критичког 

мишљења и самосталности у раду, позитиван допринос на развој мотивације у 

учењу).  

Неопходно је отклонити предрасуде у свести учитеља који се држе тра-

диционалне наставе. С тим у вези, требало би испитати ставове и искуства 

учитеља о овој тематици и класификовати могуће препреке. Указали бисмо на 

проблеме, недоумице и недостатке у организацији које имају учитељи који 

раде на овакав начин (сарадња са родитељима и школом, финансијски услови 

рада, наставници, помоћни васпитачи и слично). Не можемо ни од учитеља 

очекивати извесну промену, уколико њихово формално образовање и наставни 

план и програм то не дозвољавају. Радикалне промене су неспорне и неоп-

ходне, али постају делотворне када се нађе алтернативно решење проблема 

постојећег система.  

 



Пиваш, М.: Неформални образовни контекст и настава природе и друштва... 

„Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту” • стр. 531–544 

 

542 

 

Литература 

 

Анђелковић, С. и Станимировић, Б. (2003). Методика наставе природе и дру-

штва. Врање: Учитељски факултет. 

Анђелковић, С. и Станисављевић Петровић, З. (2013). Школа и неформални обра-

зовни контексти. Београд: Географски факултет. 

Benson, T. R. (2004). Integrated Teaching Units. PBS Teachers. Retrieved Маy 20, 

2021 from the World Wide Web http://owl.english.purdue.edu/owl/ 

resource/560/10/. 

Благданић, С. и Банђур, В. (2018). Методика наставе природе и друштва. Бео-

град: БИГЗ. 

Вечански, В., Благданић, С. и Павловић, М. (2019). Визуелне уметности и наука ‒ 

могућности и ограничења њиховог интегрисања у првом циклусу основног 

образовања и васпитања. Иновације у настави, 32(4), 32–43. 

Вилотијевић, Н. (2012). Интегративна настава природе и друштва. Београд: 

Наша школа.  

Вилотијевић, Н. и Бањац, М. (2011). Интегративно-тематска настава природе и 

друштва. Београд: Школска књига. 

Вилотијевић, М. и Вилотијевић, Н. (2016). Модели развијајуће наставе I. Београд: 

Учитељски факултет. 

Dryden, G. i Vos, J. (2001). Revolucija u učenju. Zagreb: Еduca. 

Duran, E., Duran, L. B. & Worch, E. A. (2009), An Integrating Theme for Elementary 

Classrooms. Sciense Education Review, 8(1), 19–29. 

Dillon, J., Morris, M., O’Donnell, L., Reid, A., Rickinson, M. & Scott, W. (2005). 

Engaging and Learning with the Outdoors – The Final Report of the Outdoor 

Classroom in a Rural Context Action Research Project. National Foundation for 

Education Research. 

Младеновић, М. Ј., Голубовић-Илић, И. и Копривица, М. Д. (2015). Амбијентална 

настава. Узданица, часопис за језик, књижевност и педагошке науке, XII(2), 

131–145. 

Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног 

образовања и васпитања (2005). Службени гласник Републике Србије, 

Просветни гласник, бр. 1. 

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпи-

тања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и вас-

питања (2017). Просветни гласник, Службени гласник Републике Србије, бр. 

10/2017. 



Пиваш, М.: Неформални образовни контекст и настава природе и друштва... 

„Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту” • стр. 531–544 

 

543 

 Правилник о наставном плану за трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања (2013). Просветни гласник, Службени гласник Републике Србије, 

бр. 1/2013. 

Parsons, M. (2004). Art and Integrated curriculum. In Eisner E. W. & Day M. (eds.): 

Handbook of Research and Policy in Art Education (775–794). Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

Rickinson, М., Dillon, Ј., Teamey, К., Morris, М., Choi, М., Sanders, D. & Benefieldet, 

P. (2004). A review of Research on Outdoor Learning. National Foundation for 

Educational Research and King’s College London. 

Stanišić, J. (2015). Evaluacija korelacijsko-integracijskog metodičkog sistema u obradi 

sadržaja ekološkog (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet 

Univerziteta u Novom Sadu. 

Wattchow, B. & Brown, M. (2011). A pedagogy of place: Outdoor edukation for a 

changing world. Clauton: Monash Universitu Publishing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пиваш, М.: Неформални образовни контекст и настава природе и друштва... 

„Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту” • стр. 531–544 

 

544 

Milana R. Pivaš 

Primary school „Vuk Karadžić”, Belgrade 

NON-FORMAL EDUCATIONAL CONTEXT                                                                   

AND TEACHING OF SCIENCE AND SOCIAL STUDIES                                                    

IN A CHANGED SOCIAL CONTEXT-METHODOLOGICAL APPROACH                  

AND SIGNIFICANCE 

Summary 

Equally effective and demanding for all students, the traditional paradigm 

prevents independent acquisition of knowledge in a changed social context. Students 

should be able to independently research and analyze natural and social phenomena and 

processes. The role of the teacher is to create a complete picture, and not to interpret the 

content knowledge as biological, geographical, or historical. To avoid the passivity of 

students in the teaching process, it is necessary to choose an informal context and adapt 

it to the content being learned.  

In this paper, we have tried to point out the importance of an integrative approach 

in the non-formal educational context within the content of the subject Science and 

Social studies. We have presented the practical implication regarding natural and social 

contents. Lack of resources, time and interest of teachers are cited as obstacles to this 

way of working. In addition to pointing out the effective application of the informal 

context in a changed social context, we also provided suggestions for future research to 

improve teaching practice. 

Keywords: social context, non-formal educational context, nature and society. 

 
 


