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ТрадиционалнаТрадиционална организацијаорганизација учењаучења
ФронталниФронтални радрад уу разредуразреду::
•• најчешћенајчешће кориштеникориштени начинначин подучавањаподучавања, , 
•• ффункционаланункционалан јеје највишенајвише уу представљањупредстављању новихнових
материјаламатеријала ученицимаученицима ,,

•• ннаставникаставник јеје изворизвор информацијаинформација,,
•• уученициченици сусу најчешћенајчешће самосамо ониони којкојии примапримајују
информацијеинформације, , 

•• ккомуникацијаомуникација јеје обичнообично вербалнавербална ии једносмјернаједносмјерна, , ии
циљциљ јојјој јеје дада сесе пружепруже ((ии примеприме) ) информацијеинформације

•• задржавањезадржавање пажњепажње разредаразреда 4040--45 45 минутаминута јеје отежаноотежано
ии представљапредставља тежактежак задатакзадатак заза наставникенаставнике,,

•• ффронталниронтални радрад нене даједаје наставникунаставнику приликуприлику дада узмеузме уу
обзиробзир разликеразлике измеђуизмеђу појединичнихпојединичних ученикаученика..



НајважнијаНајважнија питањапитања оо којимакојима требатреба размислитиразмислити::
•• oo КакоКако могумогу подучаватиподучавати ефикаснијеефикасније??
•• oo КакоКако могумогу пружитипружити помоћпомоћ??
•• oo КакоКако могумогу допринијетидопринијети дада ставстав мојихмојих

ученикаученика премапрема школишколи будебуде
позитивнијипозитивнији??

•• ОдговориОдговори нана оваова питањапитања могумогу сесе пронаћипронаћи, , 
измеђуизмеђу осталогосталог, , уу примјенипримјени различитихразличитих
обликаоблика организацијеорганизације учењаучења ии подучавањаподучавања



•• ГрупниГрупни обликоблик радарада каокао организациониорганизациони обликоблик учењаучења, , 
присутанприсутан јеје уу наставномнаставном процесупроцесу чешћечешће одод другихдругих
обликаоблика ((нана основуоснову увидаувида уу радрад наставниканаставника уу оквируоквиру
комплекснихкомплексних илиили индивидуалнихиндивидуалних прегледапрегледа).).

•• --примјенапримјена овоговог обликаоблика радарада честочесто јеје самосамо формалногформалног
карактеракарактера,,

•• --физичкафизичка подјелаподјела уу групегрупе, , безбез илиили саса веомавеома маломало
упутаупута оо радураду уу групигрупи,,

•• --задацизадаци заза радрад ии улогаулога члановачланова групагрупа честочесто нејаснинејасни,,
•• --кориштеникориштени дидактичкидидактички материјалматеријал уу видувиду наставнихнаставних
листићалистића честочесто јеје неадекватаннеадекватан захтијевимазахтијевима садржајасадржаја
радарада уу групигрупи ии очекиванимочекиваним исходимаисходима, , каокао
продуктимапродуктима радарада групегрупе..



ОрганизациОрганизацијаја групегрупе
•• -- СарадњаСарадња међумеђу члановимачлановима,,
•• -- ГрупеГрупе одод 3 3 додо 5 5 члановачланова могумогу битибити

организованеорганизоване хомогенохомогено илиили хетерогенохетерогено,,
•• -- ЧлановиЧланови групегрупе радераде истиисти задатакзадатак,,
•• --ЧлановиЧланови групегрупе радераде нана различитимразличитим задацимазадацима,,
•• -- РадРад члановачланова групегрупе саса различитимразличитим

способностимаспособностима разликујеразликује сесе садржајносадржајно..



ОО чемучему требатреба водитиводити рачунарачуна? ? 
•• ФормирањеФормирање групагрупа премапрема интересовањимаинтересовањима
ученикаученика

•• ГрупеГрупе сесе организујуорганизују хомогенохомогено ии уу оквируоквиру групегрупе свакисваки
ученикученик имаима истиисти задатакзадатак..

•• ЧлановиЧланови групегрупе морајуморају сарађиватисарађивати. . ММогуогу имим сесе датидати
задацизадаци којекоје вршеврше појединачнопојединачно, , независнонезависно једниједни одод
другихдругих, , алиали каснијекасније морајуморају усаглашаватиусаглашавати својесвоје
ставовеставове ии мишљењамишљења..

•• УколикоУколико задатакзадатак захтијевазахтијева одод члановачланова групегрупе дада
сарађујусарађују, , уу групамагрупама нене биби требалотребало битибити вишевише одод 3 3 додо
5 5 ученикаученика. . ОвајОвај организациониорганизациони обликоблик јеје нарочитонарочито
прикладанприкладан заза радрад саса талентованомталентованом дјецомдјецом..



УлогаУлога величиневеличине групагрупа
•• ННајмањаајмања групагрупа морамора садржаватисадржавати барембарем 3 3 
чланачлана јерјер биби мањимањи бројброј подразумијеваоподразумијевао радрад уу
паровимапаровима илиили индивидуалнииндивидуални радрад..

•• ИдеалноИдеално, , групагрупа имаима 4 4 чланачлана, , јерјер нана тајтај начинначин
свакисваки чланчлан можеможе иматиимати својсвој мањимањи задатакзадатак; ; 
надаљенадаље, , групагрупа сесе лаколако можеможе подијелитиподијелити уу
паровепарове, , акоако биби сесе јавилајавила потребапотреба. . 

•• ГрупеГрупе саса вишевише одод 6 6 члановачланова веомавеома јеје тешкотешко
водитиводити, , ии затозато биби некинеки одод ученикаученика моглимогли
одлучитиодлучити дада сесе нене укључујуукључују уу радрад групегрупе, , илиили
чакчак дада сметајусметају другимадругима..



ХХомогеноомогено организованеорганизоване групегрупе::
--УУ датомдатом предметупредмету ученициученици сусу приближноприближно
нана истомистом нивоунивоу штошто сесе тичетиче њиховихњихових
способностиспособности ии интересовањаинтересовања..
ХетерогеноХетерогено организованеорганизоване групегрупе ::

--РазликеРазлике измеђуизмеђу интересовањаинтересовања ии
способностиспособности ученикаученика уу датомдатом предметупредмету
сусу израженијеизраженије..



УлогеУлоге унутарунутар групегрупе
•• ЕфикаснаЕфикасна сарадњасарадња заснивазаснива сесе нана једнакојједнакој
подјелиподјели радарада ии међусобнемеђусобне одговорностиодговорности. . ТоТо
сесе можеможе постићипостићи такотако штошто ћеће сесе појединимпојединим
члановимачлановима групегрупе додјељиватидодјељивати одређенеодређене
улогеулоге односноодносно задацизадаци..

•• ККорисноорисно јеје додијелитидодијелити улогеулоге дада биби сесе
осигуралоосигурало дада свакисваки чланчлан будебуде укљученукључен уу
радрад, , премапрема сопственимсопственим способностимаспособностима. . ТаТа
врставрста групноггрупног радарада оправдаваоправдава теоријутеорију дада
ученициученици једниједни одод другихдругих најефикаснијенајефикасније учеуче..



•• УлогеУлоге ии задаткезадатке можеможе додијелитидодијелити
наставникнаставник илиили самисами ученициученици, , алиали уу складускладу
саса критеријимакритеријима радарада уу групигрупи..



НачиниНачини формирањаформирања групегрупе
ГрупаГрупа сесе можеможе формиратиформирати::

-- безбез одређеногодређеног правилаправила,, насумиценасумице,,

-- премапрема личномличном изборуизбору ученикаученика, , 

-- свјесносвјесно премапрема изборуизбору наставниканаставника. . 



ПредностиПредности групноггрупног радарада
ДоброДобро организованорганизован групнигрупни радрад утичеутиче нана
карактеркарактер ии системсистем вриједностивриједности ученикаученика::

•• ЗаједничкоЗаједничко размишљањеразмишљање
•• СпособностСпособност прилагођавањаприлагођавања
•• СарадњаСарадња
•• АргументацијаАргументација//увјеравањеувјеравање
•• ПоштовањеПоштовање премапрема другимадругима, , 
•• ТолеранцијаТолеранција ии уважавањеуважавање различитихразличитих
мишљењамишљења

•• ИскуствоИскуство припадностиприпадности групигрупи


