
 

Драгана Мишић 
ОШ “Јелена Ћетковић” 
Београд  



Подаци о часу/часовима 

Школа  ОШ “Јелена Ћетковић” 

Разред  Шести  

Одељења  1-5 

Наставна тема  Европа, Средоземље и српске земље у позном 
средњем веку 

Наставне јединице  Србија у 12. и 13. веку 
Србија у 14. веку 
Средњевековна култура Срба 

Тип часа Обрада и утврђивање  

Облик рада  Уа наставника је фронтални, а за ученика 
индивидуални 

Циљеви и исходи часа/часова Циљ je обрадити наставну тему са више аспеката и 
тиме привлижити време српског средњег века 
ученицима 
Исход је да ученици покажу како су овладали 
терминима средњег века и у којој мери могу 
самостално да уче на даљину 

 

Коришћена платформа за рад  www.eucionica.rs  

Комуникација са ученицима Комуницира се алатима на платформи 

http://www.eucionica.rs/


www.eucionica.rs коришћена 
платформа за учење на даљину 

Уџбеник у дигиталном и 
пдф формату 

http://www.eucionica.rs/


Обавештења за ученике  и 
комуникација наставник - ученик 

Наставник може да постави обавештење за све ученике 

Сваки ученик може да постави питање наставнику и да добије одговор 

Наставник може сваком ученику да се обрати и пошаље поруку или задатак 



 Материјал који користи 
наставник 

Садржај дигиталног уџбеника 

Кораци у постављању лекције / задатака ученицима 
1. Површина где се може објаснити садржај и задаци 
2. Наставник бира садржај за ученике 
3. Наставник садржај може доделити свима/одабраним одељењима/појединачно 

ученику 
4. Наставник дефинише услове рада: време, број покушаја, место за есејске одговоре 



Радна површина за ученике  

Ученик има све лекције у дигиталном формату 

Изглед једне стране дигиталног уџбеника: у горњем менију се налазе  
сви алати које ученик може да користи у раду на лекцији 



Праћење ученика  

Прате се сва одељења 

Прати се постигнуће сваког ученика 

Прати се постигнуће на сваком задатку који је ученик радио 



Временска динамика и 
одрживост учења на даљину  
Недељни фонд часова  2 часа 

Време постављања лекција  У данима када је по распореду час 

Време израде задатака  Ученик сам организује време, преглед 
урађене лекције врши наставник 
следеће наставне недеље 

Бенефит наставника  Готови, проверени дигитални 
материјали који су доступни свим 
ученицима омогућавају остваривање 
постигнутог циља, стандарда и исхода 

Бенефит ученика  Унапред дати обим лекције, могућност 
планирања времена за рад. Дигитални 
материјали могу да се користе у сваком 
тренутку и на свим уређајима. Увек зна 
који је то обим градива са којим 
располаже и директна комуникација са 
наставником. 


