
Апликација „Практикум“, заснована је на идеји

употребе најнових ИКТ-а у процесу извођења наставе

како у класичној, у школским клупама, тако и наставе

на даљину а све у циљу мотивације за бољимна даљину а све у циљу мотивације за бољим

стицањем знања, лакшег савладавања градива и већег

учешћа ученика у самом процесу наставе.





Често и када наставу изводите по принципу активног учења 
наилази те на проблем мобиног телефона

Наставу пре мобилних уређаја нису оптерећивали ови

проблеми. Уклонити их из руку ученика је готово утопијски

подухват. Како би мобилни телефони и други дигитални

уређаји престали да, на било који начин, ометају процес

наставе, потребно је да они буду саставни део образовног

процеса.



Ово је изродило идеју о „Практикум“-у, софтверу који је

намењен употреби на паметним уређајима.

Улога извођача се доводи на ниво организације наставе и 

припреми материјала за наставне јединице. 



О томе колико неки ученик прати наставу брине сам софтвер.
Он бележи акције корисника, и генерише извештаје о учешћу

у неком догађају. Такође евидентира да ли је ученик урадио

вежбу-рад који је требало код куће. Може сам да се врати на

лекцију, изврши пробно тестирање и тиме, пре главног

тестирања, увиди у којим областима поседује слабије знање.



Првобитно ученик инсталира андроид апликацију. Затим креира налог, 
уношењем својих генералија у форму. Приступни подаци се чувају у 

закупљеној бази података код провајдера веб услуга.



Након креирања налога и пријављивања , ученику је омогућено

да приступа садржајима

У понуђеном менију бира жељену 
акцију



Одабира жељену Одабира жељену 
лекцију



Развијање апликације, и платформе у ширем смислу, са својим
клијентским и серверким делом, је кренуло негде крајем

фебруара, почетком марта. Преко њега је до сада, обзиром да

је програм у развоју, одржана лекција заштите од напона

додира у жељи да се опази реакција ученика. Такође и да се

прикупе мишљења како ученика тако и колега.



У припреми је софтверска подршка за различите форме и

садржаје тестова. Пише се универзални код андроид апликације

који ће обављати функцију тестирања, невезано од жељене

форме наставника. Наставник ће тестове креирати у веб

апликацији без потребе за неким напредним нивоом познавања

ИК технологија.


