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Анализа извјештаја о употреби електронских учионица током 2015. годинеу
основним школама Републике Српске које су укључене у пројекат «Доситеј»
Александра Станковић, инспектор-просјветни савјетник за информатику

Теоријиски увод
Oд наставника се одувијек очекивало и очекује се да својим радом, залагањем,
особинама, понашањем, те стручном оспособљеношћу буде примјер, не само ученицима, него и
друштву као цјелини. Наставник је организатор цјелокуног наставног процеса и са њим се дјеца
често идентификују.
Методама, облицима рада и наставним средствима која у наставном процесу користи наставник
утиче на процес учења, али и припрема ученике за живот у савременом свијету. Нашим свијетом
данас, а и у будућности ће бити тако, доминира технологија. Уколико наставник у свакодневном
раду користи технологију он ученике учи не само како да користе технологију, већ им шаље јасну
поруку да је она употребљива како у слободно вријеме тако и при раду и учењу.

Циљ истраживања
Како бих провјерила да ли се и на који начин користе електронске учионице, којим су
школе опремљене у оквиру пројекта Доситеј, током 2015. године вршила сам истраживање.
Основне школе укључене у пројекат имале су обавезу да мјесечно достављају извјештаје о броју
наставника који су часове реализовали у овим учионицама, броју часова које је сваки наставник
реализовао те кратак опис часова. На основу ових извјештаја урађена је анализа.
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Циљ анализе јесте да се утврди помак у односу на претходну годину, тј. колико су наставници
рад у електронским учионицама интегрисали у наставни процес, схватајући да електронска
учионица подиже квалитет наставе чинећи усвајање знања лакшим и занимљивијим.
У склaду са постављеним циљем предмет анализе се односи на утврђивање: броја
школа у којима се часови редовно реализују у електронским учионицама, броја наставника
који те часове реализују, као и начина на који се учионице користе.
У складу са постављеним циљем и предметом,aна основу извјештаја о реализацији
часова у електронским учионицама које су сачиниле и доставиле школе формирана је база
података и извршена наративна анализа.
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Резултати истраживања
У складу са дописом број 07/2.01/01-614-531/14 од 10.11.2014. године који је Републички
педагошки завод упутио основним школама у Републици Српској које су укључене у пројекат
„Доситеј“ током 2015. године школе су достављале мјесечни извјештај, а број школа које су то
чиниле посматрано на мјесечном нивоу је приказан у Табели1.
Табела1
Мјесец

Број школа које су доставиле извјештај

фебруар

57

март

52

април

46

мај

38

јун

17

септембар

11

октобар

20

новембар

18

децембар

10

децембар 2014.

64

Уколико се број школа у којима су употребљаване електорнске учионице при реализацији
наставе током 2015. године упореди са оним из мјесеца децембра 2014. године примјетиће се
осјетан пад. Наиме у мјесецу децембру електронске учионице су употребљаване у 64 школе, а
свих наредних мјесеци тај број је био мањи, да би у мјесецу децембру 2015. године извјештај
доставило свега 10 школа.
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Дијаграм1- Број школа у којима се користе електронске учионице посматран током 2015. године

Када посматрамо Дијаграм1 примјећујемо да је број школа у којима су се часови реализовали у
електорнским учионицама најмањи у мјесецима јуну, септембру и децембру 2015. године. Ову
чињницу школе правдају закључивањем оцјена у мјесецу јуну и децембру, као и почетком
школске године у септембру. Ово показује да наставници још увијек нису довољно обучени и не
знају на који начин у наставни процес, посебно у процес оцјењивања да интегришу електорнску
учионицу. Такође се примјећује да је број школа у којима се часови реализују у електронском
учионицама у школској 2015/16. години знатно мањи, него током 2014/15. године.
Уколико имамо у виду да је у пројекат „Доситеј“ укључено, дакле електронским учионицама
опремљено, 125 школа јасно је да се у великом броју школа електронске учионице не користе у
наставном процесу.
Значајан показатељ успјешности употребе електорнских учионица у школама јесте број
наставника који у свом раду ове учионице користе. Овај број, посматран на мјесечном
нивоуприказан је у Табели2.
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Табела2
Мјесец
фебр.

март

април

мај

јун

септе.

октоб.

нове.

деце.

који релизују
1 или 2 часа у
електронској
учионице

388

325

281

209

102

57

93

112

74

који релизују
од 2 до 5
часова
у
електронској
учионице

73

47

50

35

11

3

20

9

5

који релизују
од 5 до 10
часова
у
електронској
учионице

12

14

9

8

3

1

12

7

2

који релизују
више од 10
часова
у
електронској
учионице

2

4

2

2

1

2

4

6

4

Број
наставника

Из Табеле2 јасно се види да је број наставника који су часове реализовали у електронској
учионици опадао из мјесеца у мјесец, из чега се може извести закључак да је за реализацију овог
вида наставе веома битан став и подршка управе школе.
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Дијаграм2 – Број наставника који су на мјесечном нивоу реализовали одређени број часова у
електронској учионици

Уколико посматрамо број часова које су наставници реализовали на мјесечном нивоу
примјећује се да је највећи број наставника реализовао један или два часа. Наставници дакле, још
увијек нису у потпуности прихватили електронске учионице као средство којим се одрђени
исходи учења лакше реализују.
Школе су током школске године пријављивале кварове у електорнским учионицама
компанији Ланако, а ови кварови утицали су на мањи број часова реализован на овај начин. Број
школа које су пријављивале кварове, а у извјештајима то јасно навеле, по мјесецима може се
посматрати у Табели3.
Табела3
Мјесец

фебр.

март

април

мај

јун

септе.

октоб.

нове.

деце.

Број школа

4

1

2

0

0

0

2

2

0

Према извјештајима које су школе достављале највећи број кварова односи се на лоше
функционисање мреже у учионицама. Обзиром да за реализацију часова у електорнским
учионицама мрежа није неопходна поново се намеће закључак да је неопходно спровести додатне
педагошке обуке за наставнике.
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Занимљиво је посматрати у колико школа се број наставника који при реализацији часова
користе електронску учионицу мијења и на који начин. Ову промјену приказала сам у Табели4.
Табела4
дец.
Период посматрања

феб.

март

апр.

мај

јун

септ.

окт.

нов.
2016.

Бр. школа у којима се
број наставника није
промијенио у односу на
претходни мјесец

35

39

41

37

18

7

10

13

8

4

4

0

1

0

1

5

0

0

Број школа које су први
пут
у
настави
примјењивале
електронске учионице

10

3

0

0

0

1

0

3

1

Бр. школа у којима се
број наставника смањио у
односу на претходни
мјесец

6

4

5

0

5

1

0

0

1

Број школа у којима се
часови не реализују сваки
мјесец

2

2

0

0

0

7

3

2

0

Укупан број школа у
којима
су
часови
реализовани

57

52

46

38

17

11

20

18

10

Број школа које су
престале са реализацијом

7

5

6

8

21

6

+9

2

8

Бр. школа у којима се
број наставника повећао
у односу на претходни
мјесец

Приликом поређења броја наставника толеришу се варијације броја наставника за 1 или 2, јер сам
при анализи података примјетила да се у великом броју школа дешава да се број наставника у
једном мјесецу смањи за 2 у следећем повећа за 2. Укључивањем оваквих промјена не би се
добила реална слика.
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У овој табели изостављен је јануар мјесец због јако малог броја радних дана, тако да се поређење
за мјесец фебруар врши у односу на децембар 2015. У мјесецу октобру 2016. године извјештај је
доставило 9 школа више него у јуну (отуд податак +9 у реду „Број школа које су престале са
рализацијом“).
Поред тога из извјештаја које достављају школе види се да наставници нису у стању да све
типове часова реализују употребом електронске учионице, тако да до осјетног пада броја часова
реализованих у електронским учионицама долази у мјесецима јуну и децембру, када је
оцјењивање ученика интензивније. (Овјде се поставља питање поштовања Правилника о
оцјењивау, односно поштовања динамике оцјењивања, али то је предмет неке друге анализе).
Неопходно је, кроз обуке, објаснити наставницима предности оваковог вида реализације наставе,
како би они часове могли припремити и реализовати, те исходе учења остварити на
једноставнији начин.
Имајући у виду претходно речено, посматрајући податке у Табели4 јасно је да је током школске
године велики број школа и наставника одустајао од употребе електронских учионица. Треба
имати у виду да се у мјесецу десембру 2015. године часови у електронској учионици реализовали
у 64 школе, а часове је релизовало укупно 584 наставника.
Обзиром да је у децeмбру мјесецу рађено истраживање о употреби електронских учионица у
основним школама у Републици Српској, занимљиво је посматрати да ли се и на који начин
мијењао начин употребе истих током 2015. године. У Табели5 приказан је број часова
реализованих у електронској учионици уз активну или пасивну употребу опреме од стране
ученика. За један број часова из извјештаја не може да се процјени да ли се ради о активној или
пасивној употреби, па су они издвојени у колону „није јасно“.
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Табела5

децембар 2014.

697

534

није
јасно
119

проценат

51,63%

39,56%

8,81%

/

фебруар
проценат
март
проценат
април
проценат
мај
проценат
јун
проценат
септембар
проценат
октобар
проценат
новембар
проценат
децембар 2015.
проценат

183
15,32%
169
18,23%
167
26,26%
108
21,31%
64
33,68%
62
38,75%
77
24,76%
97
34,89%
58
36,48%

621
52,01%
473
51,02%
303
47,64%
270
53,36%
78
41,06%
96
60,00%
147
47,27%
146
52,52%
76
47,80%

390
32,66%
285
30,75%
166
26,10%
128
25,29%
48
25,26%
2
1,25%
87
27,97%
35
12,59%
25
15,72%

1194
/
927
/
636
/
506
/
190
/
160
/
311
/
278
/
159
/

Мјесец

Активно Пасивно

УКУПНО
1350

Уколико посматрамо податке из Табеле5 примјетићемо да се број часова који су
реализовани у електронској учионици, а на којима ученици активно користе рачунаре смањује.
Највећи број оваквих часова био је у мјесецу децембру 2015. године, чак 697. Сваког наредног
мјесеца тај број је све мањи. Можда је још значајније посматрати проценат од укупног броја
часова који су реализовани на овај начин. У мјесецу децембру 2015. то је 51,63% од укупног броја
часова реализованих у електронској учионици, док је у свим наредним мјесецима он доста мањи
и креће се од 15,32% (у фебруару) до 38,75% (у септембру).
Уколико се посматра број часова на којима су ученици пасивни корисници опреме он се креће
око 50% и у односу на децембар мјесец 2015. године овај проценат је повећан.
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Дијаграм3 – Број часова на којима су електронске учионице кориштене активно или пасивно од стране
ученика
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Закључак








Уколико посматрамо број школа у којима се користе електронске учионице на мјесечном
нивоу, можемо закључити да велики број наставника још увијек не прихвата електронску
учионицу као средство које помаже у реализацији наставног процеса, па самим тим нису у
стању да електронску учионицу интегришу у наставни процес.
Како највећи број наставника часове у електронским учионицама реализују два пута
мјесечно намеће се закључак да наставници још увијек нису прихватили и довољно
разумјели предности које овакав вид наставе доноси како ученицима, тако и самим
наставницима. Потребно је организовати додатне педагошке обуке за наставнике.
Обзиром да се електронске учионице најмање користе у мјесецима када је оцјењивање
ученика најинтензивније поставља се питање да ли у школама још увијек доминира
традиционално усмено и писмено оцјењивање, али то може бити предмет неке друге
анализе.
Обзиром да се број школа, самим тим и број наставника, у којима се електронске учионице
користе самњивао из мјесеца у мјесец намеће се закључак да је подршка од стране управе
неопходна. Потребно је организовати предавања за школски менаџмент, како би и они на
прави начин разумјели, а касније подржали и подстакли наставнике у њиховом раду.
У оквиру школа требало би организовати предавања и обуке за наставнике који су
заитересовани за овакав вид наставе, а нису завршили обуку. Такође је веома корисно
организовати периодичне састанке на којима наставници међусобно размјењују искуства и
идеје.
Значај подршке од стране управе школе најбоље се може видјети из закључка који је у
мјесечном извјештају стигао из ЈУ ОШ „Вук Караџић“ из Вишеграда а у којем се каже :
„Запажање администратора: Технички проблеми већ од раније наведени и познати: одјављивање
ученичких рачунара са мреже - учионице већ по активирању, поновно тражење исте на ученичким
рачунарима, поновно регистровање одјељења , ...... стоје и даље, али пракса чини своје , па смо
бржи у савладавању препрека. Интерна обука и дообука показују позитивне резултате и још
више интересовања за рад. Али, ипак је администратор – педагог, неопходан и присутан у
другом разреду и два одјељења четвртог разреда, како би се реализовали часови у Е-учионицама.
У одјељењу 5-1 , садржаји су остварени по договору са учитељицом овог разреда. Часове је
реализовао педагог , јер ученици остају ускраћени за искуство и рад у Е-учионицама.Наравно
сарадња учитељицама из СА 5. разреда била је неизоставна у припремањ е радног материјала за
час српског језика. Полако долазимо до момента када је одбојност према овом начину рада у
фази превазилажења ( а била је због: тежег прихватања нечега што нам је непознато, ново за
рад, технички тешко изводљиво, праћено „роком“ реализације и обавезујућим бројем часова).
Сада, коментари наставника упућују на њихову спремност да се (када то техничке ствари буду
дозвољавала) Е-учионице користе чешће, на било ком дијелу час, у скоро свим наставним
предметима. Наравно, подршка ће бити неопходна (већ постоји) још извијесно вријеме појединим
учитељима. Пратећи активност ученика на часовима овог типа, примјетно је да: се труде да
савладају неопходне кораке како би –учионица била покренута за што краће вријеме; мотивисани
су за рад, пажљиви у рјешавању постављених задатака, труде се , дисциплиновани су и радују се
раду на рачунарима. Проблем конекције 8 учионица био је пријављен Ланаку, али до сада се ништа
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конкретно није десило по питању његовог рјешавања. Уз договор са директором школе и
администратором наставником информатике, надам се да ћемо поново контактирати Ланако.
Хвала на одговору који сте упутили након претходног извјештаја, јер то је нама у школи,
првенствено учитељима, позитиван знак да рад и уложени труд не остају непримјећени. На
сједници Наставничког вијећа дата информација о реализацији свих активности у електронским
учионицама у периоду јануар-март, а за прво полугодиште НВ је информисано на сјденици
30.12.2014. године“. Овдје треба напоменути да су технички проблеми, који су се у





електроснким учионицама јављали, отклоњени уз ангажовање администратора и уз
техничку подршку од стране компаније Ланако.
Када посматрамо број часова на којима су ученици активни или пасивни корисници
опреме у оквиру електронских учионица очекивано би било да се активна употреба
повећава, а пасивна смањује, обзиром да и наставници и ученици имају више искуства у
раду. Међутим, број часова у оквиру којих ученици активно користе опрему се, у односу
на децембар 2015. године, смањио, док се број часова у којима су ученици пасивни
користници опреме повећао. Из овог се може закључити да наставници још увијек немају
довољно знања и искуства да електронску учионицу на прави начин уграде у наставни
процес. Поред тога, број часова за које се, на основу извјештаја које школе достављају, не
може закључити да ли се ради о активној или пасивној употреби се повећао. На основу
овог може се закључити да велики број наставника реализацију часова у електронској
учионици сматра непотребном обавезом.
Из свега се може закључити да наставници још увијек нису сагледали све предности
електорнских учионица у настави, олакшања која оне доносе како њима тако и ученицима.

Инспектор-просјветни савјетник за информатику
Александра Станковић
.
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Израда електронског дневника
Данијела Мекић

Као део посвећености имплементацији технологије да се унапреди и помогне учење ученика,
одлучила сам да креираминтернет страницу на којој је и електронски или Е-дневник свих
ученикамог разреда (VIII2). Пошто придајем велику важност директној комуникацији између
наставника и родитеља сматрам да је Е-дневник један од механизама у овом процесу. Најбитнији
мотиви за стварање овог дневника су развој образовања ученика и допринос позитивном ставу
према учењу.
Неке од карактеристика Е-дневника укључују:
Омогућава да се родитељи улогују да би проверили синове/ ћеркинеоцене
Родитељи и ученици могу да прате саопштења и актуелне школске догађаје
Е-дневник се користи истовремено са редовним (традиционалним)дневником ученика
Ажурира се свакодневно
Електронски дневник је заснован на програму Гугл табеле. Заснован на Мicrosoft Excel
датотекама, овај програм омогућава да делите табеле са било ким, као и да им омогућите да
прегледају и коментаришу табелу. Измене се у табели врше у реалном времену, а могуће је и
директно четовање у било којој табели као и додавање коментара са знаком „+“ и имејл адресом
да би особа добила обавештење. Приступ табелама и њихово ажурирање је могуће са било ког
уређаја.
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Слика 1. Изглед једне странице дневника
Поред општих информација везаних за уџбенике и календар, као и информација о оценама и
владању, родитељи могу да виде датуме усмених одговора, писмених провера и пројеката своје
деце, као и тренутни просек и просек на крају године. Важно је напоменути да сваки родитељ има
јединствену шифру са којом приступа интернет страници на којој се налазе оцене његовог детета.
Израда електронског дневника наишла је на изузетно добре критике код родитеља. Најомиљеније
одлике родитељима су биле информације које су ажурне и доступне свуда (много родитеља који
раде у иностранству могло је на овај начин имати увид у учење своје деце, што је био још један
мотив за ученике).
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Godišnja eTwinning konferencija u Sarajevu
Danka Kezunović

Vrijeme u kome živimo je toliko revolucionarno da su nam potrebne nove i drugačije vještine,
koje nazivamo vještine 21. vijeka. Savremeni metodičari se slažu da učenik 21. vijeka ne može ostvariti
uspjeh bez sljedećih vještina: komunikacija - na maternjem i stranom jeziku, matematička pismenost i
osnovna znanja iz nauke i tehnologije, digitalne kompetencije, građanske i socijalne vještine,
poduzetništvo, te kulturna osviještenost i izražavanje. Za nas, nastavnike, je izuzetno važno ići u korak s
vremenom, te tako odgajati učenike koji će biti spremni odgovoriti izazovima današnjice. O izazovima
nastavničkog poziva, te načinima kako da se ti izazovi premoste, bilo je govora na godišnjoj eTwinning
konferenciji u Sarajevu, koja je održana 06.10.2016. godine.
eTwinning je internet portal koji povezuje zaposlene u obrazovanju širom Evrope, sa ciljem da im
omogući da zajednički osmišljavaju i provode projekte, razmjenjuju ideje, povezuju učenike i obogaćuju
nastavu. Ovaj portal promoviše saradnju škola u Evropi putem upotrebe IKT, pružajući pri tome pomoć,
podršku i gotove alate. Bosna i Hercegovina je početkom 2015. godine postala učesnica programa
eTwinning, koji je dio Erazmus+ programa Evropske Komisije. U julu iste godine je preveden na BHS
jezike. Centralna služba za podršku nalazi se u organizaciji European Schoolnet – mreži koja povezuje
30 evropskih ministarstava obrazovanja sa ciljem podsticanja inovacija u školama. eTwinning je još
jedna od prilika za profesionalni razvoj i napredovanje, šansa da nađete kolege istih interesovanja,
razmjenjujete ideje i savjete, postanete član grupa sa specifičnim znanjem, podstaknete interesovanje
učenika. Kao takav, eTwinning portal je prava riznica projekata gdje učenici razvijaju kompetencije
savremenog čovjeka.

17

Sarajevska eTwinning konferencija bila je regionalnog karaktera. Na konferenciji je učestvovalo oko 80
izabranih nastavnika - eTwinnera, direktora i predstavnika institucija BiH. Konferencija je organizovana
u obliku panel diskusija i radionica na kojima su voditelji bili ambasadori eTwinninga u BiH i regionu.
Regionalne predstavnice, ambasadorice eTwinninga iz Hrvatske, Suzana Delić, i Srbije, Bojana Manić,
su u svojim prezentacijama podijelile iskustva iz svojih država, Razvoj kompetencija i integracija
eTwinninga u nastavni proces . Zatim je Jasmina Mehmedagić, jedna od prvih i najiskusnijih eTwinnera
iz Bosne i Hercegovine, predstavila svoje projekte nagrađene državnim oznakama kvalitete. Na
radionicama su ambasadori eTwinninga BiH, iz tri nivoa obrazovanja: predškolskog, osnovnog i
srednjeg, realizovali sljedeće teme: Projektno djelovanje u eTwinningu- Edita Vuković- Antolović i
Sabina Piknjač, Web alati i sigurnost na internetu- Danka Kezunović i Benjamin Topalčević i Kreiranje
i realizacija projektnih aktivnosti i njihova implementacija u nastavnom procesu- Ivona Sušac i Alma
Đedović. Na kraju Konferencije su predstavljeni rezultati grupnog rada i zaključci za daljnje unapređenje
eTwinning zajednice u BiH.
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Godišnja eTwinning konferencija
Atina, 27. – 29. окtobar 2016.
Snežana Laketa

Konferencija u Atini okupila je oko 600 nastavnika iz cele Evrope. Među predstavnicima Bosne i
Hercegovine konferenicji su prisustvovala tri nastavnika iz osnovnih škola, eTwinning ambasador za
BiH i predstavnik Državne službe za podršku - Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.
Cilj prisustva ovoj konferenciji jeste analiza i razmena različitih iskustava i saznanja koja smo stekli
korišćenjem eTwinning platforme koja podstiče saradnju među školama u Evropi upotrebom
informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) tako što se školama obezbeđuju podrška, alati i usluge,
kao i mogućnosti za besplatno i kontinuirano profesionalno usavršavanje nastavnika putem interneta —
što je neophodno za svakog ko obrazuje nova pokoljenja u doba internet revolucije. Prisustvom na
eTwininning godišnjoj konferenciji u Atini ispunjen je osnovni cilj — analiza i razmena različitih
iskustava i saznanja koja smo stekli korišćenjem eTwinning platforme.
Prvog dana 27. oktobra 2016. godine prisustvovali smo plenarnom predavanju u ogromnoj dvorani na
kojoj smo bili upoznati sa 97 godina učenja, uticaja, razmene, podrške i nastajanja e-Twinning
platforme.
Drugog dana 28. oktobar 2016. godine nastavnici su bili raspoređeni u različite sesije. U ovom radu
upoznaću čitaoce sa nekoliko sesija.
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Session 1 od 10:00 do 11:30 predavanje je održala phd Elena Shulman koja nas je upoznala sa osnovama
kreiranja sopstvenih obrazovnih resursa. Akcenat je stavila na značaj upoznavanja i poštovanja autorskih
prava prilikom korišćenja postojećih internet resursa kao i na značaj zaštite sopstvenih resursa od
mogućih zloupotreba. Ako koristimo određene resurse koje pronađemo na internetu u nastavnom
procesu onda moramo navesti izvor, tj. autora tog resursa.
Session 2 od 11: 30 do 13:00 predavanje pod nazivom Erasmus+/eTwinning in Focus održao je tim
predstavnika iz Austrije. Većina zemalja je uključena u projekte Erasmus+. Osnovni cilj jeste dobiti
grantove za svoje aktivnosti predviđene projektom. Razlikuju se dve vrste ovakvih projekata: K1 i K2.
K1 predstavlja projekte koji se fokusiraju na mobilnost, razmenu, prvenstveno se misli na razmenu
studenata različitih zemalja sa ciljem da se usavršavaju u oblasti jezika, ali i u ostalim naučnim
oblastima.
K2 predstavlja projekte koji se zasnivaju na saradnji škola koje rade na ostvarivanju određenog cilja.
Session 3 od 15:00 od 16:30 održana je radionica pod nazivom Teachmeet 2 koju je vodio Bart
Verswijel. U okviru ove radionice 7 različitih projekta su predstavili nastavnici iz različitih država. Na
istoj ovakvoj radionici pod nazivom Teachmeet 1 predstavnice Bosne i Hercegovine su predstavile
kako se eTwinning integriše u nastavni proces u BiH kreiranjem i razvojem projektnih aktivnosti.
Suština je u razmeni različitih iskustava, ideja, predloga. Ovde smo bili slobodni da damo svoj komentar
i da postavimo pitanja kolegama. Smatram da je ovakav vid razmene iskustava veoma značajan za nas
nastavnike.
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Trećeg dana 29.oktobra 2016. godine u okviru Session 4 od 9: 30 do 11:00 održana je radionica pod
nazivom Teachmeet 3 koju je vodila Rute Baptista. Cilj ove radionice je bio sličan kao u radionici
Teachmeet 2. Upoznali smo se sa različitim projektima iz različitih zemalja. Ovde sam predstavila svoj
projekat u vidu prezentacije pod nazivom E-drawinigs, e-stories. U pitanju je prezentacija projekta koji
je pokrenut na platformi eTwinninga. Cilj projekta jeste da ohrabrim učenike da čitaju, jer čitanje
književnih tekstova povećava inetligenciju učenika. Čitanjem različitih mitoloških tekstova o suncu, o
vodi, zemlji, drvetu, golubu, učenici svoje doživljaje manifestuju u vidu crteža koji se dodatno
elektronski obrađuju. Odlučila sam se da izdvojim ove pojmove koji su povezani sa ekologijom koja je
univerzalna tema. Različite grupe učenka dobijaju različite tekstove koje treba da ilustruju. Učenici
mogu i direktno crtati u programu Paint. Crteže postavljamo na eTwinning platformu, a zatim se
zamenjuju uloge i zadaci – sada druga grupa učenika ispriča šta vidi na tim crtežima, a da prethodno nije
bila upoznata sa sadržajem tekstova. Na ovaj način smo dobili neobične priče — i mitološke i izmaštane.
Nakon izlaganja svih projekata prisutni su nam postavljali pitanja i davali komentare na naša izlaganja.

Godišnja konferencija u Atini ponudila je svim prisutnim nastavnicima priliku da razmene dosadašnja
iskustva u radu sa eTwinning platformom, priliku da nastavnici predstave svoje projekte, svoje ideje i da
upoznaju buduće saradnike.
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НАСТАВНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ИНФОРМАТИКЕ
ИЗРАДА САМОСТАЛНИХ РАДОВА ИЗ HTML-а(Употреба CSS стилова у HTML-y)
Мандић Срђан

Општи подаци о часу:
Наставни предмет: Рачунарство и информатика
Датум: 24.02.2016.године
Разред и одјељење: IIIгимназија; ЈУ Средњошколски центар Перо Слијепчевић, Гацко
Професор:Мандић Срђан
Методички подаци о часу:
Наставна јединица: Израда самосталних радова
изHTMLa Тип часа: Утврђивање градива
Наставна јединица: HTML
Циљ наставног рада:Оспособљавање ученика да самостално креирају веб страницу.
Наставна средства: Рачунар,пројектор,табла,креда Наставне методе: Усмено
излагање,демонстрирање,метода практичног рада на рачунару. Облици рада:
Фронтални,индивидуални.
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ЦИЉ ЧАСА:
Оспособљавање ученика да самостално креирају веб страницу примјеном HTML-a.
ЗАДАЦИ ЧАСА:
1. Образовни:
Објаснити ученицима начин примјене HTML-a при креирању веб страница.
2. Васпитни:
Развијање код ученика самосталности у раду,
одговорности и самокритичности;
3. Функционални:
Развијење
аналитичког,
логичког
и
процедуралног
размишљања при рјешавању проблема;
Подстицање креативности и развијање индивидуалности;
Проширивање информатичке писмености.
ИСХОДИ УЧЕЊА:
Ученици треба да самостално креирају HTML страницу, користећи
научене елементе (тагове) за креирање странице.
Примјена CSS стилова на одређене елементе документа.
ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:
Уводни дио (5 мин);
Главни дио (35 мин);
Завршни дио (5 мин).
Уводни дио часа:
Кроз разговор и одговоре на питања, поновити претходно градиво (основни тагови
HTML-а): 1. Који су основни дијелови HTML документа?
HTML документ се састоји од тијела и заглавља.
2. Шта су стилови и како се дефинишу?
CSS (Cascading Style Sheets)служи за дефинисање стилова који одређују изгледHTMLелемената
(фонт, боје, позадине, размаке...). Стилови су дефинисани у формату:
sektor {
atribut1: vrijednost1;
atribut2: vrijednost2;
atribut3: vrijednost3;
…
}

2
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Главни дио часа:
Наставник даје инструкције за рад.
Ученицима је потребно кроз примјер показати употребу стилова при креирању страница.
Потребно је на примјерима дефинисати стилове са примјеном на конкретан проблем.
На страници која ће бити креирана и приказана на пројектору, потребно је ученицима објаснити
шта се од њих очекује у приказаној вјежби. Усменим излагањем дати објашњење сваког реда у
HTML документу.
Ученици треба да напишу кὸд, на почетку без примјене стила, а касније када страница буде
завршена примијенити стилове за одређене дијелове странице.
У току рада ученицима ће страница и код бити приказан на пројектору, тако да им може
послужити у току израде.
Наставник ће у току рада обилазити ученике и помагати им уколико то буде потребно.
Стил (са објашњењима) који ће дефинисати изглед странице:



















<style> - таг који дефинише почетак стила.

body{background-color:grey;} – дефинише боју позадине страцице.



p{font-family:Tahoma;color:white;font-style:italic;} – дефинише изглед,боју и врсту фонта упараграфу.

ol{color:yellow;font-family:Arial;} – дефинише боју и изглед фонта у листи.



h2{font-family:arial;text-align:center;color:red;font-style:italic;}
– дефинише изглед,врсту,боју ипоравнање

текста у заглављу странице.

  table{font-family:arial; color:blue; text-align:center; background:yellow; border-color:red;} – 

дефинише изглед, врсту и боју текста у табели, као и поравнање текста у табели.




</style> - таг који дефинише крај стила.



Комплетан кὸд дат је у прилогу.
Завршни дио часа:
Са ученицима направити резиме пређеног
градива. Дискутовати креирану страницу.
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ПРИЛОГ 1. – Очекивани изглед странице
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ПРИЛОГ 2. – HTMLкὸд са дефинисаним стиловима
<html>
<head><title>Vježba 2</title>
<style>body{background
-color:grey;}
p{font-family:Tahoma;color:white;font-style:italic;}
ol{color:yellow;font-family:Arial;} h2{font-family:arial;textalign:center;color:red;font-style:italic;}
table{font-family:arial;color:blue;text-align:center;background:orange;bordercolor:red;}</style>
</head>
<h2>MICROSOFT OFFICE
2014</h2><hr>
<body>
<p>Razvoj paketa Office 14 započinje 2007 kada Microsoft završava rad na paketu
Office 12poznatom kao Microsoft Office 2007.
Oznaka 13 preskočena je zbog nepopularnosti broja 13!
Pretpostavljalo se da će prva verzija Office 14 paketa ugledati svjetlo dana u
prvoj polovini 2009.</p>
<p>Office paket između ostalih čine i sledeći
programi:</p><ol>
<li>MS
Word</li><
ul>
<li>Obrada
teksta</li></ul>
<li>MS
Excel</li><
ul>
<li>Tabelarni
proračuni</li></ul>
<li>MS
Access</li><
ul>
<li>Baze
podataka</li></u
l>
</ol>
<p>Tabelarni
prikaz:</p><tableborder=
"1" width="30%"><tr>
<tdcolspan="2">Microsoft Office
paket</td><tr>
<td>MS
Word</td><td>Obra
da
teksta</td></tr>
<tr>
<td>MS
Excel</td><td>Tabelarn
i proračun</td></tr>
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<tr>
<td>MS
Access</td><td>Ba
ze
podataka</td></tr
>
<
/
b
o
d
y
>
<
/
h
t
m
l
>
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Употреба Pоwer Point презентације у настави српског језика
Горица Ћућула-Шаренац

- Свједоци смо све већег напретка технике и осавремењавања традиционалне наставе. Као
једна од новина у настави почела је да се користи презентација, направљена у програму
POWER POINT. Отуда се и намеће питање: „Какав утицај презентација у POWER POINTу има на квалитет наставе?“.
- Предност POWER POINT програма је што омогућава креирање интерактивних
презентација које садрже текст, слике, аудио и видео елементе и сл.
- Квалитетно направљена презентација држи пажњу ученика и мотивише га да активно
учествује у наставном процесу.
- При изради презентације битно је да се испоштује принцип очигледности. Осим тога,
неопходно је да презентација буде примјерена узрасту ученика, а садржај приказан на
слајдовима креативно осмишљен.
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Припрема организације часа наставног предмета
Српски језик
Назив школе: ЈУ ОШ „Свети Сава“, Рогатица
Разред:IV1
Учитељ:Горица Ћућула- Шаренац
Наставна тема: Језик- граматика
Наставна јединица:Замјенице
Тип часа:Утврђивање
Циљевичаса:* Оспособити ученика да самостално проналази и обиљежава личне
замјенице;
* реченицу допуни одговарајућом личном замјеницом;
* именицу замјени одговарајућом личном замјеницoм;
* развијање информатичке писмености.
Очекивани исходи:Ученик ће бити способан да:
* проналази и обиљежава личне замјенице;
* реченицу допуни одговарајућом личном замјеницом;
* именицу замјени одговарајућом личном замјеницoм;
* самостално рјешава задатке и провјерава њихову тачност.
Корелација са другим наставним предметима: Природа и друштво.
Наставне методе:Разговора, објашњавања, демонстрацијска, самосталних вјежби.
Облик рада: Фронтални, индивидуални.
Наставна средства: Рачунари, презентација у POWER POINT, пројектор, платно.
Организација часа:
Уводни дио часа: 5 мин.
Главни дио часа: 35 мин.
Завршни дио часа: 5 мин.
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Уводни дио часа:
- Час почињем пројекцијом презентације у POWER POINT-у помоћу платна и пројектора..
Презентација садржи:
* Табелу у којој су скривена лица једнине и множине.
ЛИЦА

ЈЕДНИНА

МНОЖИНА

1.

А1

А4

2.
3.

А2
А3

А5
А6

- Ученици говоре која су лица једнине и множине, затим тачност одговора провјеравамо
отварајући поља на презентацији.
ЛИЦА

ЈЕДНИНА

МНОЖИНА

1.
2.

ЈА
ТИ

МИ
ВИ

3.

ОН, ОНА, ОНО

ОНИ, ОНЕ, ОНА

Главни дио часа:
- Најављујем наставну јединицу: „Данас ћемо да утврдимо знање о замјеницама.“.
- Сваки ученик испред себе има „мали“ лаптоп.
- Објашњавам ученицима да ћу им на рачунар послати презентацију са задацима које ће
самостално рјешавати.
- Презентација садржи:
* Упуство за рад (Пажљиво прочитај задатак! Када тачно урадиш задатак појавиће се

☺, затим кликни на

да би прешао на сљедеће питање. Ако је одговор нетачан
појавиће се
. Размисли и покушај поново да ријешиш задатак. У случају да ти је
потребна помоћ кликни на „ПОМОЋ“.)
* Задатке:
1. Шта су замјенице? (Ријечи које најчешће замјењују именице називају се
замјенице.
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2. Допуни реченице личним замјеницама:
(МИ) идемо на Јахорину.
Јуче је (ОН) вјежбао математику.
Сваке суботе (ОНИ) иду на село.
(ТИ) и (ЈА) смо пријатељи.
3. Препиши реченице тако што ћеш именице замјенити личним
замјеницама:
Невена воли да црта.
(Она воли да црта.)
Петар и Славен тренирају фудбал.
(Они тренирају фудбал.)
Иван вози бицикло.
(Он вози бицикло.)
Софија и Викторија воле да уче.
(Оне воле да уче.)
- Ученици самостално рјешавају задатке.
- Обилазим ученике и помажем уколико је помоћ потребна.
Завршни дио часа:
- Када ученици ријеши последњи задатак на презентацији питам их да ли им се свидио
овакав начин рада.
- Понављамо шта су замјеница и која су лица једнине и множине.
- Задајем домаћи задатак: „За домаћи задатак напиши шта ти се свидјело на овом часу
српског језика, а шта би промијенио.“.

Професор разредне наставе
Горица Ћућула- Шаренац
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