
 

 

Драгана Мишић 

Шеста београдска гимназија  



ПОДАЦИ О ЧАСУ/ЧАСОВИМА 
Школа  Шеста београдска гимназија  

Разред и смер  Други разред – природно-математички смер 

Одељења  2/5,6,7. 

Наставна тема Држава и институције  

Наставне јединице Типови државних уређења: монархија, република, градске комуне 

Међудржавни односи 

Структура, унутрашње уређење и институције 

Законодавство, државна управа и војска  

Тип часа  Обрада наставне теме 

Облик рада За наставника је фронтални, а за ученике је индивидуални 

Циљ и исходи часа/часова Циљ je обрадити наставну тему са више аспеката и тиме 

привлижити време новог века ученицима 

Исход је да ученици покажу како су овладали терминима новог 

века и у којој мери могу самостално да уче на даљину 

Коришћена платфпрма за рад 

www.PBworks.com  

 

www.2pmistorija.pbworks.com  

Комуникација са ученицима Комуницира се имејлом јер су познате све адресе корисника 

пларформе 

http://www.pbworks.com/
http://www.2pmistorija.pbworks.com/


МОТИВАЦИЈА – УЧИТИ ОД ДРУГИХ И 

УЧИТИ ОД НАЈБОЉИХ 

 Богатство се много више састоји у употреби 
него у поседовању (Аристотел) 

 Шта је већи злочин од изгубљеног времена 
(Френсис Бекон) 

 У школи питањем најбоље научиш мудрост 
(Есхил) 

 Ученици најбоље постижу напредак 
наваљујући жестоко на оне испред себе и не 
чекајући на оне позади (Аристотел) 

 Ученик мора у свему надвисити свог учитеља, 
да не би заувек остао ученик (Езоп) 

 Учење без размишљања је празно, а 
размипљање без учења је опасно (Лао Це) 



WWW.PBWORKS.COM –КОРИШЋЕНА 

ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ 

WWW.2PMISTORIJA.PBWORKS.COM – 

НАЗИВ КУРСА/УЧИОНИЦЕ 
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ОБАВЕШТЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ 

Приказана је страна ОБАВЕШТЕЊА 

Која се налази у прозору где су остале стране курса 

 и фолдери где су домаћи зацаци ученика  

Ученици су пријављени на курс преко своје имејл адресе 

Овај курс се реализује у три одељења друге године пм смера 

од 1.9.2019. /тако да је само настављена настава на даљину 



РАДНА ПОВРШИНА ЗА НАСТАВНИКА 

Наставник има преглед 

Свих страница на курсу 

које може да уређује 

Додаје и брише 

То исто може да ради и 

са странама својих 

ученика 

На одређеној страници курса 

наставник додаје материјал и  

тако настаје лекција 



РАДНА ПОВРШИНА ЗА УЧЕНИКЕ  

Ученик види и користи 

Материјал који је поставио 

наставник 

Домаћи задатак је увек 

На крају лекције 

Види се рад једног ученика 

из позиције  

наставника 

Наставник може да остави  

Коментар/оцену 

Као и други ученици 



ПРАЋЕЊЕ УЧЕНИКА 

 

Комуникација са ученицима се одвија преко њихових е адреса 

Наставник је администратор, а ученици су у улози писаца 

На овом курсу су ученици три одељења. 

Они могу међусовно да комуницирају и виде резултате рада међусобно 



ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА И ОДРЖИВОСТ 

УЧЕЊА НА ДАЉИНУ   

Недељни фонд часова 2 часа 

Време постављања лекција  У редовним околностима после сваког часа, 

а у ванредним околностима на почетку 

наставне недеље 

Време израде задатака  Ученици самостално одређују динамику 

према утврђеним временским периодима са 

наставником 

Бенефит наставника У редовним околностима редовност праћења 

наставе и постигнућа ученика, а у 

ванредним околностима остваривање 

исхода наставе 

Бенефит ученика  У редовним околностима избегава се 

кампањско учење и обезбеђује се 

покривеност свог градива, а у ванредним 

околностима начин да покаже своје знање, 

вештине и умећа 


