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Реализација наставе у електронским учионицама којима су основне 

школе у Републици Српској опремљене у оквиру пројекта „Доситеј“ 

Мр Александра Станковић1, Инспектор-просвјетни савјетник за информатику, Репиблички 

педагошки завод Реп. Српске 

 
Живимо у информационом добу у којем је период застаријевања информација шест мјесеци, 

а брзина појаве нових информација је таква да се укупно људско знање удвостручи сваких 5 – 8 

година. Образован човјек данас је онај који зна како и гдје пронаћи информације, као и како те 

информације на прави начин обрадити и искористити. Како бисмо ученике припремили за 

будћност неопходно је промијенити процес поучавања и учења, односно прећи са трдиционалне 

на савремену наставу.  

 

Традиционална настава  
 

У традиционалној настави, без обзира на 

циљ да ученик буде у центру васпитања, 

доминира фронтални облик рада са 

једносмјерном комуникацијом наставника и 

ученика. Смањена је активност ученика, јер 

наставник троши велики дио времена на 

предавање. Наставник је централна личност и 

он одлучује о садржају предавања као и о 

начину процјене наученог. Због тога ученик 

нема могућност напредовања сопственим 

темпом у складу са својим предзнањима и 

                                                           
1 saso_st@yahoo.com 

сопственим способностима, што лоше утиче 

на његову унутрашњу мотивацију. 

Чињеница је да у сваком разреду постоји 

мали број ученика са изузетно добрим 

психофизичким и перцептивним 

способностима, а исто тако и мали број оних 

испод просјечних способности, док је највећи 

број просјечних. 

Различите предиспозиције и предзнања 

ученика отежавају наставнику да припреми 

наставне садржаје тако да они буду 

прилагођени свим ученицима, па се због тога 

најчешће опредјељују за ниво сложености 

који одговара просјечним ученицима. Такав 

облик наставе, најчешће, је досадан и 
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незанимљив надпросјечним ученицима, а с 

друге стране претежак и неразумљив за 

испод просјечне ученике, што значи да не 

обезбеђује могућност напредовања у 

овладавању наставним садржајем темпом 

који одговара сваком ученику. Посебан 

проблем традиционалне наставе је 

недовољна интеракција између самих 

ученика и између ученика и наставника. 

Двосмјерна комуникација обезбеђује 

ученицима боље разумијевање наставних 

садржаја, а и наставнику да прилагоди ниво 

сложености излагања наставних садржаја 

предзнањима ученика и да реалније вреднује 

њихове активности и знања. Реално и 

објективно вредновање знања и свих 

активности ученика, као и самовредновање 

ученика има велики значај за подизање 

њихове мотивације, што директно утиче на 

њихова интересовања и активности. 

 

Употреба ИКТ технологије у настави 
 

Наставни процес потребно је мијењати како 

би се фокус наставе са наставника пребацио 

на ученика. Један од ефикасних начина за 

превазилажење претходног проблема 

увођење ИКТ-а у наставу. Информационе 

технологије (ИТ) су појам којим описујемо 

дијелове (хардверску опрему) и програме 

(софтвер) који нам омогућавају приступање, 

преузимање, организовање, манипулисање и 

представљање информација елекронским 

путем. Комуникациона технологија (КТ) је 

појам који користимо за опис 

телекомуникационе опреме помоћу које 

можемо слати, примати и тражити 

информације. Коначан циљ употребе ИКТ 

технологија у настави јесте превазилажење 

недостатака традиционалне наставе. 

Употреба ИКТ технологија омогућавају 

потпуно другачију организацију образовно-

васпитног рада, примјерену способностима и 

интересовањима сваког ученика.Ученици 

помоћу рачунара брже усвајају градиво и 

знања стечена на овај начин су трајнија. 

Поред тога унутрашња мотивација ученика за 

учење је већа, а процес оцјењивања је далеко 

објективнији. Употреба ИКТ технологија 

омогућава индивидуализацију наставе, па 

ученици могу да напредују темпом који им 

одговара до њиховог максимума. Слабији 

ученици, уз помоћ коју добијају од 

наставника, развијају се самостално, 

независно од других, ослобођени су 

поређења, а самим тим и фрустрације.  

Пред рачунаром су сви ученици потпуно 

једнаки. Оцјењивање употребом рачунара је 

праведније, на оцјену рачунара ученик се не 

жали, не покушава да је поправи 

неприхватљивим облицима понашања и свој 

неуспјех не приписује другоме. Настава 

помоћу рачунара омогућава развијање 

меморије, маште, самосталности у учењу, 

подиже образовни ниво, изграђује 

осјетљивост за проблеме, флексибилност и 

независност у раду. Рачунар ученику пружа 

брзо, ефикасно и тачно бројне информације, 

оставља му више времена за обављање 

радњи које ће утицати на развијање 

способности увиђања, рјешавања проблема и 

стваралачког потенцијала.  

(Мандић, 1, Кларић, 2). 

 

Пројекат „Доситеј“ у Републици Српској 
 

Имајући у виду претходно речено 

Министарство просвјете и културе Републике 

Српске у сарадњи са компанијом „LANACO“ из 

Бањалуке покренуло је пројекат „Доситеј“ у 

основним школама. Циљ пројекта јесте да се 

промовише интерактивно учење уз употребу 

ИКТ-а. Пројекат обухвата: 

 До сада је кроз двије фазе опремљено 125 

школа у Републици Српској у којима су 

опремљене електронске учионице у 

складу са бројем ученика у школама. 
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Свака учионица опремљена је са 25 СМСР-

јева и једним лаптопом за наставнике. 

Обезбјеђен је простор за чување и 

пуњење рачунара (ормарићи), електро 

инсталација, мрежна опрема и 

инфраструктура. Сваки СМСР је повезан у 

бежичну мрежу EskolaX (X је број 

учионице, којој рачунар припада.). 

Наставнички рачунари су на мрежу 

повезани каблом и могу се преносити из 

једне у другу учионицу. На сваки рачунар 

инсталиран је одговарајући софтвер: 

– Оперативни систем Windows, 

– Microsoft Office, 

– Aнтивирус програм, 

– Програм за управљање е-

учионицом који омогућава 

слање и примање докумената и 

емитовање и пренос образовног 

материјала од стране 

наставника са његовог рачунара. 

Програм омогућава наставнику 

да у потпуности контролише рад 

свих ученика у учионици.  

 Обуку за наставнике – како би могли 

користити електронске учионице. 

Електронска учионица није и не може бити 

замјена за класичну наставу, него само помоћ 

у реализацији неких наставних садржаја.  

Електронска учионица омогућава извођење 

наставе 1 на 1 у учионици. Сваки ученик и 

наставник имају свој лаптоп и заједнички 

раде на остваривању циљева наставног часа. 

 

Шта кажу резултати истраживања 
 

Током мјесеца јануара спроведено је 

истраживање у 68 основних школа у којима се 

реализује пројекат „Доситеј“ (остале школе 

нису доставиле извјештај). Циљ истраживања 

је био утврђивање чињеничног стања везаног 

за планирање и реализацију наставе у 

електронским учионицама у основним 

школама које су укључене у пројекат 

„Доситеј“.  

Број наставника у школама који користе 

електронске учионице 

 
 У склопу пројекта за све школе 

организована је обука за рад у електронским 

учионицама. Свака школа на обуку је слала 

одређени број наставника који није могао 

бити мањи од броја електронских  учионица 

којима је школа опремљена, тако да сваку 

учионицу треба да користи барем један 

наставник. Анализом je утврђено да је у 15 

школа број наставника који користе опрему 

мањи од броја електронских учионица у 

школи, из чега се може извући закључак да у 

тим школама све учионице нису у употреби.  

У 30 школа број наставника који користе 

електронске учионице мањи је од  двоструког 

броја електронских учионица, али већи од 

броја учионица, што значи да је свака 

учионица у употреби, као и да неке учионице 

користе два наставника. У 8 школа једну 

електронску учионицу користе најмање два 

наставника, док у 11 школа једну електронску 

учионицу користе најмање три наставника.  

 

Анализа броја часова реализованих у 

електронској учионици 

 

Укупан број реализованих часова у 

електронским учионицама у мјесецу 

децембру је 1350. Укупан број наставника 
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који су наставу реализовали у мјесецу 

децембру је 584.  

 

Број часова на којима су ученици опрему 

у склопу електронске учионице користили 

активно/пасивно 

 
 

Уз активно кориштење рачунарске опреме 

од стране ученика, реализовано је 697 часова. 

Дакле, на овим часовима ученици самостално 

активно користе рачунаре. Затим,  пасивном 

употребом рачунара од стране ученика 

реализована су 534 часа.  То су часови у 

којима се електронска опрема користи 

углавном за Power Point презентације, које 

ученици посматрају, а не израђују 

самостално. Електронске учионице у овом 

случају имају улогу пројектора.  

Такође, на основу графикона видимо да за 

укупно 119 часова, на основу извјештаја који 

су школе доставиле, није могуће утврдити да 

ли се ради о активном  или пасивном раду 

ученика у електронским учионицама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број школа у којима наставници јесу/нису 

реализовали два часа у електронској 

учионици 

 
Када посматрамо број часова које су 

наставници реализовали у електронским  

учионицама могу се издовјити двије групе 

школа. У 22 школе просјечан број часова које 

су наставници реализовали у електронским 

учионицама мањи је од 2, док је у 42 школе 

тај број већи или једнак  2. 

 

Број наставника у разредној и предметној 

настави који користе електронске учионице 

 
 

У мјесецу децембру 584 наставника су у 

реализацији наставе користили 

електронскуучионицу и то 345 наставника 

предметне и 239 наставника разредне 

наставе.   
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Разредна настава: 

Број наставника разредне наставе који у 

реализацији наставе користе електронске 

учионице  према разредима 

 
Број наставника по разредима 

Када посматрамо разредну наставу 17 

наставника (што је 4,93% од укупног број 345) 

првог разреда користи електронску учионицу. 

За остале разреде овај број је знатно већи и 

износи 62 (17,97%) наставника другог 

разреда, 79 (22.90%) наставника трећег, 105 

(30.43%) наставника четвртог и 75 (21.74%) 

наставника петог разреда у свом раду користе 

електронску учионицу.  

У комбинованим одјељењима овај број је 

знатно мањи тако да свега 7 (2,03%) 

наставника користе електронску учионицу. У 

подручним школама само девет часова 

реализовано је употребом електронске 

учионице. 

Употреба електронске учионице у 

разредној настави по предметима и  

разредима 

 

У реализацији наставе у првом разреду 

електронска учионица је употребљавана у 

предметима моја околина (26 часова) и 

говор, изражавање, стварање (7 часова). 

 
У другом разреду електронска учионица је 

кориштена при реализацији наставе српског 

језика (29 часова), математике (31 час), 

природе и друштва (32 часа), музичке културе 

(1 час), ликовне културе (8 часова), вјеронауке 

(1 час), а уз употребу електронске учионице 

реализован је и један родитељски састанак. 

 
У трећем разреду електронска учионица је 

кориштена при реализацији наставе српског 

језика (58 часова), математике (32 часа), 

природе и друштва (41 час), ликовне културе 

(5 часова), енглског језика (7 часова) и 

одјељенске заједнице (4 часа). 
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У четвртом разреду електронска учионица 

је кориштена при реализацији наставе 

српског језика (66 часова), математике (36 

часа), природе и друштва (43 часа), ликовне 

културе (10 часова), музичке културе (4 часа), 

енглског језика (5 часова) и одјељенске 

заједнице (6 часа). 

 
Када се посматра настава у петом разреду 

електронска учионица се користила у настави 

српског језика (48 часова), математике (24 

часа), познавање природе (53 часа), 

познавање друштва (19 часова), ликовна 

култура (4 часа), одјељенске заједнице (6 

часова), енглеског језика (8 часова), 

вјеронауке (2 часа), музичке културе (2 часа), 

Један час матерњег језика реализован је 

употребом електронске учионице. 

Може се дакле закључити да се настава 

свих наставних предмета у разредној настави 

може реализовати употребом електронске 

учионице. 

Употреба електронске учионице у 

разредној настави обзиром на тип часа 

 
Када посматрамо тип часа у разредној 

настави употребом електронске учионице 

реализовано је 277 часова обраде нових 

садржаја и 343 часа утврђивања у свим 

предметима.  

Број часова које су наставници разредне 

наставе реализовали у електронској 

учионици 

 
Дакле, 66 наставника реализовало је један 

час употребом електронске учионице. Њих 

235 реализовало је тачно два часа, 32 

наставника реализовала су  три или четири 

часа, 7 наставника од пет до десет часова, док 

је један наставник реализовао више од десет 

часова употребом електронске учионице. 

 

Предметна настава 

Број наставника који у реализацији 

наставе користе електронску учионицу по 

предметима 

 
Када посматрамо предметну наставу 

највећи број наставника енглеског језика њих 

40 користи електронску учионицу у 

реализацији наставе. Дакле 16.81% од 

укупног броја наставника који у предметној 

настави часове реализују у електронској 

учионици су наставници енглеског језика. 

Слиједе наставници српског језика 35 

(14,71%), математике 30 (12,61%), 

информатике 25 (10,5%), биологије 22 (9,24%), 

географије 19 (7,98%), историје 18 (7,56%). 

Укупно 49 наставника осталих предмета или 
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20,59% часове реализују уотребом 

електронске учионице. 

Број часова који су реализовани у 

електронској учионици по предметима 

 

Када посматрамо по предметима највећи 

број часова биологије је реализован у 

електронској учионици – укупно 116, што је 

17,66% од укупног броја часова реализованих 

у електронској учионици у мјесецу децембру. 

Нешто мањи број часова информатике 88 

(13,39%), математике 76 (11,57%), енглеског 

језика 71 (10,81%), географије 54 (8,22%), 

српског језика 53 (8,07%), историје 48 (7,31%) 

и физике 33 (5,02%) је реализован употребом 

електронске учионице. Укупно 105 часова 

(15,98%) осталих предмета је реализовано у 

електронској учионици. На 13 часова (1,98%) 

ученици су учили како се користи електронска 

учионица. Шест часова додатне наставе 

(0,91%) је реализовано у електронској 

учионицу и то по два часа енглеског језика и 

историје, те по један час српског језика и 

географије. Употребом електронске учионице 

реализован је и један час саобраћајне секције 

(0,15%).  

Просјечан број часова по  наставнику 

реализован у електронској учионици 

 

Уколико посматрамо просјечан број 

часова које су наставници појединих 

предмета реализовали у електронској 

учионици могуће ја запазити да је тај број 

највећи у настави биологије – сваки наставник 

који у настави користи електронску учионицу 

у њој је пројсечно реализовао 5,27 часова. 

Приближно исти број часова реализовали 

су наставници информатике 3,26, њемачког 

језика 3,00, техничког образовања 3,00 и 

вјеронауке 3,20. 

Наставници математике реализовали су 

просјечно 2,53 часова у електронској 

учионици, историје 2,67, хемије 2,00, 

географије 2,84, физике 2,20, музичке културе 

2,17.  

Наставници српског језика, енглеског 

језика, ликовне културе и матерњег језика 

реализовали су просјечно мање од 2 часа 

употребом електронске учионице. 

Употреба електронске учионице у 

предметној настави обзирома на тип часа 

 
Од укупно 721 часова који су у мјесецу 

децембру реализовани у предметној настави 

346 часова је обраде и 375 утврђивања. 

Број часова које су наставници 

реализовали у електронској учионици
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Када посматрамо број часова које су 

наставници реализовали у електронској 

учионици можемо примијетити да је највећи 

број нставника реализовао 2 часа – укупно 

139 наставника. Даље, 55 наставника у 

електронској учионици реализовало је од 2 

до 4 часа, њих 36 реализовало је мање од 2 

часа. Од 5 до 10 часова у мјесецу децембру 

реализовало је 20 наставника, док су 3 

наставника у електронској учионици 

реализовали више од 15 часова. 

 

Закључак 
 

Да би образовни систем био успјешан 

мора да прати савремене трендове. Како су 

Информационо комуникационе технологије 

постале саставни део наших живота, морају 

бити и дио образовања. Употреба ИКТ 

технологија у нашим школама је још увијек на 

почетку. Искуство је показало да је основна 

препрека недовољна обученост наставника и 

то је проблем који се мора рјешавати.  

Обзиром да наши ученици припадју 

генерацији  „дигиталних урођеника“  многи 

од њих су спретнији  у дигиталном свијету од 

нас наставника. То је чињеница. Међутим, 

посао наставника није  да буде господар 

технологије већ  он мора да буде господар 

своје наставе. Наставник будућности  ће своје  

ученике да учи како се технологија користи 

етички и ефикасно. 

Како бисмо омогућили нашим ученицима 

усвајање вјештинама 21. вијека, морамо  

сагледати могућности које пружа електронска 

учионица. Неопходно је уложити додатни 

напор у припрему и саму реализацију 

наставе.  

Наставницима је неопходно пружити 

додатну помоћ и подршку. Цјелокупна 

употреба ИКТ у нашим школама може бити 

ефикаснија. Наставници тврде да је за њихово 

коришћење ИКТ веома битно какви су услови 

у школи. Веома је битан и број рачунара 

повезаних на интернет. Поред тога што су 

технички услови битни искуство показује да 

нису најважнији. Ово истраживање показало 

је да ако група наставника у једној школи уз 

подршку руководства употребљава ИКТ у 

великој мјери они инспиришу остале 

запослене да повећају своју употребу ИКТ.  

Ученици и њихови родитељи  још увијек не 

захтијевају употребу ИКТ у настави, али је за 

очекивати да се и то промијени у скорој 

будућности.  
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Компетенције учитеља за компјутеризовану наставу 
Радмила Дакић, магистар/ мастер разредне наставе, ЈУ ОШ „Свети Сава“ Добој 

 

(рад презентован на Симпозијуму магистара разредне наставе, Учитељски факултет,  Бања Лука,  јуни, 2014. године) 

 
Резиме: Трагајући за што ефикаснијим стратегијама у сврху сталног унапређења образовног 

система јављају се многе иновације. Међу бројним иновацијама, посебно мјесто  у образовном 

систему  заузима  компјутеризована настава. Предности компјутеризоване наставе су одавно 

познате, а огледају се у индивидуализацији наставе, правовременој повратној информацији, 

објективности оцјењивања, једнаком односу према свим ученицима, довођењу ученика у 

субјекатску позицију, јачању самопоуздања итд.   

 

 

Већина истраживача се слаже у мишљењу 

да утицај технологије на наставни процес 

зависи од квалитета образовног софтвера, 

радног окружења те посебно развијености 

ИКТ компетенција учитеља да  технологију  

што успјешније примијени у пракси како би се 

побољшао квалитет наставе и она постала 

ефикаснија.  

У раду расправљамо о  компетенцијама 

учитеља, могућностима развоја компетенција 

те о различитим фазама примјене ИКТ- а у 

настави. Кључне ријечи:  компетенције 

учитеља, савремена технологија, ИКТ 

 

 

Компетенције учитеља  потребне за 

компјутеризовану наставу 

 
Предности компјутеризоване наставе већ 

давно су познате. Међутим,  не може се свака 

употреба рачунара у наставном процесу 

сматрати иновирањем наставног процеса. 

Правилна употреба ИКТ-а у настави мотивише 

ученика, доводи га у активну позицију, 

подстиче на размишљање, истраживање и 

рјешавање проблемских ситуација, подстиче 

развој личности у цјелини и развија 

компетенције за живот у будућности.  
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Предуслов за правилну,  самоувјерену и 

ефикасну примјену ИКТ-а у настави су 

довољно развијене компетенције наставника 

који изводи наставни процес. Уопштено 

узевши компетенције представљају 

одређене способности, знања, вјештине, 

искуство и вриједности које чине 

оспособљеност појединца да успјешно 

извршава поједине задатке и улоге. 

Компетенције се зато посматрају у функцији 

квалитета рада и остваривања искуствено 

постављених стандарда, те се и процјењују 

преко нивоа успјешности у обављању 

задатака и улога (Ђурић, 2009).  

 Поред основних, традиционалних 

компетенција учитеља и од  ИКТ 

компетенција зависи избор метода, облика, 

средстава које ће он користити у 

компјутеризованој настави. Имплементација  

рачунара у наставни процес захтијева много 

више од жеље за иновацијом. 

Прије свега потребно је разграничити које 

то  компетенције мора посједовати учитељ. 

Компетенције за компјутеризовану наставу 

подразумијевају да учитељ посједују знања из 

сљедећих области: 

 знање о садржају (дидактичко - 

методичко знање) 

 педагошко  и психолошко знање 

 ИКТ знање  (слика 1) 

Како би  ИКТ технологија у настави 

испунила своју функцију и иновирала 

наставни процес потребно је добро 

познавање дидактике, методике, педагогије, 

психологије  и образовне технологије. Ове  

области су повезане и  међусобно се 

преплићу. Ако недостаје било која од ове три 

области знања, наставни процес реализован 

путем ове врсте наставе неће бити успјешан.  

За учитеља који посједују знања из ове три 

области, а та знања обједињује и 

употребљава у пракси на ефикасан и 

економичан начин можемо рећи да има 

развијене компетенције за компјутеризовану 

наставу.  

 
Слика број 1. Област ИКТ компетенција (према 

Школа будућности, 2012.) 

Непобитна је чињеница да технолошке 

промјене утичу и на образовање. Реформа 

образовања подразумијеваће интеграцију 

ИКТ- а у свакодневном раду. Да би се ИКТ 

могао интегрисати на прави начин потребно 

је развијати компетенције наставника за ову 

област.  Према препоруци Европског 

парламента и Европског савјета о 

цјеложивотном учењу ИКТ компетенције 

подразумијевају посједовање сљедећих 

знања, вјештина и ставова: 

 основна знања о рачунару (познаје 

дијелове рачунара и начин на који 

рачунар ради, укључује и искључује 

рачунар, те покреће жељене рачунарске 

програме ) 

 познаје и примјењује  програмске  

апликације (познаје рачунарске 

програме, покреће их  и примјењује у 

свакодневном раду) 

 разумије функције  апликација и има 

знање o њима (разумије функцију 

апликација и зна најбољи начин да их 

инкорпорира у наставној пракси) 

 користе  интернет (с циљем да дође до 

потребних информација, те 

информације на правилан начин  

искориштава у наставној пракси) 
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 користе образовне веб  портале и 

дигиталне материјале (с намјером да 

употпуни наставни процес наставне 

материјале преузима с интернета, а 

своје материјале дијели с другима). 

 посједују знања о учењу на даљину 

(видео – конференције, skype, facebook) 

 

Вјештине: 

 Способност претраживања, сакупљања 

и обраде електронских информација, 

података и концепата и системско 

коришћење 

 Способност коришћења визуелних 

репрезентација података за 

представљање или разумијевање 

сложених информација, 

 Способност проналажења веб страна и 

коришћење интернет услуга као што су 

форуми за дискусију и електронска 

пошта 

 Способност коришћења ИКТ за подршку 

креативности и иновативности на послу 

 

Ставови: 

 Склоност коришћењу ИКТ-а у 

самосталном и тимском раду, 

критички став у процјени 

доступних информација 

 Позитиван став и осјетљивост на 

безбједну и одговорну употребу 

интернета, укључујући питања 

приватности и поштовање 

културних разлика, 

 Интересовање за коришћење ИКТ-

а ради ширења својих видика 

учествовање у заједницама, 

мрежама у професионалне сврхе. 

 
 

 

 

 

Како стећи и развити ИКТ компетенције 

 
Компетенције се стичу редовним 

образовањем и перманентним стручним 

усавршавањем. Информатика, као предмет је 

заступљена и на факултетима. Она се на 

Учитељском факултету изучава под називом 

Образовна технологија. У склопу овог 

предмета студенти се обучавају за примјену 

савремених образовних технологија, као и за 

кориштење нових рачунарских програма у 

свакодневном раду. Информатичка 

писменост подразумијева познавање и 

примјену основних рачунарских програма као 

што су: Excel, Word, Power Point, Internet, 

Outlook. Под напреднијим познавањем 

рада на рачунару подразумијева се шира 

употреба рачунарских програма у смислу 

прављења и копишћења образовних 

софтвера,  веб-страница,  квизова, 

дигиталних матeријала, мултимедијалних 

материјала, те учење на даљину.  

 Период застаријевања информација у 

ИКТ-у је  шест мјесеци, а количина 

информација која се данас појављује је већа 

од  укупне количине  информација од 

постанка свијета закључно са средњим 

вијеком. На основу овога можемо закључити  

да  ИКТ  знање које је стечено формалним 

образовањем веома брзо застаријева те  

постаје неупотребљиво ако се не настави  

перманентно допуњавати и стручно 

усавршавати.  

 У данашње вријеме крај формалног 

образовања представља почетак 

професионалног развоја учитеља. И ако 

учитељ жели да се професионално развија  

мора да настави да учи кроз облике 

информалног и неформалног образовања, да 

стиче  ИКТ компетенције на различите начине 

и на тај начин да прати достигнућа науке, 

технике и технологије. 

Облици стручног усавршавања на којима 

се могу  развијати ИКТ компетенције су: 



Електронски часопис Доситеј, број 5 

 

- 12 - 
 

 Семинари 

 Курсеви 

 Симпозијуми  

 Конгреси 

 Конференције 

 Савјетовања, радионице 

 Учење на даљину 

Поред свих поменутих облика на којима је 

могуће стећи  компетенције,  истраживања 

показују да наши учитељи  ИКТ компетенције 

стичу углавном самостално, 

самообразовањем. Разлози су бројни, а крећу 

се од недостатка материјалних средстава, 

недовољно развијених компетенција које су 

услов учења на даљину до непостојања 

организованих облика стручног усавршавања 

о примјени ИКТ-а у настави од стране 

надлежних институција.  

 

Фазе у примјени ИКТ-а у настави 

 
Стицање и развој ИКТ компетенција је 

дуготрајан процес. Започиње формалним 

образовањем, а наставља се перманентним 

стручним усавршавањем. У развоју ИКТ 

компетенција можемо разликовати неколико 

фаза развоја. Најчешће су то:  

1. Иницијална фаза – Фаза упознавања 

учитеља са могућностима рачунара. У 

овој фази учитељи најчешће штампају 

већ припремљене материјале. Пошто 

нису сигурни у своје компетенције не 

усуђују се да рачунар користе у раду са 

ученицима.  

2. Фаза прихватања – Фаза упознавања са 

могућностима Word-а, Учитељи се 

одлучују за прављење властитих 

материјала. У раду користе већ 

припремљене Power point 

презентације. Ученици су у овој фази 

још увијек само посматрачи.  

3. Активна употреба – Фаза која се 

одликује већим самопоуздањем 

учитеља. Захваљујући развијенијим 

компетенцијама учитељи се одлучују на 

активизацију ученика у наставном 

процесу. Ученици добијају 

једноставније задатке које требају 

рјешавати употребом рачунара. 

Најчешће су то задаци у програму за 

писање или програму за цртање, те 

претраживање интернета.  

4. Прилагођавање – Фаза у којој учитељ  

примјењују ИКТ компетенције. Учитељ 

је самоувјерен, влада материјом, 

активно укључује ученике у наставни 

процес. Стимулише их и усмјерава у 

самосталној примјени ИКТ у процесу 

учења.  

5. Уношење иновација – Фаза у којој 

учитељ у потпуности интегрише ИКТ у 

наставни процес. Учитељ  у овој фази 

има улогу фацилитатора. Највећа 

активност учитеља  је прије самог часа 

када треба да  припреми задатке. 

Ученици задатке рјешавају самостално 

или у групи, уз помоћ ИКТ- а и смјерница 

које им је припремио наставник. На овај 

начин ученици стичу нова трајнија и 

квалитетнија знања, а у исто вријеме 

развијају и властите компетенције.  

Фаза примјене компјутеризоване наставе 

зависи од развијености ИКТ компетенција 

учитеља. Што су ИКТ компетенције учитеља 

веће, тиме је већа и фаза примјене рачунара у 

раду.  

 

Закључак 
Неоспорна је чињеница да ће савремена 

технологија пронаћи своје мјесто у 

образовању. Успјешност примјене 

технологије у настави зависиће прије свека од 

вјештине наставника да интегрише ИКТ у 

наставни процес. С обзиром да вјештине 

интеграције  зависе од степена развијености 

ИКТ компетенција, неопходоно је да се 

пронађу начини професионалног развоја 
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наставнка за стицање нових компетенција,  

јер је професионални развој наставника 

најлогичнији пут за стицање тих 

компетенција. Било би пожељно  да  будући 

програми стручног усавршавања наставника 

буду засновани на развоју ИКТ компетенција 

с циљем што боље и успјешније интеграције у 

наставни процес.  

Дакле, кривицу за недовољно развијене 

ИКТ компетенције учитеља не можемо 

тражити само у учитељима. Учитељи имају 

повјерења у употребу ИКТ-а, желе да развију 

компетенције али сматрају да немају 

могућности за то. Ако се узме у обзир колико 

ова иновација може да унаприједи наставни 

процес, самим тим квалитет наставе подигне 

на виши ниво, сматрамо да би надлежне 

институције требале више пажње да посвете 

овој проблематици.  
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традиционалне ка информатичкој 
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друштво Србије.  

2. Вилотијевић, М. (2002). Информатичка 

концепција наставе. Образовна 
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3. Група аутора (2012): Школа будућности. 

Чигоја штампа 

4. Ђурић, Ђ. ( 2009). Зборник радова са 
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академија образовања.  
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„Сат кодирања“ у ОШ „Никола Тесла“, Прњавор 
Бранкица Јокић и Саша Бијелић 

 

 
У седмици од 8. до 14. децембра 2014. године, у част обиљежавања седмице  информатичке 

едукације, организована је свјетска кампања под називом „Сат кодирања“. Основни циљ 

кампање је да потакне десетке милиoна ученика свијета да учествују у онлајн кодирању, што је 

и постигнуто са бројком од преко 77.456 догађаја организованих у цијелом свијету.  

 

ОШ „Никола Тесла“, Прњавор, укључила се 

у свјетску кампању под називом „Сат 

кодирања“, као једина школа из Републике 

Српске, те 11.12.2014. године одржала 

једносатни час „Увод у информатику“, у 

електронској учионици из пројекта Доситеј 

(Босна и Херцеговина је имала укупно 139 

организованих догађаја под називом „Сат 

кодирања“).  

Сат кодирања у ОШ „Никола Тесла“ 

изведен је од стране професора информатике 

Бранкице Јокић и Саше Арсенића, уз помоћ 

ученика који похађају Информатичку и 

Програмерску секцију у овој школи (ученици 

од другог до деветог разреда). Час је 

представљен и као Огледни час, а гости су 

били представници Републичког педагошког 

завода РС, колеге наставници из других 

школа, представници компаније Ланако из 

Бањалуке и Мајкрософта БиХ из Сарајева.  

Професори Бранкица и Саша су пријавили 

школу за учешће преко сајта: 

http://hourofcode.com/  

те са ученицима заједнички прошли обуку 

кроз одређене курсеве, а током седмице 

информатичке едукације, замијенили су 

програмирање у Qbasic-u  и C++ са „игром 

кодирања“. 

 

 
Почетна страна кампање „Сат кодирања“  

http://hourofcode.com/
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Први пут су ученици двије информатичке 

секције, различитих узраста и у сарадњи два 

наставника били на заједничком задатку. 

Тимски рад наставника произвео је и тимски 

рад ученика, на заједничким часовима 

секције. Поред наставника ментора, старији и 

искуснији ученици су били ментори млађим 

ученицима гдје су по први пут  неки  

користили  интернет за учење програмирања.  

 

 
Ученици програмирају игру кроз игру 

 

Користећи сајт „Code.org“ ученици су 

радили онлајн кодирање - програмирање  на 

њима веома приступачан начин користећи 

готове блокове наредби. Програмирање им је  

представљало игру гдје  методом „drag and 

drop“ (превуци и спусти), рјешавају проблеме, 

мозгалице и након сваког успјешно ријешеног 

проблема имају повратну информацију да ли 

су успјешно ријешили и написали одређени 

број линија кода. 

Кроз практични примјер рада у 

едукативном алату за програмирање  

ученици  упознају кроз игру начин 

размишљања који је потребан да би се 

разумјели алгоритми и програмирање 

уопште. Резултат њиховог рада је апликација, 

гдје кликом на „изврши“ виде резултат свога 

рада. На тај начин им програмирање постаје 

забава и мотивација за даље учење и 

рјешавање сложенијих проблема. 

Програмирање је пресудно за 

разумијевање начина на који користимо 

рачунар и све доступне алате. Основне 

вјештине програмирања ће бити потребне за 

многа занимања у будућности, а више од 90% 

занимања у данашње вријеме захтијева 

одређена знања у области информационо-

комуникационих технологија. 

Свјесни смо да се учењем програмирања 

развија  логичко размишљање и дјеца тако 

уче да разумију и стварају нове технологије, а 

не само да их користе.  

 

 
Пуна сарадња ученика и наставника 

 

Основно знање из области 

информационих технологија је неопходно не 

само ученицима да би их на вријеме 

припремили за будућност већ је неопходно и 

свим грађанима данас, без обзира које ће 

бити њихово занимање. 

По први пут је учење програмирања 

примијењено и у нижим разредима основне 

школе (од 2. разреда ), при чему су сви 

ученици показачи вољу и способност лаког 

учења програмирања кроз игру. 

Њиховом добром сналажењу у руковању 

са  ИКТ технологијом можемо захвалити 

пројекту Доситеј и вриједним учитељима 

нижих разреда који користе  ИКТ у редовној 

настави. 
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Врсте задатака 

 

Главни изазов у програмирању 
представља савладавање методологије 
рјешавања проблема. Како учење 

програмирања не би било монотоно 
наставници у овој школи су се одлучили да 
ученицима приближе кодирање кроз игру 
кориштењем готових апликација за израду 
прича и игрица. Склапајући блокове наредби 
ученици спонтано савладавају програмске 
петље које су им, једним дијелом, 
представљале проблем у настави 
програмирања. Њихове приче и игрице су 
врло маштовите и садржајне.  Објављивање 
на Фејсбук групи пробудило је у њима 
такмичарски дух што је произвело жељу да 
умјесто у паровима раде индивидулно како 
би сваки појединац имао прилику 
презентовати свој „програм“, игрицу.  
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Представљање пројекта ДОСИТЕЈ - „Нове технологије у 

образовању“, Београд 
Александар Црновчић, Ланако д.о.о. 

 

 
Са циљем унапређења квалитета образовања, ове године је организован други по реду догађај 

посвећен употреби информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у систему образовања. 

Конференција и сајам “Нове технологије у образовању” одржани су у Белекспоцентру и 

просторијама хотела Holiday Inn у Београду 27. и 28. фебруара 2015. 

 

Теме сајма и конференције су обухватале: 

 примјере добре праксе у употреби ИКТ 

у основним и средњим школама 

 примјере добре праксе у употреби ИКТ 

у високом образовању 

 инклузивно образовање уз подршку 

ИКТ 

Учешће у догађају било је бесплатно. 

Програм је реализован у више сала,  а у 

оквиру богатог сајамског програма своја 

рјешења је представило више од 40 

компанија, издавачких кућа и образовних 

институција из Србије и региона, као и Велике 

Британије. 

ЛАНАКО тим, подржан од стране Интел 

компаније и сарадника, представио је 

пројекте „Доситеј“ и „ЕдуИС“ као примјере 

најбоље праксе употребе информационих 

технологија у образовању у Републици 

Српској. 

Иако се овај догађај организује тек други 

пут, одлична организација, велики број 

излагача, занимљива предавања у 

конференцијском дијелу и веома велика 

посјећеност и заинтересованост србијанске и 

београдске јавности, оставили су утисак да се 

ради о манифестацији са знатно дужом 

традицијом.

 
Дио атмосфере са сајма 

Заједнички сајамски штанд компанија 

ЛАНАКО и Интел, током оба дана сајма имао 

је велики број заинтересованих посјетилаца 
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различитих струковних профила из 

различитих образовних бранши, тако да смо 

једва стизали пружити тражене информације 

свакоме од њих.  Члановима ЛАНАКО 

колектива, на сајму су се придружили 

наставници Радмила Дакић (магистар 

разредне наставе у ОШ „Свети Сава“, Добој) и 

Жељко Станојевић (наставник физике и 

математике у ОШ „П.П. Његош“, Теслић), без 

чије помоћи не бисмо успјели адекватно 

представити пројекат „Доситеј“ свим 

заинтересованим посјетиоцима.  

Дио штанда смо уредили за демонстрацију 

рада електронске учионице кроз приказ 

практичних  примјера употребе рачунара у 

настави. 

 
Демонстрација рада еУчионице 

Током првог дана сајма, колега Иван 

Ковачевић, директор Ланацо Београд, 

представио је Ланацо образовна пословна 

рјешења и заједно са осталим члановима 

тима одговарао на питања о имплементацији 

електронског дневника у школама у 

Републици Српској. 

 
Иван Ковачевић, Ланацо пројекти у образовању 

Други дан сајма презентацију реализације 

пројекта „Доситеј - еУчење по моделу 1:1“ 

одржала је Сања Сабљић, менаџер сектора ИТ 

рјешења и едукација у компанији ЛАНАЦО.  

Непосредно након презентације пројекта, 

наш штанд је поново имао велики број 

заинтересованих посјетилаца - наставници, 

директори, универзитетски професори, 

власници приватних школа, велики број 

новинарских екипа и многи други посјетиоци 

су тражили додатне информације о пројекту и 

показивали видно одушевљење цијелом 

концепцијом и обимом пројектних 

активности. 

 

 
Сања Сабљић, представљање пројекта Доситеј 

Све у свему, овај догађај је био једно 

несвакидашње искуство за све чланове нашег 

тима, гдје смо још једом показали да 

Република Српска предњачи у региону у 

употреби информационих технологија у 

наставном процесу.  

Више информација о програму 

конференције, излагачима, партнерима, те 

видео материјале и презентације можете 

пронаћи на страници 

http://www.britishcouncil.rs/new-technologies  

  

http://www.britishcouncil.rs/new-technologies
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Двије приче о самостално изведеним обукама у школама – 

дисеминација знања (Доситеј) 
 

 
У овом броју доносимо двије приче како су школе из прве фазе пројекта Доситеј организовале 

додатне обуке за своје колеге који нису прошли обуку током имплементације пројекта.  Ланако 

је у сарадњи са наведеним наставницима, на основу достављених планова обуке, скенираних 

потписаних спискова полазника и слика са обуке, издао дипломе новим полазницима обука. 

Сигурни смо да ова два примјера нису усамљена, па вас позивамо да нас контактирате (Ланако 

Доситеј тим за подршку) уколико имате сличну причу или вам је потребна помоћ у реализацији 

додатне обуке или сличних активности. 

 

Прича из ЈУ ОШ „Свети Сава“, Какмуж 
Милан Петковић, проф. информатике 

Фронтални облик рада полако одлази у 

заборав. Креда, табла, спужва, систем писати-

брисати био је добар. Али у данашње 

вријеме, доба дигитализације када свако 

дијете има мобилини, таблет... Вријеме 

промјена је дошло. Дигитални часови су наша 

будућност. Једноставније, лакше, брже. 

Основна школа „Свети Сава“ у  Какмужу 

већ је двије године у појекту „Доситеј“ . Три 

опремљене електронске учионице чине 

наставу доста интересантнијом, ближој 

ученицима, дочаравају им и чине ближим све 

оно што сам уџбеник не може описати. 

Велики број наставника прошао је обуку и 

успјешно примијенио своја знања у настави. 

Велики интерес ученика за овакав тип 

наставе, њихови позитивни коментари на 

часове одржане у електронским учионицама, 

навели су нас да и остатак наставника који 

нису прошли обуку у првој фази додатно 

обучимо, иако наша школа није обухваћена 

фазом два. 

 
Додатни часови обуке у ОШ Свети Сава, Какмуж 

Уз помоћ  и подршку директора школе као 

и Ланака из Бања Луке и овај пројекат је 
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успјешно реализован. Шест наставника 

добило је сертификате о успјешно завршеној 

обуци. Своје знање усвојено у току обуке већ 

су успјешно показали. Одржани часови и 

задовољство ученика били су више него 

довољни да посвједоче о њиховој 

успјешности.  

Али то није све. И сада док читате овај 

часопис још седам наставника пролази обуку 

за примјену CMPC-ова у настави. Њихов 

ентузијазам и жеља да се унаприједи настава 

довољан су ми мотив да без надокнаде 

помогнем својим колегама.  

 

Прича из ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“, 

Теслић 
Жељко Станојевић, проф. математике и 

физике 

На иницијатуву групе наставника из 

основне школе „Петар Петровић Његош“ 

Теслић, одржана је вишедневна обука 

наставника у склопу пројекта „Доситеј – 

еУчење 1:1“ 

 
Полазници додатне обуке у ОШ „Петар Петровић 

Његош“, Теслић 

Група наставника, која је већ раније 

одслушала све предвиђене обуке, тражила је 

начин да се изведе додатна обука, како би се 

реализација овог пројекта дигла на виши 

ниво. Наиме, већ 2012. наша школа је 

укључена у овај пројекат и том приликом 

насатвници су прошли дводневну обуку о 

употреби рачунара у оваквој врсти наставе 

коју је организовао Ланако, а затим 2013. 

наставници пролазе, такође дводневну, обуку 

под називом „Педагошка обука".  

Осим наставника који су прошли све 

поменуте обуке, било је и оних који до сада 

нису прошли никакву обуку, а изразили су 

жељу да учествују у реализацији овог 

пројекта. 

У разговору који сам обавио са 

наставницима, управом школе и Ланаком, 

издоговорао сам да је могуће организовати 

обуку и то на следећи начин. 

1. Обука би била изведене у двије групе, 

једну групу би сачињавали наставници 

који су већ прошли горе споменуте 

обуке, а другу групу би сачињавали 

наставници који досад нису прошли 

ниједан вид обуке. 

2. Обука би се организовала у вечерњим 

термину у трајању по 4 часа. 

3. Школа би сносила трошкове овуке. 

4. Ланако би пружио сву потребну техничку 

и стручну помоћ око реализације обуке. 

5. Обуку би извео наставник Жељко 

Станојевић. 

6. Након завршетка обуке наставници би 

добили одговарајуће сертификате, које 

би заједнички обезбиједили Ланако и 

Министарство образовања РС. 

 Након свих припремних активности, прва 

обука за наставнике којима је била потребна 

додатна едукација изведена је 2. 2. 2015. 

Обуце је присуствовало 14 наставника. Другу 

групу сачињавало је 16 наставника, међу 

којим су били и директор, педагог и 

библиотекар школе. Ова група имала је два 

одвојена дијела обуке, обуку о употреби 

ученичких рачунара и педагошку обуку. Обука 

је изведена 3. 4. и 11. Фебруара 2015. у 

просторијама школе. 

Након успјешне реализације обуке 

наставницима су уручени сертификати које је 

обезбиједио Ланако. 
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Како оптимизовати презентацију за приказивање у е-Учионици  
Аљоша Никић, Ланако д.о.о. 

 

 
 

Приликом креирања PowerPoint презентација, које ћете користити за вријеме рада са е-

Учионицом  (дијељењем вашег екрана или слањем презентације на ученичке рачунаре помоћу Intel 

Classroom Management програма) потребно је имати у виду могућности оптимизације 

презентације. Под оптимизацијом се  подразумијева смањивање величине презентације која 

често буде велика због много анимација, слика великог формата или аудио/видео докумената.  

 

 

Анимације 
 

Док кориштење анимација може имати 

привлачну функцију приликом презентовања, 

имајте у виду да свака анимација повећава 

величину презентације. Стога је анимације 

пожељно користити само за наслове и 

евентуално за поједине слике, али не и за све 

текстове (објекте) који се налазе у 

презентацији.  Ако користите анимације у 

већини слајдова презентације, користите 

основне као што „Појављивање“ из сегмента 

„Улаз“. Користити додатне анимације из 

сегмента „Наглашавање“ и „Излаз“ није 

пожељно, уколико ћете презентацију 

представити ученицима помоћу дијељења 

предавачког екрана.  

 

 

 

 

 
Кориштење анимација за текст и објекте у 

PowerPoint-у 
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Слике – резање и компресовање 
 

Приликом убацивања слика на слајдове, 
значајно доприносите повећању своје 
презентације, уколико не урадите компресију 
слике, односно њену оптимизацију за 
приказивање и дијељење у е-Учионици. 

 

Резање слике 
 

Помоћу алатне траке „Обликовање“ (која 

се појави када убаците и означите слику), 

можете користити опцију резања слике, како 

би издвојили и фокусирали само одређени 

дио.  

 
Кориштење опције “Изрежи” 

Када изрежете слику, њени дијелови нису 

у потпуности изрезани већ само сакривени. 

Ова опција омогућава да вратите слику на 

почетни изглед, али исто тако оставља 

величину слике непромјењену. Ако је слика 

величина 2MB она ће и даље остати исте 

величине, иако сте изрезали слику како би 

приказали само одређени дио.  

 
Примјер изрезане слике (љево) и примјер када исту 

слику означимо за резање (десно) 

 

Компресија слике 
 

Да би изрезани дио слике у потпуности 

уклонили потребно је да исту компресујете. 

Компресовање слике се налази на истој 

алатној траци, опција „Компримуј слике“. 

Кликом на ову опцију, можете компресовати 

само означену слику или све слике (тако што 

уклоните квачицу са опције „Примени само на 

ову слику“). Након постављених опције 

потврдите компресовање кликом на „У реду“. 

 

 
Компресовање означене слике или свих слика у 

ПоwерПоинт презентацији 

Мултимедија – компресовање 
 

Уколико користите аудио или видео 

документе унутар презентације, величина тих 

докумената се додаје презентацији и тиме је 

повећава – што ће у поједином дијелу 

отежати дијељење презентације.  

Када убаците аудио или видео документ, 

прије него што сачувате презентацију, 

кликните на алатну траку „Датотека“, гдје ћете 

имати опцију „Компримуј медије“. 



Електронски часопис Доситеј, број 5 

 

- 23 - 
 

 

 

 
Компресовање медијских датотека у 

презентацији 

Изаберите „Квалитет презентације“, како 

не би изгубили пуно на квалитету звука или 

видеа приликом компресовања.  

 

 
Избор компресије медијских докумената за 

квалитет презентације 

Када се заврши компресија кликните 

затворите прозор „Компримовање медија“  и 

сачувајте вашу презентацију. 

 
Компресовање аудио документа у презентацији 

 

Чување презентације као PDF фајла 
 

Презентацију можете опционо да сачувате 

као PDF документ, гдје ће PowerPoint 

приликом снимања, увелико компресовати 

комплетну презентацију и тиме смањити 

величину. Изаберите Датотека – Сачувај као, 

затим изаберите локацију и у прозору гдје 

уписујете име презентацију за тип документа 

изаберите PDF. 

 

 
Величина PDF фајла је мања од PP Slide Show фајла 
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Како написати припрему за 

објаву у часопису ДОСИТЕЈ 
Редакција 

 

 
Уколико желите да се ваша припрема нађе 

у једном од бројева часописа Доситеј, 

молимо вас да је прилагодите формату и 

намјени часописа јер у часопису желимо 

приказати припреме које описују ефикасну 

употребу технологије на часу (навести коју 

технологију користите у ком дијелу часа, за 

које активности, колико дуго и сл.). 

Текст припреме за часопис Доситеј мора 

обавезно имати три дијела: 

 Основне елементе припреме (назив 

школе, име наставника, разред и 

одјељење, наставна тема, тип часа, 

образовно-васпитни задаци часа, облик 

рада, наставна метода, наставна 

средства, литература, веза са другим 

предметима итд.) 

 Посебно издвојену АРТИКУЛАЦИЈУ 

ЧАСА – описане кораке извођења часа 

са назначеним трајањем сваког корака, 

да би неко ко буде желио извести час уз 

помоћ ваше припреме то урадио што 

лакше   

 Додатни материјал – у тексту припреме 

НАВЕСТИ све потребне ДОДАТНЕ 

МАТЕРИЈАЛЕ за извођење приказаног 

часа (PowerPoint презентацију; Додатне 

документе са сликама, садржајем 

наставних листића, задатака;  Игрице; 

Видео материјале (YouTube снимке); 

Симулације итд.)  

и  

o навести линкове према свакој од 

датотека додатног материјала (ако их 

имате постављене негдје на wебу или 

ИТАО платформи 

http://itao.eobrazovanje.com)  

или 

o послати додатне материјале као 

посебне фајлове уз текст припреме, 

јасно насловљене да се могу лако 

повезати са називима које сте навели 

у тексту 

Нпр.  Ако сте у тексту припреме навели да 

су додатни материјал: Игра асоцијације, 

Тајанствена животиња, Задаци по групама, 

Тест - дивље животиње итд., фајлови које 

пошаљете одвојено морају бити именовани 

слично, тј: 

Igra_asocijacije.ppt, Tajanstvena_zivotinja.ppt, 

Zadaci_grupe.doc, Test_DivljeZivotinje.qiz,  

да бисмо их ми могли поставити на ИТАО 

платформу и креирати линкове ка њима. 

Додатне напомене: уколико желите, у 

тексту можете навести и своју е-маил адресу 

да би вас неко од колега могао контактирати 

у случају помоћи и савјетовања око извођења 

часа по вашој припреми. Припрема треба да 

заузима највише двије странице А4 формата. 

Може бити написана и латиницом и 

ћирилицом. Примјере досадашњих припрема 

можете наћи у овом и претходним бројевима 

часописа Доситеј. 

Припреме слати на адресу: 

casopisdositej@lanaco.com 

 

 

 

  

http://itao.eobrazovanje.com/
mailto:casopisdositej@lanaco.com
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Припрема - Прољеће и 

обиљежја прољећа 
Радмила Дакић, ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“  ДОБОЈ 

 

 
Разред и одјељење: II 2 

Наставни предмет: ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Наставна тема: ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ-

ГОДИШЊА ДОБА 

Наставна јединица: ПРОЉЕЋЕ И ОБИЉЕЖЈА 

ПРОЉЕЋА 

Тип часа: обрада 

Наставне методе: Метода наставног 

разговора, метода рада  на тексту, метода 

писаних радова, метода илустрације и 

демонстрације 

Наставна средства:     презентација у  Power 

Point-u, наставни листићи у Word- у,  тест 

Облици рада: рад у пару,  индивидуални 

Врста наставе: Компјутеризована настава 

 

Циљ часа:                     

 Развијање интереса за посматрање 

природе и природних појава 

 Проширивање знања о прољећу и 

промјенама које оно доноси   на 

биљкама, људима и животињама  

 Оспособљавање ученика за рад на 

рачунару  

 Оспособљавање ученика за самоучење 

 

 

 

Очекивани исходи:    

  Ученици ће моћи да: 

• наведу обиљежја прољећа 

• објасне због чега се дешавају промјене 

у прољеће 

• опишу рад људи у прољеће у завичају 

• објасне како долазак прољећа утиче на 

живот људи, биљака и   животиња 

• прате временске прилике и да се 

правилно облаче у складу с  њима. 

• да пронађу одређени документ на 

рачунару,  да активно раде на 

документу и да га по завршетку рада 

врате наставнику  

• да се самостално крећу кроз 

презентацију и проналазе потребне 

информације у њој. 

 

Начин провјере остварености исхода 

учења: 

 Усмено извјештавање парова 

 Преглед наставних листића 

 Петминутни тест 

 

Корелација:  

 Српски језик (правилно пишемо 

реченице) 

 Музичка култура (слушање 

композиције „Зујалица“ и  „Прољеће „ 

Вивалди) 

 Ликовна култура (цртамо слику 

прољећа) 

 

 ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА  

Ученици ће се прије самог часа повезати са 

наставником  и регистровати  у програму 

„Мythware eUcionicе“. Наставник ће им тад 

послати потребан материјал за рад 

(презентацију и наставни листић). 
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AРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА 

1. ЗАЈЕДНИЧКЕ УВОДНЕ АКТИВНОСТИ (2 

мин.) 

На прва два слајда презентације налазе се 

загонетке.  Рјешења загонетки искористити за 

увођење ученика у рад.  

2. ОБРАДА НОВОГ  ГРАДИВА (15 мин.) 

 Уз  праћење презентације  и разговор са 

ученицима обрадити наставну јединицу. 

Слиједи рад ученика у паровима на 

истраживачким задацима.  Упозорити 

ученике да међусобно сарађују јер ће тако 

бити успјешнији у раду 

3. РАД У ПАРОВИМА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

ПАРОВА  (25 мин.) 

Парови отварају своје наставне листиће ( 

који се налазе у програму „Word“) и 

приступају рјешавању истраживачких 

задатака.  Ученици имају могућност да се 

врате у презентацију како би пронашли 

додатне информације. За оне који брзо 

ријеше свој истраживачки задатак, дата је 

могућност  да у програму за цртање ликовно 

представе слику прољећа.  

Из сваке групе бирамо по један пар који ће 

извјештавати.  Приликом извјештавања 

парова,  наставник „дијели екран“ пара који 

извјештава и на тај начин омогућава свим 

ученицима да виде рјешења и да их по 

потреби допуне.  

4. ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА (10 мин.) 

Повратну информацију на овом часу већ 

смо остварили извјештавањем парова, али 

ћемо додатно урадити и петминутни тест. 

5. АНАЛИЗА ТОКА РАДА ( 3 мин.) 

Заједно са ученицима анализирати час. Да 

ли им се допада  овакав начин рада, шта им 

се посебно свиђа, а шта би вољели да 

промијене. Подијелити листиће на којима су 

одштампани записи за свеску.   

 

*Временско трајање наставних активности 

је 55 минута. 

*У складу са Законом о основном 

образовању и васпитању („Службени гласник 

Републике Српске“ број 74/08, члан 43), те 

Уредбом о педагошким стандардима и 

нормативима за основно образовање и 

васпитање („Службени гласник Републике 

Српске „ број 51/ 011, члан 18) – за ученике 

прве тријаде организују се наставне 

активности у оквиру којих не мора да буде 

организован 45-минутни час“. 

 

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ 

 

- Презентација Прољеће  

Звукови из презентације 

- Радни листови за групе 

- Запис за свеске Прољеће 

- Квиз (тест) Прољеће 

 

могу се преузети са сајта: 

http://itao.eobrazovanje.com/mod/folder/vie

w.php?id=661  

 

За преузимање материјала са ИТАО 

платформе, прво се улогујте на платформу 

(http://itao.eobrazovanje.com), затим копирајте 

наведене линкове у интернет прегледник за 

директно преузимање материјала. Уколико 

немате налог на платформи, пишите нам на 

casopisdositej@lanaco.com. 

 

  

http://itao.eobrazovanje.com/mod/folder/view.php?id=661
http://itao.eobrazovanje.com/mod/folder/view.php?id=661
http://itao.eobrazovanje.com/
mailto:casopisdositej@lanaco.com
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Припрема - „Вашар у Тополи“,  

Д. Ерић 
Слободанка Црногорац, ОШ „Алекса Јакшић“, 

Милићи 

 

 
Српски језик – Обрада књижевног текста 

Разред: IV2 

Наставни предмет: Српски језик 

Наставна јединица: „Вашар у Тополи“ Д. Ерић 

Тип часа: Обрада новог градива 

Облици рада: Фронтални и индивидуални 

Наставне методе: Метода наставног 

разговора, метода рада на тексту, 

демонстративна 

Наставна средства: Пројектор, платно, 

„CMPC“ – ученички рачунари, наставнички 

рачунар 

Иновативни модел: Употреба инф.  

технологија, „е-Учење по моделу 1:1 – 

ДОСИТЕЈ“  

 

Циљ часа: Оспособљеност ученика у 

проналажењу пјесничких слика и 

разумијевање пјесме, за уочавање тока, 

мјеста и времена одвијања радње. 

 

Очекивани исходи:  

- ученици успјешно уочавају мјесто, 

вријеме и ток радње, 

- дају адекватне одговоре на постављена 

питања, 

- знају одредити колико пјесма има 

строфа, свака строфа колико има 

стихова,а стихови слогова,                                               

- наводе и образлажу поруку дјела. 

 

Очекивани исходи по IOP – у: 

- Ученик ће бити способан да прочита и 

разумије дата питања 

- Правилно формулише реченице 

(одговоре на питања) 

- Поштује правописна правила 

 

Припрема наставника 

Припремање и прилагођавање 

материјала: припрема теста у циљу 

десетоминутне провјере( Mythware програм), 

припрема учионице 

                                                                       

АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА 

ПРИПРЕМНИ ДИО ЧАСА (5 минута): 

Подјела рачунара ученицима и њихово 

повезивање са наставничким рачунаром 

ПРВИ КОРАК (3 минута): Емоционално-

интелектуална припрема( разговор о вашару) 

и најава наставне јединице. 

ДРУГИ КОРАК (20 минута): Покрећем, у 

програму power point, припремљену 

презентацију. У оквиру презентације 

приказујем текст пјесме и изражајно читам. 

Разговарамо о непосредном доживљају 

пјесме. На слајду је слика Добрице Ерића, 

читам о писцу. На наставничком рачунару 

покренути опцију „слање екрана“ и шаљем 

презентацију.  Тихо истарживачки читају (на 

својим екранима), тумачимо непознате 

ријечи и анализирамо текст (садржајна 

анализа). 

ТРЕЋИ КОРАК (15 минута): Десетоминутна 

провјера Мythware програм, опција 

„покретање теста“, а затим „оцјењивање  

теста“ и анализа резултата. 
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ЧЕТВРТИ КОРАК (2 минута): Осврт на 

реализоване активности и задавање задаће – 

Припреме непознате ријечи које ћемо на 

другом часу одштампати   у Word документ и 

лијепити у свеске као наставни листић).. 

 

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ 

 

1. Презентација „ВАШАР У ТОПОЛИ“.ппт 

http://itao.eobrazovanje.com/mod/res

ource/view.php?id=605 

2. Тест: Вашар у Тополи 4 тест.qiz 

http://itao.eobrazovanje.com/mod/res

ource/view.php?id=606  

 

 

За преузимање материјала са ИТАО 

платформе, прво се улогујте на платформу 

(http://itao.eobrazovanje.com), затим копирајте 

наведене линкове у интернет прегледник за 

директно преузимање материјала. Уколико 

немате налог на платформи, пишите нам на 

casopisdositej@lanaco.com. 

  

http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=605
http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=605
http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=606
http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=606
http://itao.eobrazovanje.com/
mailto:casopisdositej@lanaco.com
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Припрема - Индустријска 

револуција 
Александар Јовишевић, ОШ Бранко Ћопић, 

Доњи Дубовик 

 

 
Наставни предмет:  Историја   

Разред и одјељење: VIII 

Наставна тема:  Револуционарна грађанска 

Европа и свијет у XVIII и XIX вијеку 

Наставна јединица:  Индустријска 

револуција 

Тип часа: обрада 

Облици рада: Фронтални и индивидуални 

Методе рада: Разговор, предавање,  

илустрација, рада на тексту; 

Модел наставе:  

 Програмирана настава;  

 Употреба информационих технологија у 

сврху: утврђивања, увјежбавања и 

провјере знања (програмирани 

материјал ППТ); 

 примјене методе илустрације.  

Циљ часа – да ученици: 

 повежу друштвену условљеност 

индустријске револуције; 

 схвате утицај технолошких проналазака 

на друштвени поредак и свакодневни 

живот људи; 

 да науче значајне технолошке 

проналаске тог периода. 

Очекивани исходи - Ученик треба да: 

 именује основне технолошке 

проналаске  који су утицали на појаву 

индустрије; 

 опише полажај радника у XVIII вијеку; 

 уочи друштвене супротности које су 

настале као посљедица индустријске 

револуције. 

 

ТОК ЧАСА 

Уводни дио часа 

o Понављање предходне лекције, 

усмјерени разговор с циљем да ученици 

схвате повезаност друштвених дешавања 

са условљеношћу индустријске 

револуције 

Главни дио часа 

o Именовање наслова лекције и најава 

циља часа; 

o Разговор о добу прије индустријске 

револуције; 

o Разговор о значајним проналасцима тог 

времена и друштвеним посљедицама 

револуције; 

o Рад на програмираном материјалу, ППТ 

презентација; 

Завршни дио часа 

o Анализа часа и задавање домаће задаће; 

o Стављање лаптопа на своје мјесто. 

 

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ 

 

ППТ – програмирани материјал “Прва 

индустријска револуција”  

http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/vi

ew.php?id=673  

 

За преузимање материјала са ИТАО 

платформе, прво се улогујте на платформу 

(http://itao.eobrazovanje.com), затим копирајте 

наведене линкове у интернет прегледник за 

директно преузимање материјала. Уколико 

немате налог на платформи, пишите нам на 

casopisdositej@lanaco.com. 

http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=673
http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=673
http://itao.eobrazovanje.com/
mailto:casopisdositej@lanaco.com
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ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИС “ДОСИТЕЈ” 

БРОЈ 5 

http://casopisdositej.eucionica.com/  

Уреднице: Снежана Лакета, Славица Јовишевић 
Технички тим: Сања Сабљић, Милан Мандић (LANACO) 

 

http://casopisdositej.eucionica.com/

