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Апстракт. Последње промене у курикулумима основних и средњих школа могу бити успешне 
само уз одговарајуће промене педагошког приступа, одговарајућих ресурса за наставнике и 
начина процењивања. Поређењем активности истраживача и научника у области вештачке 
интелигенције и великих база  података с начином на који се подучавају природне науке, 
информатика, а тиме и физика, указују на неопходност веће примене ssистраживачког и 
интередисциплинарног приступа од стране наставника. Ученицима је потребно указати на 
разумевање  принципа и великих идеја у науци које укључују саме научне идеје и идеје о 
науци и њеној улози у  друштву, као и неопходности конципирања одрживог образовања. 

Кључне речи: интердисцилинарност, вештачка интелигeнцијa, одрживо образовање 

УВОД  

Научно образовање засновано на истраживачком приступу (Inquiry-Based Science 
Education - IBSE) [1-3]  подразумева подучавање и учење наука које се заснива на 
разумевању начина на који ђаци уче, природе научног истраживања, и фокусирања на 
основне садржаје које би требало научити. Оно је такође засновано на веровању да је 
важно бити сигуран да ђаци заиста разумеју оно што уче, а не само да уче да би поновили 
неки садржај или информaцију. Истраживачки приступ има дубљи смисао који се огледа 
у мотивацији која потиче од задовољства да се нешто научи и разуме, што га разликује од 
површног учење код кога је мотивација базирана на задовољству које се остварује 
добијањем неке награде. Истраживачки приступ не ставља у први план квантитет 
непосредно меморисаних информација, него се усредсређује на идеје или концепте који 
воде до разумевања које постаје све дубље и дубље са узрастом ученика. 

Приказ основних корака у остварењу успеха истраживача и научника у области 
вештачке интелигенције и великих база податка [4-6] потврђује неопходност примене 
истаживачког и интредисциплинарног приступа у подучавању наука у школама.  

Ученицима је потребно указати на свакодневну конфирмацију следећих великих идеје 
о науци [2-3]: наука подразумева да за сваки ефекат постоји један или више узрока;  на-
учна објашњења, теорије и модели су они који најбоље фитују познате чињенице у датом 
тренутку; знање стечено науком је употребљено у неким технологијама чији производи 
служе људској врсти; научне примене имају врло често етичке, друштвене, економске и 
политичке импликације.  
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Реализацијом радионице о технолошким иновацијама и примерима заједничког рада 
професора физике и информатике, као и изложбе о одрживом развоју, указујемо на 
могућности укључивања професора физике у реализацију изборних предмета: 
Образовање за одрживи развој, Примењена наука, Методологија научног истраживања, 
Савремене технологије. 

ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ И ПОДУЧАВАЊЕ НАУКА 

У ШКОЛИ 

Термин „вештачка интелигенција“ се користио као карактеристика алгоритама и 
машина које су имале способност неке врсте „интелигенције“. Односио се и на домен 
истраживања која су изучавала алгоритме креиране 50-тих година. Машине с вештачком 
интелигенцијом су врло различите врсте, како с аспекта њихових механизама, њихове 
функционалности  и циљева који су им наменили њихови креатори. 

Примери оваквих алгоритама су компјутери који могу да победе најбоље шахисте или 
да помогну математичарима при аутоматском доказу неких теорема. Ови алгоритми се 
ослањају на вешту манипулацију симболима, а циљ њихових креатора је конструкција 
ефикасних машина способних да нам помогну у свакодневним активностима попут 
истраживања информација на интернету или решавања логичких проблема. Иако ове 
машине какрактеришу високе перформансе при решавању неког специфичног задатака, 
њихови алгоритми функционишу знатно другачије од људског мозга, па нису у могућности 
да се самостално прилагоде при решавању нових задатака без помоћи инжењера који их 
репрограмирају.  

Друго поље активности се односи на конструкцију алгоритама који моделизују 
когнитивне процесе и људске неуроне у настојању да дају допринос њиховом бољем 
разумевању. Неке лабораторије моделизују процесе сазнања и развоја сензорних и  
моторних способности деце, или обогаћења језика, експериментишући најчешће с 
роботима. Ови модели дају допринос у формирању теорија рачунања и когнитивних 
наука. Међутим, механизми развијени на овај начин имају когнитивне и адаптивне 
способности неупредиво слабије у односу на дете, па тиме и даље остаје потреба за 
истраживањима која би допринела разумевању основа когниције. 

Можемо, на крају, поменути да се последњих година истрживачке активности 
усмеравају на Велике базе податка („Big Data“) уз помоћ којих се даје доприносу развоју 
нових форми вештачке интелигенције. Истраживачи су, на пример, визуализовали хиљаде 
слика мачке у неки програм који затим сам конструише „концепт“ мачке. Аутоматско 
превођење припада овом пољу истраживања, па тако Гуглов алгоритам превођења 
постепено учи да реализује неки превод. (Овај уводни део је преузет из референце [10]).   

Како уче машине а како би требало подучавати у школи 

Приказ следа актвности које су реализовали истраживачи и научници у настојању да 
оспособе машину да учи и самостално доноси одлуке  (приказ на основу референце [7]) , 
поредимо с начином подучавања наука, а тиме и физике, посредством истраживачког и 
интердсициплинарног приступа за које смо дали бројне ресурсе наставницима у оквиру 
пројекта Рука у тесту (http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/). У доњем тексту, испод сваке 
активности за учење машине, дат је начин подучавања у школи у италик фонту. 

  

http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/
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1. Научници прво морају да одговоре на питање расподеле између оног што је код човека  
урођено и оног што је стечено?  (машина учи на основу оног што јој се презентира). 
Свако дете има неке способности које би наставник требало да  уочи и развија.  
2. Истраживачи су се затим окренули неурону као главној јединици прорачуна који обавља 
мозга. Ћелија неурона шаље сигнал у форми електричног импулса који се простире до 
синапсе (зона комуникације с другим неуроном, види реф. [8]) где се ослобађају 
молекули, познати као неуротрансмитери, које реапсорбују неурони којима су намењени. 
Потребно је развијати интердисциплинарни приступ и повезати научне дисциплине. 
3. Циљ учења је да се машина оспособи да да добар одговор у вези неког новог непознатог 
система уопштавањем познатих примера. 
Школа и наставник би требало да ученику пруже  могућности за самосталан рад. 
4. Потребно је предложити алгоритам који се ослања на неколико хипотеза у вези  пода- 
така на основу којих би се могло добити могуће решење неког проблема. Програмер за- 
то мора да интегрише принцип према ком, ако су улазни подаци неке функције слични, 
онда њихов  излаз (резултат) не би требало да буде знатно различит (слика мачке  моди- 
фиковане с неколико пиксела не би смела да се трансформише у пса). 
Наставник усмерава ученика током самосталних активности, дискутујући о могућим 
решењима, омогућује му да учи на грешкама. 
5. Ове хипотезе примењене на слике се користе у конволутивним  неуронским мрежама. 
(конволуција је математичка операција са две функције које производе трећу функцију, на 
пример Лапласов и Фуријеов трансформ). 
Поребна је знанто већа сарадња професора математике и наука, али и ангажовање 
професора универзитета и истраживача у креацији нових ресурса за наставнике.  
6. Конфигурација конволутивне мреже је инспирисана мултислојном структуром визуе-
лног кортекса, тј., дела нашег мозга који прима сигнале од очију.  
Ученицима би требало да се укаже на важност бионике и когнитивних наука (види 
референце [9-10]).   
7. Мреже, које  се користе у учењу с разумевањем („deep leаrning“ - процес учења машине 
који се реализује великим бројем вештачких неурона, поједностављена имитација 
биолошких неурона, који својим интеракцијама омогућују систему да постепено учи 
полазећи од слике, текста или других података). Резултат учења је заснован на општим 
математичким принципима. Може да буде представљен репрезентацијом (слика садржи 
различите елементе), одлуком (ово је Перина слика), трансформацијом (превод текста с 
једног на други језик). Мреже  садрже бројне неуронске слојеве организоване тако да је 
програм изразито робустан у односу на промене у објекту који је предмет анализе (може 
да идентификује лик без обзира на угао под којим се посматра или да препозна неки део 
иако се он налази у покрету). 
Само учење с разумевањем и стављање ученика у позицију актера, а не пасивног 
посматрача, даје допринос одрживом образовању. 
8. Истраживачи су се при коришћењу неуронских мрежа суочили с проблемом оптими-
зације њихових перформанси ефикаснијег учења. (Оптимизација је грана математике која 
има за циљ налажење најбоље комбинације параметара, у овом случају су у питању 
виртуелни неурони који би требало да омогуће реализацију постављеног циља). 
9. Затим су истраживачи, 2011 године, направили још савршеније мреже са више слојева 
виртуелних неурона модификујући операције сваког појединог неурона што је било све 
ближе начину на који биолошки неурони третирају информације. Пронашли су, такође  да, 
убацивањем случајног сигнала (фона) у сигнале који се преносе између неурона (што је 
случај и код мозга), мреже успешније уче и боље идентификују слику или звук.  
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10. Два фактора су суштински побољшала технику „deep leаrning“: повећање моћи 
компјутера за фактор 10, што је знатно скратило време прорачуна; постојање великих база 
податка што знатно олакшава ефикасност алгоритама учења. 
11.  Лекција из социлогије науке: неопходно је подржати идеје које мењају  status quo  
постојећих технологија и диверзификацију истраживања. 

Потребно је омогућити већу слободу наставницима у подучавању наука али то  захтева и да им 
се на располагање стави већи број различитих ресурса. 

ВЕЛИКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА И НАГОВЕШТАЈ НОВЕ НАУКЕ  

Велике базе податак [4] представљају ново актуелно поље истраживања али и примене 
у свакодневном животу. Професори физике би требало да буду упознати с основним 
елементима ове области у којој се запошљава и велики број физичара па је она самим тим 
и у жижи интересовања ученика средњих школа. Осим тога она уноси нове елементе у сам 
метод научног истраживања па је то неопходно објаснити ученицима. 

Термин Велика база података је уведен 1990 године и подразумева технолошке 
иновације неопходне при анализи великог ансамбла научних података, а све чешће и 
података из свакодневног живота сакупљених различитим техникама. Под Великом базом 
података се подразумева производња огромног броја података и развој технологија које 
омогућују њихов третман с циљем да се из њих изведу корелације или  неки закључак. 
Дефинишу је следеће карактеристике: 

-ВЕЛИЧИНА се креће од kilobyte do petabyte (250 bytes), и превазилази могућности 
људског мозга који би требало да их брзо третира.  

-БРЗИНА  фреквенца којом се подаци генеришу, третирају и постављају у мрежу. Она је 
све већа и већа и често захтева коришћење extreme computing. Овакав начин обраде 
података се данас све више користи у климатологији, астрофизици, физици висoких 
енергија, геномици, ...  

-РАЗНОВРСНОСТ јер подаци могу бити текстуални, визуелни, звучни, научни или из 
свакодневног живота у структурираној или неструктуираној форми. Неопходно их је 
аутоматски анализирати посредством алгоритама с циљем да се дође до корелација и 
сазнања (data mining), а понекад и њиховог визуелног представљања  (data visualization). 

-КОРЕЛАЦИЈА анализа података која омогућује извођење  сигурних и инструктивних 
корелација (data analytics). Међутим, постојање корелација не значи реално постајање 
везе узрока и последице. Постојање корелације није еквивалентно неком значењу или 
сазнању. Данас је у центру епистемолошке дебате однос између науке засноване на 
каузалности и анализе која се заснива само на корелацијама. 

-БАЈАС (BIAIS) извесни подаци могу да садрже неке грешке у методу рада или да буду 
дискриминаторни. Њиховим аутомаским третманом се трансферују ова ограничења па 
тиме утичу на изведене закључке. Етика Великих база података препоручује избегавање 
штетних последица коришћењем процедура контроле и верификације података. 

-ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ (traceability): могућност праћења акција неког система који 
сазнаје анализирајући податке (машинско учење) стављањем на располагање детаљног 
упутства. Ово је такође битно код одређивања одговорности заснованој на легалним 
правним ресурсима.  

-ОБЈАШЊИВОСТ (explicabilite) машине за учење уводе и користе оцене или концепте 
карактеристичне само за њих па им људи не морају увек разумети значење. Компромис 
између перформанси учења и објашњења би требало да буде прихваћен зависно од 
употребе. 
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Научни метод и велике базе података 

Поставља се питање да ли велике базе података наговештавају нову науку [6]? Велике 
базе податка се формирају аутоматски, затим се ти подаци анализирају алгоритмима који 
омогућују детекцију регуларности попут понашања потрошача, гужви у саобраћају, 
дијагнозама у медицини... Отварају фасцинантну перспективу у поновном откривању већ 
познатих универзалних закона посредством једноставне анализе великог броја података. 
Помажу у разумевању догађаја који укључују велики број квантификованих променљивих 
попут метеоролошких или климатских феномена, изборних сондажа јавног мњења, 
друштвених мрежа.  

Међутим, управо овде би професори физике требало да укажу ученицима на могућност 
неадекватне интерпретације при идентификовању мултикорелација. Јер корелација не 
мора бити истовремено и релација узрок-последица. Она само даје једноставну назнаку 
да су две величине зависне једна од друге у смислу да повећање једне доводи до 
повећања или опадања друге „на исти начин“ (пример болнице и смртности пацијената!) 

Из ових регуларности се изводе предиктивна правила која имамо тенденцију да 
идентификујемо као неку норму или као опште законе (универзалне) иако су оне само 
кондензација оног што се у њима налази, па је тиме и будућност о којој се говори само 
екстраполација прошлости. 

Дакле, велике базе података, бар за сад, немају предиктивну моћ која је једна од 
основних карактеристика теорије. Професор физике овде може да помене Ајнштајнову 
теорију опште релативности и њена предвиђања која су тек касније била експериментално 
потврђена. Ученицима би, уз помињање великих идеја о науци, требало пружити 
могућност да кроз примену  истраживачког приступа на комплексним проблемима из 
свакодневног живота упознају и научни метод (хипотеза, модел, закон и експеримент).  

РАДИОНИЦА И ИЗЛОЖБА 

Радионицом желимо да професрима физике укажемо на могућност 
интердисциплинарног подучавања [11] на примеру заједничког рада с професорима 
информатике [10] технологије, билогије и хемије. Применом интердисциплинарног 
подучавање, без обзира на важеће курикулуме, разматрајући теме попут ових, допринело 
би се да образовање стечено у средњој школи буде одрживо. Ученици би се на овај начин 
већ у школи суочили с изазовима који их очекују у будућности. 

Професор физике и информатике могу реализовати заједно низ истраживачких тема и 
тиме допринети поштовању економије ученика уз његово усмеравање на групни рад и 
интердисциплинарни приступ. Теме радионице ће бити следеће: адитивна и суптрактивна 
синтеза боја са физичког и информатичког аспекта; приказ бинарног кода и заштита 
размене информација (шифрирање и дешифрирање); да ли је разумевање неког 
алгоритма увек савршено (пример најкраће путање трговачког путника 
експерименталним путем, GPS, Google); експеримент-пројект из одрживог развоја: 
технолошка иновација добијања воде из росе; итд.  

Из образовања за одрживи развој урађено је око 25 постера који су се односили на  4 
радионице [12] које су пратиле изложбе реализоване с Француским институтом у Београду 
[12]. Изложбе је посетило више од 100000 посетилаца широм Србије а велики број ученика 
и наставника је реализовао експериментално радионице. У њима је на једноставан начин 
илустрована могућност коришћења искустава и знања ученика из свакодневног живота, и 
њиховог утицаја на понашање породице, за успешније укључивање и давање доприноса 
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одрживом развоју и очувању биодиверзитета; о начину на који је човек трансформисао и 
трансфомише материју и светлост за своје најосновније, свакодневене, потребе; значају 
образовања као решења за одрживу планету. Експерименти у овим радионицама 
илуструју на врло једноставан начин могућности обраде тема које су део наше 
свакодневице а истовремено немају одговарајуће место у школским програмима. Њихова 
обрада омогућује наставнику да, користећи ефекте формалног (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics-STEM) и неформалног (Science, Technology, Engineering, Arts 
and Mathematics-STEAM) образовања, ученику дају улогу актера уместо пасивног 
посматрача.  

ЗАКЉУЧАК  

Изложбом, радионицом и материјалом који смо, у оквиру пројекта Рука у тесту, 
ставили на располагање свим професорима природних наука, учитеља, васпитача и свих 
заинтересованих желимо да укажемо на неопходност интердисциплинарног приступа  у 
реализацији наставе изборних предмета: Образовање за одрживи развој, Примењена 
наука, Методологија научног истраживања, Савремене технологије. У овим изборним 
предметима би професори физике требало да искористе ресурсе које смо ставили на 
располагање. 
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