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УВОДНА РЕЧ 

Настава на даљину није новина, налази се у 
закону и пракси. Први пут са њом сам се 
сусрела 16.03.2020. Особа сам која није 
љубитељ мрежа, доказ је да су ми први профил 
и први мејл отворили другари и другарице да 
бисмо се чешће и лакше чули. Представићу вам 
своју праксу наставе на даљину у коју сам унела 
сво своје искуство са ИКТ које сам стицала 
годинама како кроз едукацију тако и кроз 
једнако важну забаву и праксу. 



Настава на даљину за основну 
школу од 5. до 8. разреда 
• Предмет: Биологија 

• Рад са ученицима (настава и комуникација), 
родитељима (родитељски и комуникација) и 
колегама (већа, едукације и комуникација) 

• Трајање: два-три месеца 

• Тип и број установа: две сеоске основне   
школе у Војводини 



Коришћени алати/платформе и сврха употребе 

Viber- групе у којима су сакривени бројеви телефона за комуникацију са 
колегама (већа и комуникација) и родитељима (родитељски и комуникација) 

Hangouts- групе са ученицима по разредима (настава и комуникација) 

Google Classroom- учионица за сваки разред (настава и комуникација) 

Microsoft Teams- тимови по разредима (настава и комуникација) 

Esdnevnik- евиденција на нивоу школе уз старешинство 

Е-учионица- платформа издавача за учење (настава и комуникација) 
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Додатна подршка наставнику и едукација (сајтови) 

• Министарство просвете и технолошког развоја 

•  Завод за унапређивање образовања и васпитања 

• Издавачка кућа Клет Нови Логос 

• Институт за модерно образовање 

• EdTech Center 
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Кратка анализа коришћених ИКТ и препоруке 
Вајбер је бесплатан, омогућује прављење група са великим бројем учесника за 
чет, видео позив за два учесника, за групни позив до десет учесника. 
Непрактичан за дељење материјала или држање часа. 

Хенгаутс је бесплатан, свако ко има гмаил га поседује, омогућује прављење 
група са великим бројем учесника за чет, видео позив и групни позив до десет 
учесника. Непрактичан за дељење материјала али поуздан за држање часа са 
малим бројем ученика. 

Гугл класрум је бесплатна, свако ко има гмаил је поседује, омогућује прављење 
учионица за предмете појединачно (препоручујем) односно по разредима са 
свим предметима (непрактично). Поуздана, прегледна, лако се прате, прегледају 
и евалуирају постигнућа. Омогућава дељење материјала, тестова и домаћих 
задатака са ученицима. Сем приватних коментара на предате домаће или поруке 
преко стрима, не омогућава никакав други вид комуникације са ученицима. Ово 
је свакако мањкавост у раду са децом овог узраста. 
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Мајкрософт тимс је бесплатан за особу којој установа или фирма обезбеди 
налог односно приступ. Има многе предности у овим условима које су 
обезбеђене од стране онога који омогућава приступ, сви корисници добијају 
мејл адресу, што је за малолетна лица предност јер са том адресом немају 
контакт. Могуће је формирати тимове по одељењима или по предметима. 
Омогућава дељење материјала, тестова, домаћих задатака, поседује чет, 
посебне бележнице за свакога појединачно. Конференцијске позиве са 
дељењем екрана и за велики број учесника у видео позиву. Можда му је мана 
недопадљивост за млађе, изглед прозора и опције делују одбојно и 
компликовано почетницима. 

Е-учионица је платформа издавачке куће, једноставна је за коришћење, 
практична, садржи уџбенике у пдф формату али и дигитални уџбеник. 
Омогућава задавање задатака из материјала за ученике, аутоматски прегледа и 
анализира резултате рада. Поседује чет и огласну таблу. За самостално учење 
је врло добра. 
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•  Постоје предрасуде у односу на село- град, иако у школи користим белу 
таблу, пројектор, паметну таблу као и школску башту. 

•  Предрасуде су везане и за ученике, тешко је првих пар недеља да деца схвате 
да је и настава на даљину озбиљна и врло одговорна обавеза њих самих. 
Касније након неколико недеља резултати активности су и изнад просека за 
узраст. Деца се такмиче ко ће лепше, боље и брже урадити домаће, пројекте, 
есеје, ПП презентације, фотографије... 

•  Предности су и да нема насиља, смањују се трошкови пута, исхране, деца се 
радују контакту са наставницима. Родитељи више увиђају колика је улога 
наставника као педагога и ауторитета у животу њихове деце. 

•  Родитељи су више сарадљиви и показују већу заинтересованост и бригу за то 
колико дете кавалитетно савлађује садржаје. 
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