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WEB ПОР ТА ЛИ У ПРИ ПРЕ МИ И 
РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈИ НА СТА ВЕ

Ре зи ме: У ра ду се го во ри о web пор та ли ма и раз ло зи ма 
њи хо вог по сто ја ња. Об ја шње на је по де ла на хо ри зон-
тал не и вер ти кал не web пор та ле. По се бан ак це нат 
ста вљен је на обра зов не пор та ле у све ту и зе мљи. По-
сто ја ње ова квих web пор та ла олак ша ва при пре му на-
став ни ка за ре а ли за ци ју на ста ве и пред ста вља дра го-
цен из вор ин фор ма ци ја за уче ни ке и њи хо ве ро ди те ље. 
Пре зен та ци је, кре и ра не у html ала ти ма, мо гу да бу ду 
из у зет но ко ри сне у ор га ни за ци ји ди дак тич ких ре сур са 
сва ког на став ни ка, та ко да је део ра да по све ћен и овом 
на чи ну ор га ни зо ва ња на став них ма те ри ја ла.

Кључ не ре чи: web пор та ли, при пре ма и ре а ли за ци ја на-
ста ве, ор га ни за ци ја ди дак тич ких ре сур са

Web пор та ли пред ста вља ју web ло ка ци је 
на ко ји ма су си сте ма ти зо ва ни лин ко-
ви иза ко јих се мо гу про на ћи са др жа-

ји и ма те ри ја ли ко ји су ве за ни за од ре ђе не сфе ре 
и обла сти ин те ре со ва ња. По тен ци јал ни ко ри сник 
на њи ма пре тра жу је и про на ла зи лин ко ве ка сај-
то ви ма ко ји се де таљ ни је ба ве од ре ђе ним те ма ма. 
Да кле, web пор тал пред ста вља ма пу лин ко ва, ко ји 
су по де ље ни у ка те го ри је пре ма од ре ђе ним те ма-
ма или по љи ма ин те ре со ва ња. Осим то га, на web 
пор та лу се мо гу на ћи пре тра жи вач, чет, on li ne 
игри це, апликацијe за ве сти итд. Раз ли ку је мо две 
вр сте web пор та ла – хо ри зон тал не и вер ти кал не. 
Хо ри зон тал ни пор та ли ну де ве ли ки број услу га, 
ак тив но сти и са др жа ја. По ред лин ко ва о од ре ђе-
ним те ма ма, они ну де и са др жа је као што су ве сти, 
вре мен ска прог но за, ин фор ма ци је о фи нан си ја ма 
и лин ко ви за са др жа је из кул ту ре. Yahoo! (h ttp :/ /
www.y ahoo.c om/)  је  сигурн о  најпозн ат ији  приме р 
 хоризо нт алног  п ор тала.  Вертика лн и  портали 
 пр уж ају са држај е  кој и су н амењени  за одр еђ ену  
групу  ко рисника. Д оба р прим ер верт ик ал ног по-
рт ала је образовни портал Уједињених нација 
(h tt p: / /www.un .o rg /P ub s /chron ic le /e ospor t al_inde x.
as).  Како се инф орм ац ион е и комун ика ционе 
 те хнологије  веома усп ешно к ор ис те  у св им де л-
ат ностима,  не  посто је  разлози   зб ог  к ојих  би  нове 
тех нол огије  би ле из узете из  проц ес а припр еме и 
р еал из ац ије на ст аве. Образ овн и пор тали  м огу да 
б уд у  полаз на тачка  у истраж ива њу  учени ка ил и 
 припр еми н ас тав ника за  извођ ење ч аса. У ов ак ви м 
пре тр агама, ко је мо рају  бити мет од ич не, порт ал 
 може б ит и  од  д рагоце не  помо ћи  ј ер нуди  теме  које 
су  изд ељ ен е по логич ки м  ка тегори ја ма . Ширина 
од ређене о бласти мо же  се саг ле давати  кро з кате-
го рије раз личит их те мa које је чине.  
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ОБРАЗО ВН И П ОР ТАЛИ

Обра зовни пор та ли у св ет у нису н овост. Они 
су бројни и егзистирају већ дужи низ година. Edu-
cation portal (ht tp://www.theeducationp ort al.com /), 
Dis cov e ry Ed ucation (http: // school.discovery.co m/ 
sc hrockguide/index .h tml) и  Gat eway (h tt p://www. th-
eg ateway. org /)  су п рим ери обр азо вних по рт ал а с 
раз ли читим приступима д из ајну,  у по тр еб и и сад-
ржају . Уколик о  на Googlе -у  у куцамо  одг оварај ућ е 
кључ не  р ечи, а жел им о да  пронађемо  обра зо вне 
портале ,  добићемо  н из ли нк ова ко ји  нас м ог у 
 одвести  на  стра ниц е на к ојима мож е мо  п ронаћ и 
ра зличит е  образов не  ресурсе . М огу се  пр еузима ти  
н ас тавни план ов и, лекције,  образовни софтвер-
и,  м атериј ал и за штампањ е и тд. Б ро јн и су и о nl-
in e  са држаји. Међ ут им , због  јез ичке б ари јере  и 
 прилагође ности  ових са држај а образовном си сте-
му зе маља  из  ин остра нств а,  само м ал и број о вих 
рес ур са могу к ори сти ти нас тав ници у Ср би ји. 

Про блем до ла ска до  д ид актичких  р есурса ј е 
п рис утан у  нашим  школ ам а,  нарочи то у ш кол ама 
у ун утр аш њости  зе мље. Настав ни цима  у ма њи м 
 местим а  је  у ск ра ћена м огу ћн ост да  св акодне вно  
 по сећују  сп еција лизова не  прод ав ни це , књи жаре, 
библи отек е у којим а  мо гу про наћи  материјале  
к оји су  им  п от р ебни за  кв ал ит ет а н наста вн и  ра д. 
Разв ој ем информац ион их  и комуникационих 
 технологиј а  ст вориле  су  се мо гућн ости да  се  овај 
пр об лем у  пот пу ности от клони. Изг р ад њо м обр-
азов них п ор та ла  наставниц и  би могли  да преу-
зимају  по требне  ма териј ал е,  без о бзи ра где жи-
ве  и раде (н аравно,  у колико поседуј у пр ик ључак 
 на  и нт ернет).  Ов акви п ор тали би ,  осим н ас та-
вника, з адовољили  и потреб е у ченика  и њихов их 
 родитељ а. 

Приме р з а овак ав образовни портал 
представља Едусофт образовни портал (http://
www.e du -soft .rs)  (Сли ка 1).   Са  о ко 2. 00 0 линк ова  
корисниц и  мог у преуз им ати мо де ле  глобалн-
их и опер ативних  пла нова,  мет одичка  у путств а,  
скице и пр ипреме  на ставних  час ова, в елики бр ој  
р ад них  листов а,  ко нт ролних вежби,  мултим ед-
иј ал них пре зентациј а , а удио и  видео м ат еријала, 
м ноштво   к реативни х  идеја, пр и ме ра из  прак се,  
корис них  ли нкова. У  кр еи рању баз е ре сурса  уче-
ст во вали су   про фесори  и  ас истенти  Ун иверзи тет а 
 у Београду,  пр офесори са  во дећих и нсти ту та, а ли 
и вел ики  б рој у чи теља и  наста вн ик а који  су пост-
оје ћа нау чн а знања об ог ат или својим  практич-
ним искус т вом , приме рима из п раксе и мноштвом 
креативних идеја.

Слика 1. Едусофт образовни пор тал

На кон отва ра ња на ло га, ко ри сни ку је омо гу ће-
но да пре у зи ма ма те ри ја ле ко ји су кла си фи ко ва ни 
у пет под руч ја: на став ни ци, ди рек то ри, струч ни 
са рад ни ци, уче ни ци и ро ди те љи. У на став ку ра-
да би ће пред ста вљен на чин функ ци о ни са ња лин-
ка На став ни ци. У де лу за на став ни ке, са др жа ји су 
по де ље ни на три под руч ја: пред школ ски про грам, 
раз ред на на ста ва, пред мет на на ста ва (Сли ка 2). 

Сли ка 2. Линк На став ни ци

Уко ли ко се од лу чи мо за раз ред ну на ста ву би-
ће нам по ну ђе но ви ше са др жа ја: пла ни ра ње и ре-
а ли за ци ја на ста ве, вред но ва ње ра да, ино ва тив ни 
мо де ли, на став на прак са, кре а тив не иде је, на уч ни 
ра до ви, ко ри сни лин ко ви, фо рум. Ако иза бе ре мо 
линк Ре а ли за ци ја на ста ве до ћи ће мо на стра ни цу 
на ко јој мо же мо да би ра мо же ље ни раз ред и пред-
мет (Сли ка 3).
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Сли ка 3. На став ни план

У овом слу ча ју од лу чи ће мо се за пр ви раз ред и 
на став ни пред мет Свет око нас. Мо гу се пре у зи-
ма ти циљ и за да ци, про грам ски са др жа ји, мо де ли 
гло бал них и опе ра тив них пла но ва (Сли ка 4). 

Сли ка 4. Свет око нас I

Мо же мо се опре де ли ти за од ре ђе ну на став ну 
те му, ре ци мо Упо зна ва ње по ро ди це и пре у зи ма ти 
ски це за ча со ве, рад не ли сто ве, мул ти ме ди јал не 
пре зен та ци је (Сли ка 5).

Сли ка 5. Ди дак тич ки ре сур си

Као и сви обра зов ни пор та ли и Еду софт је 
отво рен си стем и, ка ко ис ти че проф. др Да ни мир 
Ман дић, „про цес ства ра ња и уса вр ша ва ња ова ко 
ком плек сног пор та ла је ве о ма ду го тра јан. Због 
при ро де са мих ре сур са не мо гу ће га је пре тво ри-
ти у ко на чан про из вод. Стал не про ме не у раз во ју 
на у ке, но ва на уч на са зна ња, дру штве на кре та ња, 
зах те ва ће и сва ко днев но ажу ри ра ње ба зе ре сур са, 
ко ја ће се стал но ме ња ти и при ла го ђа ва ти по тре-
ба ма на став ни ка.”1

Ор га ни за ци ја ди дак тич ких ма те ри ја ла 
по мо ћу html ала та

Пре зен та ци је, ра ђе не у не ком од ала та за кре-
и ра ње html пре зен та ци ја, мо гу би ти из у зет но до-
бро сред ство за ор га ни за ци ју ди дак тич ких ре сур-
са сва ког на став ни ка. На ова кав на чин на став ни-
ку је омо гу ће но да ве о ма бр зо до ђе до од ре ђе ног 
са др жа ја ко ји му је по тре бан у да том тре нут ку. 
Оне се не мо ра ју по ста вља ти на ин тер нет. Мо гу 
се на ла зи ти на не ком од пре но си вих ме ди ја, та ко 
да их на став ни ци без ика квог те ре та мо гу но си ти 
са со бом, што у тра ди ци о нал ном об ли ку ор га ни-
зо ва ња ди дак тич ких ма те ри ја ла (го ми ле па пи ра, 
фа сци кли, све за ка) ни је би ло мо гу ће. Хи пер лин-
ко ва ње ма те ри ја ла ства ра раз гра нат си стем ди-
дак тич ких ма те ри ја ла, та ко да ор га ни за ци ја до ла-
зи до пу ног из ра жа ја. При ка за ће мо ка ко из гле да 
и функ ци о ни ше јед на ова ква пре зен та ци ја. На 
по чет ној стра ни, по ред лин ко ва ка пред ме ти ма, 
мо гу се фор ми ра ти лин ко ви ка од ре ђе ним ма те-
ри ја ли ма и са др жа ји ма ко ји се оства ру ју то ком 
школ ске го ди не у том раз ре ду (сло бод не ак тив но-
сти, час оде љењ ског ста ре ши не, гра фо фо ли је, рад-
ни ли сто ви, мул ти ме ди ја, при ло зи, до си је уче ни ка 
и сл.) (Сли ка 6).

Сли ка 6. По чет на стра на

1 Преузето са: http://www.edusoft.rs
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Ве о ма бр зо се мо же при сту пи ти од ре ђе ном 
пред ме ту и са др жа ји ма ко ји су ве за ни за ње га (гло-
бал ни и опе ра тив ни план, при пре ме за ча со ве, 
при ло зи, пре зен та ци је и сл.), та ко да је на став ни ку 
олак ша на при пре ма за на ред не ча со ве (Сли ка 7).

Сли ка 7. Са др жа ји за од ре ђе ни пред мет

Ова кве пре зен та ци је се ду го го ди шњим ра дом 
про ши ру ју и обо га ћу ју до да ва њем но вих ма те ри-
ја ла, чи ме се ства ра бо гат ди дак тич ки до си је на-
став ни ка. За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и 
вас пи та ња је акре ди то вао про грам струч ног уса-
вр ша ва ња за по сле них у обра зо ва њу, под на зи вом 
Web пор та ли за при пре му и ре а ли за ци ју на ста ве. 
На ње му се на став ни ци упо зна ју с ова квом ор га-
ни за ци јом ди дак тич ких ма те ри ја ла.

За кљу чак

Жи ви мо и ра ди мо у вре ме ну у ко јем ин фор-
ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је до ми ни-
ра ју у свим људ ским де лат но сти ма. Њи хо ве мо-
гућ но сти по треб но је ко ри сти ти у обра зо ва њу и 
пре ва зи ћи све про бле ме ко ји су би ли не ре ши ви 
ду ги низ го ди на уна зад. Из град њом обра зов них 
пор та ла, свим ак те ри ма у обра зо ва њу омо гу ћа ва 
се при ступ зна чај ним и ко ри сним са др жа ји ма и 
ак ту ел ним ин фор ма ци ја ма ко је се мо гу ко ри сти ти 
у при пре ми, ре а ли за ци ји, пра ће њу и вред но ва њу 
вас пит но-обра зов ног ра да. На ова кав на чин ру-
ше се све про стор не и вре мен ске ба ри је ре, чи ме се 
раз ме на ис ку ста ва и зна ња из ме ђу свих уче сни ка у 
обра зо ва њу обо га ћу је, уве ћа ва и осна жу је. 
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Web portals in teaching preparation 
and realization

Summary: This paper is about Web portals and the reasons 
for their existence. It explains the division of Web portals into 
horizontal and vertical. The emphasis is on the foreign and 
domestic educational portals. The existence of such web 
portal makes the teacher’s preparation for class very easy as 
well as a valuable source of information for the pupils and 
their parents. Presentations, created in html tools, can be very 
useful in organizing of didactic resources of every teacher, 
so that a part of the work is dedicated to organizing and 
teaching materials.

Keywords: Web portals, preparation and realization teaching, 
organization of didactic resources


