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1.1 Доситеј  

1.1.1 Штa прeдстaвљa  „Дoситej“?  

Дoситej представља пројекат подршке основном образовању у 
Републици Српској кроз увођење електронског учења по моделу 1:1, 
односно један ученик-један рачунар.   

Пројекат „Доситеј” функционише на начин да наставник бежичном 
везом путем свог рачунара управља ученичким, специјално дизајнираним 
лаптопима, и на тај начни води ученике кроз материју коју обрађује на часу, 
даје им тестове и аутоматски добија повратне информације. Основна 
намјена пројеката је да се побољша квалитет образовања кроз промјену 
окружења учења погодног за дјецу, јер развијају знања и вјештине 21. 
вијека. То се посебно односи на дигиталну писменост, критичко 
размишљање, тимски рад и сарадњу, као и рјешавање конкретних  
проблема.  

Пројекат „Доситеј" подразумијева опремање свих основних школа у 
Републици Српској рачунарима за ученике и наставнике, те у зависности од 
специфичности школа, набавку сервера, мрежне и комуникационе опреме 
у циљу ефикасније употребе модерних наставних алата. 

1.1.2 „Доситеј“ кроз вријеме  

Пројекат Доситеј је почео да се реализује 2012. и до сада је имао три 
фазе у којима су све централне основне школе опремљене са једном или 
више еУчионица, што је наравно зависило од величине школе и броја 
ученика.  

Током прве двије фазе у 2012. и 2014. године у 125 централних 
основих школа опремљено 718 еУчионица  са укупно 18.150 рачунара за 
ученике и 1118 рачунара за наставно особље. У овом периоду обучено је 
више од 2000 наставника кроз различите видове обука (употреба софтвера 
и рачунара, педагошке обуке за примјену рачунара у настав и 
администраторске обуке за примарно одржавање система и друге). 
Креиран је велики број техничких и педагошких упутстава и приручника који 
су школама доступни у сваком моменту путем електронске размјене 
материјала.  
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Трећа фаза пројекта подразумијевала је опремање рачунарском 
опремом свих преосталих централних основних школа (62 школе) од чега 
су 42 школе опремљене новом рачунарском опремом, док је у 20 школа 
имплеметирана рачунарска опрема из школа које су задужиле већи број 
учионица из претходне двије фазе. Опрема је у потпуности лиценцирана и 
подржана најмодернијим софтверима за управљање еУчионицом и 
извођење наставе. У свим школама је извршена анализу стања и 
постављање одговарајуће мрежне и струјне опреме.   

Такође, ова фаза пројекта обухватила је имплементацију софтверског 
рјешења за подршку образовним процесима, колаборацију и 
комуникацију, који омогућава ефикасно праћење наставе и едукативних 
процеса у школи, коришћење електронског дневника (еДенвник) и 
коришћење алата за креирање и испоруку дигиталних садржаја. Путем овог 
софтверског рјешења родитељи имају ажуран увид у оцјене и изостанке 
свог дијетета, као и обавјештења од стране наставника.  Поред овога, 
пројекат је укључио миграцију и редизајн централног информативног 
портала за образовање (www.eobrazovanje.com) .   

 

Графикон 1: приказ основних параметара по фазама 

http://www.eobrazovanje.com/
http://www.eobrazovanje.com/
http://www.eobrazovanje.com/
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Као и у претходне двије фазе пројекат је обухватио различите видове 
обука за наставни и ваннаставни кадар у школама које као и подршку и 
одржавање у одређеном временском периоду. Десет наставника који се 
исказао по раду и употреби еУчионица награђено је новим лаптоп 
рачунарима.  

Процес ИКТ интеграције у образовање је почео, али много посла је 
још испред нас: промјене политика школа, прилагођавање плана и 
програма, развој електронског образовног садржаја, праћење и мјерење 
програма према циљевима образовања и технолошка унапређења.  

Знатно побољшање образовања очекује се кроз веће похађање 
часова од стране ученика, већи проценат дипломирања, већу мотивацију, 
наставак образовања након средње школе и кроз већу компетитивност и 
конкурентност како на домаћем, тако и на глобалном тржишту рада.  

Аутор:  
Александар Црновчић, Менаџер сектора за едукацију  
LANACO д.о.о. Бања Лука  

1.1.3 Награђени наставници 

Министарство просвјете и културе Републике Српске у сарадњи са 
компанијом „LANACO“, пратило је и анализирало рад и акивности 
наставника у употреби ИКТ-а у 
настави. 

Крајем 2018. године, 
награђено је десет наставника 
разредне и предметне наставе 
за допринос повећању 
свијести и уптреби модерних 
технологија у образовном 
процесу.  

Награђени наставници су:  

- Снежана Лакета – ЈУ ОШ „Вук Караџић“, Власеница 
- Саша Бијелић – ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“, Србац 
- Дејана Ћирић - ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“, Србац  
- Милан Зечевић – ЈУ ОШ „Свети Сава“, Фоча  
- Тања Лугоња – ЈУ ОШ „Вук Караџић“, Вишеград  
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- Санела Видић – ЈУ ОШ „Свети Сава“, Брод  
- Сања Малиџа – ЈУ ОШ „Георгиос А. Папандреу“, Александровац  
- Тања Симић – ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“, Челопек 
- Драгана Бркић – ЈУ ОШ „Бранко Ћопић“, Приједор 
- Милена Миловановић – ЈУ ОШ „Свети Сава“, Бјељина 

Поред поменутих награда, набрајамо још неке активности које су 
спровођене у циљу подршке употреби ИКТ-а у настави. 

 2012. године - двадест наставника је добило лаптопе као награду за 
свој труд и залагање на почетку пројекта Доситеј, 

 2013. године - организована је наградна игра „Kреативнa настава уз 
CMPC“,  гдје су за три првопласирана рада обезбјеђене вриједне 
новчане награде, 

 2013. године - организована је напредна радионица за примјену 
информационих технологија у настави - Intel Teach радионица. 

Током ове школске године Министарство просвјете и културе има у  
плану да награди још 10 најактивнијих наставника из свих основних 
школа у Републици Српској са новим лаптоп рачунарима. 

1.2 ЕДУИС 

Пројекат ЕДУИС се реализовао у двије фазе. Прва фаза је пословни 
информациони систем који је имплементиран 2014. године у свим 
основним и средњим школама и који омогућава финансијско пословање 
школа, евиденцију основних средстава, људских ресурса и радне недјеље 
(око 18.000 запослених је у систему).  

Друга фаза ЕДУИСА је едукативни дио – еДневник. Имплементација 
еДневника је започета у септембру 2018. године и обухватила је 61 основну 
и 2 средње школе. До почетка семтембра 2019. године еДневник ће се 
имплементирати у још 11 основних и 10 средњих школа (замјена старе 
верзије еДневника), тако да ће укупан број школа које имају еДневник бити 
72 основне и 12 средњих школа. ЕДневник омогућава Министарству, 
школама и наставницима генерисање аутоматских извјештаја зависно од 
потреба, увид у све податке у реалном времену, размјену информација 
између наставника, родитеља и ученика, аутоматско штампање извјештаја, 
образаца и свједочанстава што је посебно важно и олакшава рад 
наставницима. Цијелокупно функционисање школа, комуникација са 
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Министарством и РПЗ-ом се диже на један виши ниво, чиме Министарство 
добија контролу и увид и у едукативни аспект функционисања школа (осим 
досадашњег финансијско-пословног).  

 

Пуни капацитет информационог система ће бити искориштен када се 
обухвате све основне и средње школе. У склопу имплементације е-
дневника се надограђују и модули Људски ресурси и Радна недјеља из 
пословног дијела. Свим наставницима и ученицима из школа које ће кроз 
пројекат добити еДневник ће на располагању бити и бесплатни Office 365 
налози са укљученим свим алатима који се могу користити у наставним и 
ваннаставним активностима.   

У плану Министарства је имплементација ЛМС платформе (Learning 
Management System) за размјену дигиталних садржаја и лекција, 
реализацију лекција на часу, приступ дигиталним садржајима и лекцијама 
од куће и сл. Имплементација ове платформе ће се вршити у склопу портала 
еОбразовање.  

1.3 Школе за 21. вијек на Западном Балкану  

1.3.1 О пројекту 

Пројекат „Школе за 21. вијек на Западном Балкану“ реализован је у 
сарадњи са Британским савјетом у 15 основних школа у Републици Српској. 
Свака школа учесница у пројекту добила је по 30 Микробит рачунара, које 
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могу користити у наставним и ваннаставним активностима. У оквиру 
реализације овог пројекта обучено је око 150 наставника информатике, 
математике, физике и сродних области (10 наставника по школи). Обука је 
трајала пет дана у термину од краја августа до почетка септембра 2018. 
године у свакој од изабраних школа и састојала се из три модула и то: 
Критичко размишљање и рјешавање проблема, Дигитална писменост и 
Кодирање помоћу Микробит рачунара. Након обука наставници стечена 
знања могу преносити на ученика у оквиру редовних наставних, али и 
ваннаставних активности.  

Циљ пројекта је да се унаприједе вјештине критичког размишљања 
при рјешавању проблема и повећа дигитална писменост како код 
наставника, тако и код ученика. Још један од циљева је и формирање 
клубова за кодирање по школама који се касније могу међусобно 
такмичити на школским, регионалним и републичким такмичењима.  

Пројекат је дао велики допринос унапрјеђењу и модернизацији 
наставног процеса, као и јачању кључних вjeштинa и вjeштинa кoдирaњa 
кoд учeникa узрaстa oд 10 до 15 година кроз наставне и ваннаставне 
aктивнoсти. Такође, пружа допринос усавршавању рада наставног особља, 
у складу са развојем савремене информационе технологије и унапрјеђења 
њене примјене у настави. Наставници који су прошли обуке су били врло 
задовољни реализованим активностима и заједнички став им је да оваквих 
пројеката у будућности треба бити што више. По завршетку обука свим 
наставницима су уручени цертификати. У плану Министарства просвјете и 
културе и Британског савјета је наставак реализације пројекта у свим 
основним школама у Републици Српској у наредне двије године. 

 Школе које су учествовале у пилот фази пројекта су: 

1. ЈУ ОШ „Алекса Шантић“, Бања Лука   
2. ЈУ ОШ „Јова Јовановић Змај“, Требиње   
3. ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“, Србац   
4. ЈУ ОШ „Козарска дјеца“, Градишка  
5. ЈУ ОШ „Младен Стојановић“, Лакташи   
6. ЈУ ОШ „Вук Караџић“, Теслић  
7. ЈУ ОШ „Никола Тесла“, Прњавор   
8. ЈУ ОШ „Шамац“, Шамац   
9. ЈУ ОШ „Вук Караџић“, Вишеград   
10. ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“, Приједор   
11. ЈУ ОШ „Вук Ст. Караџић“, Добој  
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12. ЈУ ОШ „Свети Сава“, Бијељина   
13. ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“, Челопек   
14. ЈУ ОШ „Алекса Шантић“, Угљевик   
15. ЈУ ОШ „Соколац“, Соколац   

Аутор:  
Игор Томић, мр рач. и инф.   
Виши сарадник за информационе технологије у образовању  
Миистарство просвјете и културе Републике Српске  

 

1.3.2 Ученици из БиХ најбољи у региону у кодирању, направили паметну 

кућу 

Паметна кућа којом се управља помоћу сензора које покреће 
мобилна апликација, побједнички је пројекат Регионалног такмичења у 
кодирању, одржаног у оквиру Дигиталног самита економија Западног 
Балкана, а у организацији British Council-a. Његови творци су Ана Марија 
Тодоровић и Немања Рикић, ученици ОШ „Алекса Шантић“ из Угљеника.  

Као награду, првопласирани тим је добио пут на међународни сајам 
нових технологија у образовању „Bett Show", који се одржава у јануару 
сљедеће године у Лондону.   

„Захвални смо нашим наставницима који су нас подучавали и све 
вријеме нас подржавају. Помоћу micro:bita смо научили многе ствари, уз 
дружење и сарадњу са другима", каже Ана Марија, која је у тиму са 
Немањом освојила прво мјесто и на недавно одржаном државном 
такмичењу у Сарајеву.  

Награду за иновативност освојио је такође тим из Босне и 
Херцеговине, два брата Иван и Игор Марковић, ученици ОШ "Алекса 
Шантић" из Бања Луке. Инспирацију за свој пројекат браћа Марковић су 
пронашли у жељи да помогну својој мајци при паркирању, те су тако 
креирали нискобуџетне паркинг сензоре за њен ауто.  

Браћа Марковић, трећепласирани на државном такмичењу у 
Сарајеву, о micro:bit-u кажу да нису баш одмах били одушевљени том 
справицом.   
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„Требало нам је мало времена да се упознамо са micro:bitom, али 
када смо схватили на који начин ради, јако смо се заинтересирали, јер смо 
схватили да је то будућност. Од тада смо креирали бројне пројекте с њим, 
од којих је најбољи овај којег смо данас представили", кажу Марковићи.  

Учесници су имали задатак да направе пројекат који ће ријешити неки 
реалан проблем уз помоћ џепног рачунара micro:bita. У такмичењу, које је 
дио пројекта British Council-a "Школе за 21. вијек", учествовало је укупно 13 
школа из шест земаља региона.  

„Данас смо имали прилику да видимо пројекте основаца који су били 
укључени у  пилот фазу програма проведену у претходне двије године. 
Захваљујући инвестицији Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и 
Сјеверне Ирске од 10 милиона фунти, сада ће све школе на Западном 
Балкану имати своје micro:bit уређаје. На овај начин British Council ће 
омогућити да милион ученика стекне нове дигиталне вјештине, као и 
вјештине критичког размишљања и рјешавања проблема, које захтјева 
савремено тржиште рада“, рекла је Клер Сирс, директорица British Council-a 
за за Западни Балкан. Приликом оцјењивања радова, жири је у узимао у 
обзир вјештине критичког размишљања и рјешавања проблема, као и 
тимски рад и вјештине кодирања.   
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„Паметна кућа, паркинг сензори, тајмер за лијекове, само су неки од 
пројеката којима су млади људи данас показали које су све могућности рада 
са micro:bit-om. Највећа предност овог уређаја је што технологија више није 
присутна само у СТЕМ предметима, већ има примјену и у учењу језика, на 
часовима музичког, историје, географије", рекла је Магда Вуд (Magda 
Wood), предсједница жирија и шефица Одсјека за учење у Micro:bit 
фондацији.   

 
Програм „Школе за 21. Вијек" укључује све ученике из земаља 

Западног Балкана у исту платформу која се примјењује у десет земаља 
водећих у математици и науци.  

Трогодишњи програм у Босни и 
Херцеговини и широм Западног 
Балкана проводи British Council, а у 
нашој земљи се реализује у сарадњи 
са свим релевантним министарствима 
и институцијама у пољу образовања. 
Програм обухвата преко 4000 школа у 
региону, за које обезбјеђује средства, 
алате и обуку, како би сви ученици 

имали могућност да стекну вјештине за будућност.  

Извор чланка: https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-
ukodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076  

https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
https://www.klix.ba/scitech/tehnologija/ucenici-iz-bih-najbolji-u-regionu-u-kodiranju-napravili-pametnu-kucu/190405076
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1.4 Портал еОбразовање у новом руху 

Драги просвјетни радници, родитељи, ученици и сви ви који сте 
укључени у образовне процесе, директно или индиректно, представљамо 
вам потпуно редизајниран и освјежен централни информативни портал за 
образовање: www.eobrazovanje.com. Портал је сада прилагођен самим 
корисницима и осмишљен тако да на једноставан начин долазите до свих 
битних информација из области јавног школства Републике Српске. 

 

На порталу можете пронаћи информације о свим предшколским 
установама, основним и средњим школама, пројектима у образовању, 
новостима из Министарства просвјете и културе Републике Српске, 
корисним информацијама, конкурсима, свечаностима и осталим реалним 
темама. 

Уколико имате приједлоге за побољшања, пишите нам у контакт 
форму на самом порталу http://eobrazovanje.com/Kontakt или 
контактирајте одјељење за информисање и информационе технологије у 
Министарству просвјете и културе. 

1.5 Андроид апликација „Водич кроз занимања“ 

Андроид апликација „Водич кроз занимања“ омогућава ученицима 
основних школа и њиховим родитељима приказ плана уписа у свакој 
средњој школи у Републици Српској, као и описе свих занимања, 
укључујући статистичке податке Завода за запошљавање Републике 
Српске. 

http://www.eobrazovanje.com/
http://eobrazovanje.com/Kontakt
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Корисник апликације има могућност да за сваку средњу школу 
прегледа понуду занимања са приказом планираног броја одјељења и 
ученика за упис за актуелну школску годину. 

Апликација је доступна за Андроид платформу и сви ученици је могу 
преузети са Google Play маркета и инсталирати на своје телефоне. 

Министарство просвјете и културе Републике Српске ће сваке године 
ажурирати податке које апликација подразумијева, а које су у вези са 
планом уписа и описом нових занимања, тако да апликацију могу 
користити и све наредне генерације основаца приликом одабира будућег 
занимања. 

Важно је напоменути да је Министарство просвјете и културе 
Републике Српске прво у региону које се одлучило за овакав вид промоције 
занимања и приказа плана уписа по школама, пратећи савремене трендове 
и развој технологије. На овај начин све релевантне информације везано за 
упис ученика у средње школе доступне су константно на брз и једноставан 
начин.



 

 

  

2 ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ  

 

  

  



Технологије у образовању  

16  

2.1 Microsoft Sway – Нови алат за израду презентација  

Microsoft Office 365 нуди разне алате који нам олакшавају свакодневни 
посао. Поред стандардних алата на које смо навикли као што су Мicrosoft 
Word, Excel, PowerPoint и сл. ту је нпр. и OneNote који нам служи за израду 
како приватних тако и пословних забиљешки, као и његова могућност да се 
користи у образовању. Поред ОneNote алата, важно је споменути и 
OneDrive који корисницима даје могућност да смјештају своје документе, 
дијеле их са другим корисницима, као и могућност да им приступе било 
када и у било којем тренутку са било којег уређаја. Поред ових алата за овај 
број часописа Доситеј издвојили бисмо Microsoft Sway. Swаy као 
потенцијална замјена за PowerPoint представља дигитално окружење које 
омогућава корисницима да креирају професионалан, интерактиван и 
занимљив дизајн на веома лак начин користећи слике, текст, видео записе 
и сличне медије.  

 

 

 

 

 

 

 

Sway је доступан на линку : www.sway.office.com/education/. Овај алат доступан је 
кроз онлине верзију при логовању на Office 365, а осим тога ту је и његова десктоп 
верзија која се може преузети.  

Наставници на веома лак начин могу израдити потпуно нову 
презентацију, затим ту је једноставно и могућност уписа теме која нас 
занима гдје Sway потом аутоматски формира презентацију користећи 
страницу Wikipedia као извор.   

Такође идеална могућност коју нуди Sway јесте да једноставно 
унесете готову PowerPoint презентацију коју имате и гдје добијете нову са 
подразумијеваним предлошком.  
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Поред опција које смо споменули, на слици изнад видимо и већ 
готове презентације, као и неке готове предлошке које можемо 
искористити.   

 

За потребе израде електронског курса као инспирацију користили 
смо једну од тема наставника а тиче се Кине и њеног географског положаја. 
Додавањем других слика и видео снимака презентацију смо формирали 
кроз 14 слајдова. Презентацију можете погледати на линку:  

https://sway.office.com/Aq57gHKEpeZpmS6A?ref=Link  

   

https://sway.office.com/Aq57gHKEpeZpmS6A?ref=Link
https://sway.office.com/Aq57gHKEpeZpmS6A?ref=Link
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На слици изнад видимо „storyline“ дио окружења. Дакле кроз овај 
дио заправо израђујемо презентацију уносећи текст, слике, видео записе и 
друго.  Осим тога ту је и „design“ дио који нам омогућава коначни преглед 
онога што смо урадили.   

 

Свим слајдовима приступамо веома лако кроз навигацију која садржи 
број слајда, наслов као и фотографију која означава сваки од слајдова. 
Принцип је сличан као и кроз PowerPoint окружење стим што су овдје 
слајдови распоређени у хоризонталној форми.   

 

Ма колико да смо креативни са исписивањем текста, слајдове 
можемо обогатити додавањем и видео садржаја и на тај начин их учинити 
још занимљивијим.  На слици испод видимо примјер употребе ове врсте 
медија. Видео можемо додати кроз YouTube, OneDrive и додавањем 
постојећих видео садржаја са радне површине.  
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Презентацију веома лако можемо подијелити са другим особама. Ту 
су разне опције одређивања привилегија. Нпр. презентацију можемо 

  

  



Технологије у образовању  

20  

подијелити само одређеним људима, оних унутар наше организације или 
једноставно било коме ко има линк. На овај начин наставници између себе 
веома лако могу прегледати презентацију, такође заједно и са ученицима, 
и на крају чак и уколико родитељи изразе жељу да прегледају исту. Осим 
тога корисници веома лако могу измјенити језичко окружење уколико је то 
потребно. 

Аутор:  
Милан Зец, Инструкциони дизајнер  
LANACO д.о.о. Бања Лука    

2.2 Проналажење мог уређаја („Find My Device“)  

Оперативни систем Windows дуго није имао уграђен алат за 
проналажење изгубљеног или украденог уређаја. Нова функционалност 
која долази са Windows 10 оперативним системом јесте „Find my device“ 
која омогућава проналажење уређаја означавањем локације на мапи. Да 
бисте омогућили ову функционалност, потребно је да на уређају будете 
пријављени преко Microsoft-овог налога, да је тај налог придружен групи 
администраторских налога, те да je на уређају укључена опција за 
евидентирање локације.  
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Да бисте укључили ову опцију, потребно је да у „Поставкама“ 
(„Settings“) у категорији „Ажурирање и безбjедност“ („Update and Security“) 
са лијеве стране изаберете поткатегорију „Проналажење мог уређаја“ 
(„Find My Device“).   

 

Уколико бисте жељели да укључите/искључите ову функционалност, 
морате се пријавити са Microsoft налогом. То ћете урадити кликом на опцију 
- Пријавите се помоћу Microsoft налога да бисте користили или променили 
функцију „Проналажење мог уређаја“. Након овога ће Вам се отворити нови 
прозор гдје ћете извршити пријаву на налог, и сва даља подешавања везана 
за дефинисање нове лозинке за пријаву на систем.  
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Када извршите пријављивање путем Microsoft налога, на страници 
www.account.microsoft.com/devices можете да се пријавите са истим 
налогом који сте верификовали на вашем уређају и да видите све податке 
везане за тај уређај, почевши од статуса, информација о уређају и подршке, 
до евидентирања локације самог уређаја. Пријавом на овој страници 
видјећете све уређаје (уколико их постоји више) на којима се пријављујете 
користећи овај налог.     

Кликом на опцију „Прикажи детаље“ („Show details“) можете да 
видите све податке везане за тај уређај, почевши од статуса, информација о 
уређају и подршке (врстe оперативног система, графичке картице, RAM 
меморије, процесоре итд…), до евидентирања локације самог уређаја.  

 

Уколико лоцирате ваш уређај и желите да заштитите податке који се 
налазе на њему, да их неко не би злоупотријебио, можете закључати уређај 
кликом на опцију “Закључај” („Lock“). Када одаберете ову опцију, можете 
поставити и поруку коју ће видјети особа која пронађе ваш уређај. Када је 
уређај закључан требали бисте дефинисати нову лозинку ради додатне 
сигурности. Ово можете урадити кликом на опцију „Ресетуј лозинку“ („Reset 
password“) , те да пратите даље инструкције.  

Иако је ова функционалност или неки њен облик била доступна на 
другим платформама или уређајима, сада се налази и у склопу Windows 
оперативног система и доступна је Windows корисницима. На овај начин 
можете једноставно да пратите своје уређаје и потенцијално их нађете у 
случају губитка или крађе, тако да свакако размислите о активирању ове 
опције и синхронизацији уређаја са Мicrosoft налогом.  

Аутор:  
Богдан Калабић, Сарадник за едукацију  
LANACO д.о.о. Бања Лука  

http://www.account.microsoft.com/devices
http://www.account.microsoft.com/devices
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3.1 Поучавање у 21. вијеку  

“Данашњи дигитални ученици сматрају да је технологија као кисеоник. Очекују је, 
неопходна им је као ваздух, кроз њу и помоћу ње живе“   

John Seely Brown  

Апстракт: Често се поставља питање да ли су данашња дјеца 
(ученици) другачија од њихових наставника у периоду кад су били ђеца. 
Одговор је једноставан – јесу. Не разликују се само по одјећи коју носе, по 
понашању или изражавању, по музици коју слушају или литератури коју 
читају. Генерација данашњих ученика одрасла је у дигиталном окружењу и 
већина њих не зна како је изгледао, нити може да замисли свакодневни 
живот без компјутера, мобилног телефона, интернета или видео игрица.  

Овај рад покушава да данашњим наставницима приближи 
„дигиталне“ ученике, како би њихово поучавање било што ефикасније.  

Поред приказивања карактеристика ученика и карактеристика које 
треба да има добар наставник 21. вијека у раду се предлаже креирање 
ситуација за учење, задатака који морају бити атрактивни за ученике и 
којим ће се на тај начин постићи најбољи резултат. Дјеца данас живе у 
свијету видео игрица, он им је познат и у њему се осјећају задовољно и 
сигурно. Управо из тог разлога у раду се предлаже кориштење предности 
видео игара, њихове добре карактеристике, како би поучавање било 
успјешније. Даје се примјер припреме за час информатике у основној 
школи.  

Кључне ријечи: ученик 21. вијека, наставник 21. вијека, видео игре.  

Увод  

„Настава је васпитно - образовни процес заснован на друштвено 
одређеним циљевима и задацима који се остварују на дидактички 
обликованим садржајима, кроз разноврсне облике и помоћу различитих 
средстава. То је плански организован васпитно-образовни процес којим 
руководи наставник чији је задатак да помаже ученицима (полазницима) 
да стичу знања, вјештине и навике и да се развијају као личности.“ 
(Вилотијевић 1999: 83-84).  

Из претходне дефиниције јасно је да се наставни процес састоји од 
два подједнако важна процеса – поучавања и учења. Поучавање и учење су 
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процеси интеракције у којима ученици уз подршку наставника самостално 
усвајају одређене форме знања, ставова и вриједности. При том је 
поучавање вођени процес којим наставник провоцира процес учења код 
ученика. Као резултат поучавања и учења настаје знање, које можемо 
дефинисати као низ усвојених и  међусобно повезаних чињеница, појмова, 
генерализација, искустава и ставова похрањених у нашему памћењу. Да 
бисмо стекли знање морамо уложити напор како бисмо чињенице, 
појмове, искуства и ставове организовали и међусобно повезали, те тако 
креирали систем знања.  

Одговорност за учење, односно стицање знања лежи на наставнику. 
Његова обавеза је не више (као што је било у традиционалној школи) да 
предаје знање, него да поучава ученике. Наставник је дакле одговоран за 
стварање како услова, тако и ситуација за учење. То ради избором 
одговарајућих облика и метода рада.  

Међутим, да би квалитетно поучавао ученике наставник мора добро 
да их познаје. Овдје се појављује проблем у данашњим школама. 
Наставници који су знања стицали у 20. вијеку морају поучавати ученике 21. 
вијека, који је означен вијеком технологије.  

У свом блогу „Message to My Freshman Students“ професор  Keith M. 
Parsons каже да су наставници једнако плаћени без обзира на то добију ли 
њихови ученици петице или јединице, али ако ученици не успијевају 
научити оно што би требало, питање које морамо поставити себи моралне 
је, а не финансијске природе. Да ли ми гријешимо?  

Савремене ИКТ технологије инфилтрирале су се у домове готово свих 
ученика. Суочени са овим промјенама наставници се свакодневно суочавају 
са генерацијама ученика које технологију користе свакодневно, готово па 
непрестано. Данашњи ученици рођени су послије 1995. године и према 
истраживањима проводе више од четири сата дневно користећи нове 
медије. Они слушају и снимају музику; прате, креирају и објављују интернет 
садржаје; играју видео игрице; гледају телевизију; користе мобилни 
телефон.  

Заједничке карактeристике свих данашњих ученика су:  

• Они су активни корисници IKT технологија – IKT технологија је од 
рођења дио њиховог живота. Они очекују да IKT олакша њихов живот, 
а самим тим и  учење. Практично знају да ураде много више са 
мобилним телефонима, бежичним уређајима него са 



Стручни радови  

26  

традиционалним компјутером. Користећи технологију они се 
изражавају другачије него што смо то ми радили у прошлости и веома 
често у комуникацији користе сопствени језик који садржи изразе као 
што су „LOL” (laughing out loud – смијање наглас), „ATM (at the moment 
– у овом тренутку), „BTW“ (by the way - узгред), ...  

• Размишљају на другачији, себи својствен начин – Ми смо се трудили 
прво да разумијемо како нешто ради, па онда да то и користимо. 
Наши ученици поступају потпуно другачије. Они технологију 
прилагођавају себи и користе, не водећи при томе рачуна како она 
ради. Ако нпр. треба да пронађу неки појам на Google-у они ће га 
једноставно пронаћи, не водећи при том рачуна шта је Google и како 
функционише.  

• Воле да држе ствари под контролом - Не желе да буду везани 
традиционалним распоредом, да уче искључиво сједећи у учионици 
или да раде сједећи у канцеларији. Они радије користе технологију 
да уче у било које доба дана или ноћи, комуницирају са било ког 
мјеста у свијету.  

• Воле могућност избора који им нуди савремена технологија – 
Кориштењем ове технологије они рјешавају задатке нудећи нова 
креативна рјешења, уз по правилу већу продуктивност.  

• Воле тимски рад - Веома често користе социјалне мреже за дружење 
са вршњацима из своје околине, али и оним широм свијета. 
Кориштењем друштвених мрежа играју игрице, рјешавају задатке или 
једноставно разговарају. На овај начин своја знања и искуства на 
једноставан начин дијеле са другима.  

• Користе различите изворе знања  и уче о различитим темама које их 
занимају – Они нису ограничени на информације које им нуде 
наставници, уџбеници или библиотеке. Умјесто тога користе интернет 
како би пронашли информације и учили.  

• Спремни су да преузму ризик - За разику од својих родитеља или нас 
наставника који у случају да не успију одустају, они ће покушати 
поново, на други начин, а при том су спремни и на нови неуспјех.  

• Цијене одмор и слободно вријеме – Захваљујући дигиталним 
технологијама они су видјели све свјетске трагедије и масакре 
(ратове, цунами, земљотрес, терористичке нападе). Свјесни су колико 
је живот несигуран и желе у њему да уживају сваког тренутка, 
поготово у слободно вријеме.  
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3.1.1 Карактеристике наставника у 21. вијеку   

Добар наставник у 21. вијеку мора да има све одлике доброг 
наставника које су важиле у претходном 20. вијеку. Његов основни задатак 
јесте да током процеса поучавања створи квалитетне услове, односно да 
креира ситуације за учење. Добар наставник дакле мора имати следеће 
особине:  

• увијек је миран, спокојан, добро расположен, не губи прибраност, 
никад не показује снажна осјећања;  

• нема предубјеђења и предрасуде;  
• може да прикрије своја права осјећања од ученика и то редовно чини;  
• на исти начин прихвата све ученике, без обзира на њихове особине;  
• обезбјеђују да радна средина увијек буде занимљива, стимулативна 

и слободна али ипак у свако доба, тиха и уредна;  
• увијек је досљедан, никада се не мијења, није површан, не 

заборавља, не мијења расположења, не прави грешке;  
• ученицима увијек даје одговоре на њихова питања, мудрији је од 

ученика;  
• добри наставници подржавају једни друге, без обзира на лична 

осјећања, вриједности и убјеђења.  

Како би задовољили потребе ученика у 21. вијеку, а тиме испунили и 
свој основни задатак, квалитетно поучавање, наставници данас морају 
имати и додатне карактеристике:   

• Морају бити оспособљени за цјеложивотно учење – дакле њихово 
учење није завршено завршетком факултета. Морају непрестано 
учити о новим технологијама, како би могли поучавати ученике који 
ове технологије добро познају и свакодневно користе;  

• Њихово радно окружење великом већином подцјењује употребу и 
значај технологије у настави, а самим тим и обуке из ове области које 
добри наставници завршавају. Добри наставници овога морају бити 
свјесни и морају знати како са овим проблемом да се носе;  

• Морају добро планирати вријеме како би ускладили професионални 
и приватни живот, јер се број обавеза на оба поља из дана у дан 
повећава;  

• Нове технологије у настави воде наставнике изван познате зоне у 
којој се они осјећају комфорно. Наставник данас мора бити 
организатор наставног процеса, не више само предавач, дакле мора 
добро да познаје технологије које користи.   
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Добар наставник, дакле, мора увести неке измјене у поучавање:  

• Начин поучавања мора бити промијењен како би садржаји које 
наставници поучавају били релевантни. Садржај ће бити научен од 
стране данашњег ученика само уколико му ученици пронађу сврху, 
дакле уколико могу да га примјене у свом животу. Уколико то није 
тако морамо бити свјесни да ће ученици такве садржаје тражити на 
другом мјесту.   

• Водећи рачуна о количини информација у данашњем друштву, као и 
о брзини којом се ова количина повећава наставници морају 
правилно дозирати информације, те тако омогућити ученицима да их 
обраде и повежу.  

• Технологија не мора и не смије у учионице бити уведена увијек и по 
сваку цијену. Добар наставник неће дозволити да технологија 
збуњује и њега и ученике. Дакле употреба технологије мора бити 
добро испланирана.  

• Трошкови увођења технологије у наставу су огромни, а одговорност 
за њену правилну употребу лежи на наставницима. Уколико 
располажемо технологијом, а не користимо је, наша одговорност је 
моралне природе (Parson).  

Шта радити?  

Поставља се питање шта данашњи наставник може урадити како би 
са ученицима остварио позитивну интеракцију и створио квалитетне услове 
за учење. Стручњаци који се баве образовањем сматрају да се позитивне 
одлике видео игрица могу и морају уградити у наставни процес. „Кроз 
видео игрице ученици данас развијају аналитички приступ проблему, 
тимски дух, рјешавање проблема под притиском, а стичу и способност рада 
на више проблема у исто вријеме.“( Scientists 2006). Све ово су вјештине 
неопходне за 21.вијек.  

Приликом планирања, припремања и реализације наставе потребно је:  

• Јасно и прецизно дефинисати исходе учења - Управо ово је једна од 
основних карактеристика видео игрица. При томе треба водити 
рачуна да неће сви ученици остварити исход истом брзином и на 
потпуно исти начин, али је исход учења исти за све.  

• Ученицима би требало омогућити да задатке рјешавају својим 
темпом и достављају наставнику на провјеру. Уколико рјешење није 
добро потребно је омогућити ученику да покуша поново, док не 
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стигне до тачног рјешења. На овај начин ученици уче на основу 
грешака, а поред тог вјежбају стрпљење. И ово је карактеристика 
видео игрица – играч може више пута покушати да обави задатак, 
користећи при том различите начине и средства.  

• Неопходно је у пракси што чешће примјењивати групни рад и 
сарадњу међу ученицима. У учионици је потребно створити физичке 
услове за групни рад и размјену идеја, циљеве постављати за групу и 
захтјевати групно извјештавање. Употребом савремених технологија 
групни рад могуће је реализовати на далеко лакши начин 
(коришењем интернета, друштваних мрежа или електронске поште), 
а ученици су на овакав начин сарадње навикли кроз видео игрице.  

• По узору на видео игре задатке за ученике препоручено је 
организовати по нивоима. На овај начин ученици могу на једноставан 
начин пратити сопствени напредак на путу до циља.  

• Ситуацију за учење креирати тако да ученици одмах сагледају 
последице својих радњи. Ово се може остварити кроз квалитетне 
повратне информације које наставник мора да даје ученицима. При 
том задатке за ученике треба осмислити тако да они виде њихову 
примјену у свакодневном животу. Ово су такође карактеристике 
видео игрица – после сваког потеза ученици виде посљедицу.  

• Ситуацију за учење је потребно креирати тако да сваки ученик може 
да искаже своју личност и сопствену креативност. Ово се једноставно 
постиже кроз различите пројектне задатке, у којима ученици исказују 
сопствена интресовања и креативност.  

• Задатке за ученике формирати као такмичење, када је то могуће. 
Дозволити ученицима да учествују у формирању група које 
заједнички раде на истом задатку. Ово је још једна карактеристика 
видео игрице која се може уградити у наставу, а кроз коју поред 
стицања знања ученици и развијају тимски дух.  

Поштујући ове препоруке ствара се окружење за учење у којем 
ученици дијеле задатке, доносе одлуке и суочавају се са последицама 
својих одлука и поступака. Да би побиједио у видео игри играч мора да 
препозна приоритете, мора да сарађује у тиму и размјењује сопствена 
знања и искуства. Уколико успијемо да створимо овакве услове за учење ми 
у ствари омогућавамо ученицима да уче у њима познатом окружењу, које 
је уз то веома блиско стварном окружењу у коме ће они у будућности 
живјети и радити.  
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3.1.2 Примјер из праксе  

Као примјер наводимо припрему за реализацију једног часа информатике 
у основној школи.  

Наставна јединица: Табеларни прорачуни - систематизација градива  

Наставна тема: Табеларни прорачуни  

Разред и одјељење: VII1  

Датум реализације: 30.5.2016. године  

Наставни час по реду: 6. час (12:20-13:05)  

Локација часа: Електронска учионица  

Тип часа: Систематизација  

Наставне методе: Монолошка, дијалошка, демонстрација и метода 
практичних радова  

Облици рада: Фронтални, групни и индивидуални  

Наставна средства: Ученички рачунари и наставнички рачунар у 
електронској учионици, Excel датотека са низом практичних задатака за рад  

Циљ часа: Систематизација стечених знања из табеларних прорачуна  

Задаци часа:  

а) Образовни:  

• Систематизовати стечена знања о поравнањима, формулама, 
функцијама и графиконима у Excel-у,  

• Креирати слику о бројним могућностима обраде података у Excel-у.  

б) Васпитни:  

• Подстицати тачност, прецизност и уредност у раду, те поступност у 
рјешавању проблема  

• Развијати способност прилагођавања новим ситуацијама.  
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в) Функционални:  

• Развијати вјештину комуникације и рада у групи,  
• Развијати способност самопроцјене и процјене рада других ученика,   
• Развијати  вјештину  процјењивања  најефикаснијег  приступа 

рјешавању постављеног проблема,  
• Развијати вјештину конкретне употребе IKT технологије и програма за 

табеларни прорачун.  

Исходи учења:  

• Ученици самостално користе рачунаре за рјешавање конкретних 
задатака,   

• Ученици самостално комбинују подешавања знакова, уређују 
поравнања, израчунавају вриједности формула и функција, те 
генеришу графиконе (уз накнадно уређивање графикона: тип 
графикона, подешавање стила графикона итд) приликом рјешавања 
проблема,  

• Ученици правилно користе IKT технологије у раду.  

Временска артикулација часа :  

 Уводни дио часа: 10 минута   

 Централни дио часа: 25 минута  

 Завршни дио часа: 10 минута  

АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:  

Уводни дио часа (10 минута):  

• Ученици се дијеле на тимове за такмичење. Подјела се врши на 
сљедећи начин: наставник именује вође четири тима (укупно ће бити 
4 тима по 5 чланова, јер у одјељењу има 22 ученика; уколико буду 
присутни сви ученици наставник именује 2 редара који добијају 
посебна задужења), потом вође тимова редом прозивају остале 
чланове свог тима (сваки вођа редом именује другог члана свог тима 
из остатка одјељења; потом уз консултације са бираним чланом 
бирају редом трећег члана сваког тима итд, док не буду бирани сви 
присутни ученици одјељења). На тај начин ће се формирати 4 тима 
(Тим-1, Тим-2, Тим-3 и Тим-4) са 5 чланова/ученика.  

• Презентују се правила квиза, те се ученицима/такмичарима 
просљеђује датотека са задацима у е-учионици. Правила квиза су 
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сљедећа: након подјеле на тимове сваки члан тима се пријављује у 
еучионицу са својом шифром (нпр. 1-Тина је ученица која је члан 
првог тима, 3-Александар је ученик који је члан трећег тима итд); 
након пријаве сваки члан тима преузима датотеку са задацима. Excel 
датотека се састоји од 6 радних листова сљедећих назива: „Знакови“, 
„Поравнање“, „Уређивање табела“, „Формуле“, „Функције“ и 
„Графикони“ са различитим типовима задатака помоћу којих се 
систематизују стечена знања. Ученици задатке рјешавају на сљедећи 
начин: сваки задатак (радни лист) треба да се ријеши у оквиру 
предвиђених четири минуте. Након истека четири минуте ученици се 
на позив наставника помијерају за једно мјесто удесно (супротно од 
казаљке на сату; кружна формација групе) и приступају рјешавању 
сљедећег задатка, без обзира да ли су у потпуности ријешили 
претходни задатак. Уколико сви чланови групе и прије истека четири 
минуте ријеше задатак, могу извршити ротацију. На тај начин добијају 
више времена за сљедећи задатак. Такође, ученицима објаснити и 
правила комуникације. Правила комуникације су сљедећа: уколико 
неко од такмичара не зна неки од задатака, помоћ може тражити 
само од сусједних чланова тима (лијево и десно од њега); уколико ни 
они не знају одговор, помоћ могу потражити од својих сусједа итд. 
Информација се искључиво преноси ланчано (помоћ у раду или 
информација о евентуалној ранијој ротацији чланова тима). Није 
дозвољено комуницирати на други начин. 

• Након што су упознати са правилима, ученицима напоменути да 
евентуално размисле о тренутном распореду сједења унутар групе 
гђе, уколико желе, могу тренутно промијенити распоред сједења 
(идеја је да ученици процијене којим распоредом сједења се 
„скраћује“ ланац информација). 

• Редари добијају упутства да прате исправност рада такмичара тј. да 
ли  такмичари свих тимова поштују задана правила, те помажу 
наставнику у свим фазама такмичења. 

• Након упознавања са правилима квиза, ученици се под шифром 
пријављују у е-учионицу и преузимају датотеке са задацима. Редари 
помажу у процесу пријаве и преузимања датотека. 

Централни дио часа (25 минута):  

• Ученици у оквиру тимова по заданим правилима рјешавају задатке. 
Након истека времена за сваки од задатака врши се „ротација“ 
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такмичара. Наставник уз помоћ редара прати вријеме за сваки од 
задатака.  

Задаци:  

Задатак 1: Према упутству задатка потребно је уредити знакове.  

 

Задатак 2: Према упутству задатка потребно је уредити поравнање.  
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Задатак 3: Према упутству задатка потребно је уредити табелу.  

  

Задатак 4: Према упутству задатка потребно је израчунати вриједности 
формула (коментар „Помоћ“ нуди додатне информације).  
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Задатак 5: Према упутству задатка потребно је израчунати вриједности 
функција (коментар „Помоћ“ нуди додатне информације).  

 

Задатак 6: Према упутству задатка потребно је за задане табеларне податке 
генерисати одговарајуће графиконе (коментар „Помоћ“ нуди додатне 
информације).  
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Завршни дио часа (10 минута):  

• Анализа свих рјешења и сугестије за даљи рад.  
• Потом вршимо бодовање ријешених задатака на сљедећи начин: сваки 

ученик за својим рачунаром (рачунар за којим сједи након завршеног 
шестог задатка тј. након истека времена за израду задатака) врши 
бодовање задатака; током бодовања нпр. тима 1 вође осталих тимова 
могу прићи тиму 1 и контролисати да ли правилно бодују задатке; 
редари такође контролишу исправност бодовања задатака:   
o први задатак укупно носи 9 бодова (свака правилно уређена 

ћелија носи по 1 бод);   
o други задатак укупно носи 9 бодова (по 0,5 бодова за сваку од 

ћелија за поравнање слова А, Б, Ц, Д... укупно 4,5 бодова; 1 бод за 
уређење поравнања текста „Први Други Трећи“; 1,5 бодова за 
уређење поравнања текста „Ова реченица је прешла преко 
сусједних поља!“; 1 бод за уређење поравнања текста „Успон 30º“;  

1 бод за уређење поравнања текста „Окомито“); o трећи задатак 
укупно носи 6 бодова (1 бод уређење ивица табеле; 1 бод уређење 
поравнања заглавља табеле; 1 бод уређење боје заглавља табеле; 1 
бод уређење боје за укупне вриједности табеле; 1 бод за уређење 
типа податка за новчане износе; 1 бод за уређење типа податка и 
израчунавање процената);  

o четврти задатак укупно носи 5 бодова (свака формула по 1 бод); o 
пети задатак укупно носи 4 бода (свака функција по 1 бод); o шести 
задатак укупно носи 4 бода (по 2 бода за сваки добро генерисани 
графикон – правилно одређен тип графикона)  

Zadatak  Maksimalan broj 
bodova  

1.  9 bod.  
2.  9 bod.  
3.  6 bod.  
4.  5 bod.  
5.  4 bod.  
6.  4 bod.  

UKUPNO  37 bod.  

На овај начин сваки од ученика може освојити максимално 37 бодова тј. тим 
може освојити максимално 5x37=185 бодова.  
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Када бодујемо тим тада у првом задатку уносимо суму бодова свих чланова 
тима за први задатак, потом за други задатак и тако редом до шестог 
задатка.  

• Проглашење тима побједника, похвала и награда за најбоље. 
Побједник је онај тим који има највише освојених бодова.  

Закључак 

Како се Република Српска, кроз реализацију пројекта „Доситеј“, 
опредјелила за увођење ИКТ технологије у наставни процес, неопходно је 
да и наставници стекну вјештине које ће им интеграцију IKT-а и омогућити.    

Наставници морају непрекидно учити не само да користе IKT 
технологије, него и како да ове технологије непримјетно интегришу у 
наставни процес. Стога је у  будућности неопходно да наставнички 
факултети уведу предмете кроз које ће се изучавати интеграција савремене 
технологије у наставни процес.   

Наставници који тренутно раде у школама нису искључени из овог 
процеса. Потребно је обезбиједити квалитетну обуку за наставнике свих 
предмета, како би они могли да одговоре на захтјеве 21. вијека. Једино 
квалитетни наставници су у стању да спроведу сваку будућу реформу у 
свери образовања, која сигурно мора бити ослоњена на IKT технологије. 
Свима треба да буде јасно да ће најбољи наставници бити само они који у 
рукама буду имали најјачи алат звани IKT техологија у наставном процесу.   
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• Claire Raines. Managing Millennials 
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4.1 Хајдуци – обрада лекције  
 

4.1.1 Методички подаци  

Наставни предмет: Српски језик  

Наставни садржаји: „Хајдуци“ Бранислава Нушића  

Наставници: Снежана Лакета и Јованка Влачић  

Тип часа: обрада  

Облици рада: индивидуални, фронтални облик рада, рад у пару, рад у 
групи  

Наставне методе: дијалошка, монолошка, демонстративна, метода рада 
на тексту, истраживачка, асоцијативна, аналитичко-синтетичка  

Наставна средства и помагала: Word document, Paint, MS movie maker, 
аудио-визуелна настава; помагала: школски рачунари, књиге „Хајдуци“, 
снимци документарних филмова.  

4.1.2 Циљеви и задаци  

Образовни/сазнајни: Мотивисати ученике да дају шири контекст наставног 
садржаја (различити појмови и симболика: храст, хајдук, гусле, настанак 
дјела, о писцу), да истакну симболику кроз тумачење дјела и креативност.   

Васпитни: Интегрисати ново знање у већ стечено, повезивати са другим 
предметима (историја, ликовна култура...). Активирати ученике да 
креативно износе ставове о дјелу и да дају своју надградњу књижевног 
дјела. Развијати аналитичко мишљење и дати прегледну синтезу свега 
реченог.  

Функционални/практични: Примјењивати стечено знање и подстицати 
ученике на креативност кроз анализу школске лектире.   

4.1.3 Реализација часа:  

Уводни дио часа: (5 мин)  

Ученицима  се  пушта  снимак  из  позоришне  представе 
 „Госпођа министарка“ Бранислава Нушића (2-3 min). Након прегледа 
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ученици треба да препознају које је то дјело и да закључе о ком је писцу 
ријеч.   

Најава наставних садржаја: „Хајдуци“ Бранислава Нушића.  

Како је настало дјело? (Уколико ученици не знају, наставник им кратко 
прича о настанку романа.)   

Главни дио часа: (30 мин) 
Реализујемо кроз више корака.  

I корак:   

Ученицима се пушта дио филма о хајдуцима (документарни филм) у 
трајању од око 3 минута. Након прегледа ученици треба да изнесу сазнања 
о хајдуцима:  

а) харамбаша- особине  
б) лојалност  
в) заклетва  
г) јунаштво  
д) храброст...  

II корак:   

Наставник упознаје ученике са врстама хајдука:  

прва врста хајдука  друга врста хајдука  

одметници, јунаци, храбри  пљачкаши  

заштитници народа, хероји  лична корист  

Питање: Који су хајдуци били узор ученицима из романа?  

Простор за ученичке одговоре. Закључак: Довести ученике до закључка да 
су прави, први хајдуци били узор дјеци из романа.  
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III корак:  

Рад на рачунарима. Ученици раде у паровима и у групама. Сваки пар и 
свака група има написан задатак. Једни раде у Word документу, други у 
програму Бојанка, у зависности од природе задатка.   

Рад сваког пара и групе дио је свеукупног задатка, а то је да ученици 
направе своју хајдучку дружину у одјељењу на основу већ постојеће 
дружине из романа.   

Завршни дио часа: (10-15 минута)  

Разговор о урађеним задацима. Евалуација осмишљена кроз више 
школских часова уколико се све не заврши на једном школском часу. 
Ученици у завршници часа користе програм за прављење филмова да би 
сами осмислили документарни филм на тему „Хајдуци“ уз помоћ свих 
материјала које су користили на часу.  

Додатни материјали:  

• Издвојена питања за сваки пар и групу  
• Различити снимци документарних филмова и позоришних 

представа. Издвојени задаци:  

1. пар: Харамбаша и његов замјеник имају задатак да нацртају 
дружину из романа и нову, њихову дружину из одјељења ( примјер: 
у виду концентричних кругова).  

2. пар: Осмислити имена хајдучке дружине за 8 ученика из одјељења 
по узору на добре особине.  

3. пар: Осмислити имена хајдучке дружине за 8 ученика из одјељења 
по узору на добре особине.  

4. пар: Осмислити имена хајдучке дружине за 7 ученика из одјељења 
по узору на добре особине.  

5. пар: Истаћи разлику између великих и малих хајдука.  
6. пар: Цртају јунаке из романа.  
7. пар: Цртају симболе хајдука( храст, гусле и друго).  
8. група: Смишљају пјесму дружине по узору на десетерац и на 

хајдучке епске пјесме.   
9. група: Смишљају заклетву своје дружине.  
10. група: Цртају јунаке из романа.  

Линк ка пропратним материјалима: https://bit.ly/2USDWvQ   

https://bit.ly/2USDWvQ
https://bit.ly/2USDWvQ
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4.2 Креативни рачунарци – рачунарска секција 
 

4.2.1 Час 1 – Дјечија недјеља „Вјерујем у себе“  

Садржај: Скица наставне припреме, Мултимедијална образовна презентација,  

Електронски цртеж  

СКИЦА НАСТАВНЕ ПРИПРЕМЕ: ДА  

Наставна јединица: Дјечија недјеља „Вјерујем у 
себе“  

Наставне методе: МУИ, МР, МИР,  

MД, MПР, MЧРТ  

Тип часа: УЧ, ЧОНГ  Врста наставе: ДПДН, МН, ИН  

Облик рада: ФОР, ИОР  Наставна средства: МОП, Цр. Сл.  

Таб. Пр.  

Циљ часа је упознати ученике са начином рада еУчионице ( како правино упалити и 
угасити CMPC, како се пријавити на LMS), проширити и усавршити рад у програмима 
Word, PowerPoint, Paint, сачувати документ, снимити га на USB, послати предавачу, 
представити права и обавезе гарантоване Конвенцијом  

Очекивани исходи:   

Ученик ће самостално упалити CMPC пријавити се на LMS усавршити рад у програму 
Word, PowerPoint, Paint, сачувати документ, снимити га на USB fleš, послати датотеку 
предавачу, биће упознат са дјечијим  правима гарантованим Конвенцијом о дјечијим 
правима, упознат ће се са својим правима и обавезама, рангираће права по важности, 
спознаће да иза сваког права слиједи и обавеза коју мора извршавати, исказаће да ли је 
некада неко његово право било угрожено, коме се може обратити у том случају...  

Artikulacija časa  

Уводни дио (10 минута):  

1. КОРАК: Подијелити и упалити CMPC, пријавити се на LMS, најавити наставну 
јединицу и циљ часа.  
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Главни дио (25 minuta):   

2. КОРАК: Путем LMS уз разговор и додатна појашњења ученицима представити 
садржај лекције путем  презентације (разговарамо о дјечијим правима, 
обавезама, дјечијој недјељи…)  

3. КОРАК: Ученици на LMS представљају права и обавезе гарантоване Конвенцијом 
о људским правима. У зависности од интересовања раде у WORD-у, Paint-у,Power 
Point-у… Куцају текст и уређују, умећу слике, цртеже, табеле, стварају мапе ума, 
праве распоред на страници, уносе анимације…  

4. КОРАК: Ученици на LMS урађене задатке снимају и шаљу датотеку предавачу. 
Радове снимају и на свој USB флеш. Кући могу уредити и дорадити свој рад.  

Завршни дио (10 minuta):   

5. KOРАК: Евалуација и самоевалуација: Опцијом „Демонстрација ученика“ , 
ученици демонстрирају другарима оно што су урадили.  

6. КОРАК:   Гасимо CMPC и одлажемо у кућиште на пуњење.  

Е-наставна средства:  

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ОБРАЗОВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА: ДА  

Опис садржаја: PPT   

КВИЗ: НЕ  

Опис садржаја: НЕ  

ЕЛЕКТРОНСКИ ЦРТЕЖ/ВИДЕО: ДА   

Опис садржаја: Мапа ума рађена у бојанци  

Наставник/школа/мјесто/e-mail: ЈУОШ „Свети Сава“ Зворник , Рачунарска секција 
„Kреативни рачунарци“   

- проф.разредне наставе Аида Гутић, 066 997 994 aidagutic@gmail.com ;  
- проф.разредне наставе Маријана Ерић, 065 525 700 srdanbum@sprinter.net .  

4.2.2 Час 2 - Цртамо и пишемо, играмо се и снимамо  

Садржај: Скица наставне припреме, Мултимедијална образовна презентација, 
Електронски цртеж  

СКИЦА НАСТАВНЕ ПРИПРЕМЕ: ДА  

Наставна јединица: Дан здраве хране „Правилна 
исхрана за здраве кораке“  

Наставне методе:МУИ, МР, МИР,  

МД, МПР, МЧРТ  

Тип часа: УЧ, ЧПУ, ЧОНГ  Врста наставе: ДПДН, МН, ИН  
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Облик рада: ФОР, ИОР  Наставна средства: МОП, Цр. Сл.  

Таб. Пр.  

Циљ часа је поновити и уопштити градиво са претходног часа( како правино упалити и 
угасити CMPC како се пријавити на LMS), проширити и усавршити рад у програмима 
Word, PowerPoint, Paint, сачувати документ, снимити их на USB послати предавачу, 
упознати се са појмом здраве хране, научити које намирнице убрајамо у здраве, које у 
нездраве, шта чини правилну исхару, колико оброка дневно треба имати, шта је то 
разноврсна исхрана...  

 

Очекивани исходи:  

Ученик ће самостално упалити CMPC, пријавити се на LMS, усавршити рад у програму 
Word, PowerPoint, Paint, сачувати документ, снимити га на USB flash, послати датотеку 
предавачу, разликоваће здраву од нездраве хране, правилно ће се хранити водећи 
рачуна о разноврсним намирницама и броју дневних оброка...  

Артикулација часа:  

Уводни дио (10 минута):  

1. КОРАК: Подијелити и упалити CMPC, пријавити се на LMS, најавити наставну 
јединицу и циљ часа.  

Главни дио (25 минута):  

2. КОРАК: Путем LMS-a уз разговор и додатна појашњења ученицима 
представити садржај лекције путем  презентације (разговарамо о здравој 
храни и правилној исхрани…)  

3. KOРAK: Ученици на LMS представљају пирамиду здраве хране. У зависности 
од интересовања раде у Word-у, Paint-u, PowerPoint-у… Куцају текст и 
уређују, умећу слике, цртеже, табеле, праве распоред на страници, уносе 
анимације…  

4. KOРAK: Ученици на LMS урађене задатке снимају и шаљу датотеку 
предавачу. Своје радове снимају и на свој USB flash. Кући могу уредити и 
дорадити свој рад.  

Завршни дио (10 minuta):  

5. KOРAK: Евалуација и самоевалуација: Опцијом „Демонстрација ученика“ , 
ученици демонстрирају другарима оно што су урадили.  

6. KOРAK: Гасимо CMPC и одлажемо у кућиште на пуњење. E-наставна 
средства:  



Примјери добре праксе  

45  

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ОБРАЗОВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА: ДА  

Опис садржаја: ППТ  

КВИЗ: НЕ  

Опис садржаја: НЕ  

ЕЛЕКТРОНСКИ ЦРТЕЖ/ВИДЕО: ДА  

Опис садржаја: Мапа ума рађена у бојанци, пирамиде исхране, табеле…  

Наставник/школа/мјесто/е-mail: ЈУОШ „Свети Сава“ Зворник , Рачунарска секција 
„Креативни рачунарци“  

- проф.разредне наставе Аида Гутић, 066 997 994 aidagutic@gmail.com ;  
- проф.разредне наставе Маријана Ерић, 065 525 700 srdanbum@sprinter.net .  

4.2.3 Час 3 - Новогодишња честитка  

Садржај: Скица наставне припреме, Електронски цртеж  

СКИЦА НАСТАВНЕ ПРИПРЕМЕ: ДА  

Наставна јединица: Дан дјечије радости  

„Новогодишња честитка“  

Наставне методе: МУИ, МР, МИР,  

МД, МПР, МЧРТ  

Тип часа: УЧ, ЧОНГ  Врста наставе: ДПДН, МН, ИН  

Облик рада: ФОР, ИОР  Наставна средства: МОП, Цр. Сл.  

Циљ часа је проширити и усавршити рад у програмима Word, PowerPoint, Paint, 
сачувати документе, снимити их на USB, послати предавачу, уживати у Дану радости и 
изради новогодишњих честитки.  

Очекивани исходи:   

Ученик ће самостално упалити CMPC, пријавити се на LMS, усавршити рад у програму 
Word, PowerPoint, Paint, сачувати документ, снимити га на USB flash, послати датотеку 
предавачу, радоваће се и са осмијехом израђивати новогодишњу честитку за најдражу 
особу...  

Артикулација часа  

Уводни дио (10 минута):  

1. КОРАК: Подијелити и упалити CMPC, пријавити се на LMS, најавити наставну 
јединицу и циљ часа.  
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Главни дио (25 минута):   

2. КОРАК: Ученици на LMS израђују новогодишњу честитку. У зависности од 
интересовања раде у WORD-у, Paint-у, PowerPoint-у… Куцају текст и уређују, 
умећу слике, цртеже, табеле, праве распоред на страници, уносе 
анимације…  

3. КОРАК: Ученици на LMS урађене задатке снимају и шаљу датотеку 
предавачу. Своје радове снимају и на свој USB flash. Кући могу уредити и 
дорадити свој рад.  

  

Е-наставна средства:  

Завршни дио (10 минута):   

4. KORAK: Евалуација и самоевалуација: Опцијом „Демонстрација ученика“ , 
ученици демонстрирају другарима оно што су урадили.  

5. KORAK: Гасимо CMPC и одлажемо у кућиште на пуњење.  

E-наставна средства:   

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ОБРАЗОВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА: НЕ  

Опис садржаја: НЕ  

КВИЗ: НЕ  

Опис садржаја: НЕ  

ЕЛЕКТРОНСКИ ЦРТЕЖ/ВИДЕО: ДА (https://bit.ly/2GmahmN)   

Опис садржаја: Мапа ума рађена у бојанци  

Наставник/школа/мјесто/е-mail: ЈУОШ „Свети Сава“ Зворник , Рачунарска секција 
„Креативни рачунарци“  

- проф.разредне наставе Аида Гутић, 066 997 994 aidagutic@gmail.com ;  
- проф.разредне наставе Маријана Ерић, 065 525 700 srdanbum@sprinter.net  

Аутори:   

- проф.разредне наставе Аида Гутић, ЈУ ОШ „Свети Сава“ Зворник  
- проф.разредне наставе Маријана Ерић, ЈУ ОШ „Свети Сава“ Зворник  
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