
114

Уводна разматрања

Створен шездесетих година као пројекат 
Defence Departmenta интернет је коришћен ис-
кључиво за потребе војске. Тридесет година на-
кон што је ARPANET (Advanced Projects Agency) 
нестао, интернет је постао највећа светска ком-
пјутерска мрежа са великим бројем корисника, 
чији се број сваког дана увећава. Информације из 
различитих сфера живота постају доступне свим 
корисницима интернета. Сада, са пуним правом, 
можемо рећи да ,,интензиван развој телекому-
никационих технологија и рачунарских систе-
ма, стална веза са интернетом и учење базирано 
на хипермедијалним системима омогућава ква-
литетну примену компјутерске технологије у на-

стави” (Мандић и Ристић, 2006:104). Користећи 
се електронским изворима информација, бази-
раних на хипертексту, ученици развијају своје 
индивидуалне могућности, стичу знања према 
сопственим интересовањима. Могућност стал-
не и повремене интеракције,  различит ниво ин-
формација које омогућава разгранати модел ло-
цирања мултимедијалних информација, допри-
носи развоју креативности, способности закљу-
чивања и критичког односа према садржајима. 
Мноштво дидактичких материјала,  лоцираних 
на различитим веб порталима драгоцени су ре-
сурси за наставнике, који их могу користити у 
наставном процесу. Поред аудитивних медија, 
визуелних медија, штампаних материјала, об-
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разовање на даљину постаје богатије применом 
компјутерске интерактивне комуникације. Ко-
ристе се електронски комуникациони канали за 
интерактивну комуникацију са различитих лока-
ција широм света. На овај начин ученици и сту-
денти прате одабрана предавања најбољих ек-
сперата. Овакве чињенице указују на нужност 
припреме наставника за примену информационе 
технологије у настави. У противном ,,биће лоше 
по школу и по друштво ако она буде спорије уво-
дила оне новине које већ годинама егзистирају у 
областима за које припрема кадрове” (Мандић и 
сар., 1997:22).

Веб портали за припрему и 
реализацију наставе 

Реализацију образовања на даљину омо-
гућавају два система: систем за управљање 
учењем (Learning Management System) и систем 
за управљање садржајем (Content Management 
System). Систем за управљање едукацијским 
процесом (Learning Content Management System) 
обједињује претходна два система и данас се све 
више помиње у пракси. Креирањем веб портала 
и постављањем дидактичких материјала за об-
разовање на даљину и софтвера за управљање 
базама података омогућава се студентима учење 
на даљину (видети: Мандић и Ристић, 2006:103-
122). На оваквим веб порталима, поред модула за 
факултетско образовање, могу постојати модули 
за средње и основно образовање који би садржа-
ли дидактичке материјале које би наставници 
могли да користе за припрему и реализацију на-
ставног процеса. Такође, могуће је пројектовати 
посебне веб порталe за наставнике, који би, по-
ред дидактичких материјала за припрему и ре-
ализацију наставе, нудили и друге могућности: 
информације о стручном усавршавању, акреди-
тованим семинарима, дискусиони форум, учење 
путем мреже, видео конференцију, линкове од 
битног значаја за наставу. 

Реализација образовања на даљину за 
припрему и реализацију наставе

Као што је већ напоменуто реализација об-
разовања на даљину за припрему и реализацију 
наставе може се извести пројектовањем специја-
лизованих веб портала за наставнике основних и 
средњих школа.

Слика 1. Почетна страна веб портала за 
наставнике

На почетној страни (Слика 1) могу се на-
лазити везе ка основном и средњем образовању, 
стручном усавршавању, семинарима, дискусио-
ном форуму, видео конференцији, стручној ли-
тератури, часописима...

Слика 2. Листа разреда у модулу за основну школу
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Уколико корисник одабере модул за основ-
ну школу, отвара се нова страна на којој се нала-
зе упутства за боравак на странама за основно 
образовање. Понуђени су сви разреди основне 
школе (Слика 2).

Слика 3. Избор различитих садржаја

Бирањем везе ка одређеном разреду отвара 
се нова страница са које корисник може да пре-
узме видео клипове, анимације, слике, музику, 
глобални и оперативни план и одговарајућу 
литературу (Слика 3). 

Слика 4. Предмети у другом разреду

Одабиром  предмета из тог разреда (Сли-
ка 4) био би понуђен списак наставних јединица 
(Слика 5). 

Слика 5. Наставне јединице

Након избора одређене наставне јединице, 
нудили би се облици рада који би могли да се 
примене: фронтални, групни, рад у пару, инди-
видуални (Слика 6).

Слика 6. Могући облици рада

Избором одређеног облика рада били би 
понуђени одређени системи наставе и мултме-
дијална презентација (Слика 7).
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Слика 7. Различити системи наставе

Коначно, када се и то изабере, биле би по-
нуђене везе које могу одвести:

до одговарајуће писане припреме за 
час;
до графофолије;
до задатака;
до теста за повратну информацију;
до мултимедијалне презентације.

Тако, на пример, избором линка Припрема 
за час, наставник добија готову писану припре-
му, у Word-u, коју може одштампати (Слика 8).

Слика 8. Припрема за извођење наставног часа

•

•
•
•
•

На исти начин може одштампати графофо-
лију (Слика 9). 

Слика 9. Графофолија

Такође, наставник може одштампати и од-
говарајуће задатке (Слика 10).

Слика 10. Задаци

На крају часа наставник може одштампати 
тест за повратну информацију (Слика 11).



118

Душан Станковић

Слика 11. Тест за повратну информацију

Избором везе за мултимедијалну презен-
тацију, наставник добија готову мултимедијалну 
презентацију, коју може искористити уколико у 
учионици има потребне услове (компјутер, БИМ 
пројектор). Истовремено, ученици који због од-
ређених разлога нису присутни у школи могу од 
куће, путем интернета користити ове презента-
ције, пратити упутства, решавати задатке и на 
тај начин савладати наставне садржаје, чиме би 
се остваривало образовање на даљину (Слика 
12).

Слика 12. Мултимедијална презентација

На насловном слајду налази се наслов на-
ставне јединице и фотографија (Слика 13). 

Слика 13. Насловни слајд

Следећи слајд садржи потребне инфор-
мације и упутства за кретање кроз софтвер. Ко-
рисник се упознаје са изгледом линкова који га 
воде напред, назад, на почетак презентације, 
као и сликама које га упућују на видео клип или 
одређени звук (Слика 14).

Слика 14. Упутство за кретање кроз софтвер

У врху сваког слајда налазе се везе ка дру-
гим слајдовима у презентацији, тако да корис-
ник несметано, са сваког слајда може отићи на 
било који други, према својим интересовањима. 
Одређени знаци на слајду упућују корисника на 
видео клип или одређени звук (Слика 15).
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Слика 15. Изглед слајда

Након презентованих садржаја, корисник 
добија упутства о програмираном материјалу 
који следи. На постављено питање дата су три 
одговора од којих је само један тачан. Уколико 
се да тачан одговор следи следеће питање, док 
у супротном корисник бива враћен на презен-
тацију, где ће потражити тачан одговор (Слика 
16). 

Слика 16. Упутства за програмирани материјал

Уколико се одговори тачно на сва питања 
и стигне до краја, као награда следи слагалица 
(Слика 17).

Слика 17. Награда-пузла

Након што ученик савлада садржаје пре-
зентације може да уради и тест у електронском 
облику. Он се налази на посебној страници и у 
њему су питања различитог типа (вишеструког 
избора, тачно-нетачно, отвореног типа,  допуња-
вања). Након што унесе своје основне податке 
(име, презиме, разред, одељење, e-mail) и да од-
говоре, ученик једноставним кликом на дугме 
електронском поштом шаље тест свом настав-
нику (Слика 18).

Слика 18. Тест
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Закључна разматрања

Информациона ера је објективна ствар-
ност. Сви, а нарочито педагошка јавност, мо-
рају бити свесни велике експанзије информа-
ционе технологије и педагошких ефеката који 
се постижу њеном применом у настави. Прису-
тност сталне повратне информације, могућност 
напредовања сопственим темпом, приступ база-
ма података које задовољавају свачија интере-
совања, учење на даљину, комуникација са екс-
пертима из различитих области, само су неке од 

могућности које нам пружа савремена инфор-
мациона технологија.  Схватањем значаја њене 
примене у настави, информатичким описмењи-
вањем наставника и ученика, опремањем шко-
ла модерном информационом технологијом, из-
радом одговарајућих софтвера, специјализова-
них веб портала, образовање у школама би било 
подигнуто на виши, иновативнији ниво, што би 
засигурно допринело што бржем укључивању 
наше земље у заједницу модерних светских зе-
маља.
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Summary
Synchronization of the Learning Management System and Content Management System makes 

conditions for interactive distant learning supported by IT. Creating WEB portals in which there are all 
materials and software for managing data bases, conditions are made in which students and teachers can 
use services provided by this WEB portal. This paper represents ways of realization of distant learning for 
preparation and realization of teaching, crating special WEB portal with didactic materials which teachers 
could use in the teaching process.

Key words: The Internet, Distant learning, WEB portals, teaching.
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