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РЕЧ УРЕДНИКА

Знање се множи дељењем

Живимп у времену експанзије знаоа и инфпрмација, у кпјем су щкпла и прпфесија наставника
стављене пред ппсебан испит. Какп припремити ушенике за неизвесну будућнпст и ппскрбити их
вещтинама кпје шестп ни сами наставници немају?
Развијена друщтва сталнп трагају за нпвим рещеоима, тепријама, кпнцептима и стратегијама кпјима
ће се премпстити јаз настап збпг сппрпсти пбразпвнпг система да се прилагпди друщтву кпје се сталнп
меоа. Кпнцепти сталне рефпрме пбразпваоа, дпживптнпг ушеоа и развпја нпвих кпмпетенција и
пблика писменпсти представљају императив времена и пквир за настајаое разлишитих стратещких,
међунарпдних и државних дпкумената кпјима се жели прилагпдити нпвпнасталим прпменама и ући у
друщтвп знаоа, пднпснп друщтвп кпје уши.
Ппсле некпликп деценија пплитишке, друщтвене и екпнпмске кризе и изплације, у кпјима се
уљуљкивап у старпј слави, нащ пбразпвни систем на ппшетку нпвпг миленијума бплнп се супшип с
шиоеницпм нефункципналнпсти знаоа и вещтина кпје су нащи ушеници ппказали на међунарпдним
тестираоима. Рещенпст да се прикљушимп ппрпдици земаља кпје су разумеле да без рефпрмисанпг
пбразпваоа нема напретка пгледа се, између псталпг, у усвајаоу кпнцепта рефпрме кпја траје и
дпнпщеоу нпвих закпнских и ппдзакпнских аката, стратещких дпкумената и правилника, кпји дају
смернице за неппхпдне прпмене у пбразпваоу и пбезбеђују платфпрму за квалитетнп пбразпваое
свих шланпва друщтва.
За наставнике у Србији, кпји би пп прирпди ствари требалп да представљају главне нпсипце и стуб
свеукупних прпмена у друщтву, ппсебнп су важни дпкументи кпјима се прецизнп регулищу и пписују
оихпве пбавезе и права у ппгледу прпфесипналнпг развпја и нпвих кпмпетенција за ппсап кпјпм се
баве, кап щтп су Стандарди кпмпетенција наставника и оихпвпг прпфесипналнпг развпја (2011) и
Правилник п стручнпм усавршаваоу наставника и стучних сарадника (2012).
Кпристећи мпгућнпсти кпје птвара нпви правилник, у ппгледу разнпврснпсти нпвих пблика струшнпг
усаврщаваоа наставника, у децембру 2012. у једнпј бепградскпј пснпвнпј щкпли прганизпвали смп
кпнференцију ппд симбплишним називпм Кпмуникација-интеракција-акција. Кпнференција је
пкупила пкп двеста ушесника, наставника из разлишитих делпва Србије, а оен пснпвни циљ бип је
прпмпција некпликп кљушних вещтина за дпживптнп ушеое, међу кпјима су ппсебнп важне
кпмуникацијске вещтине и дигитална писменпст, кап знашајни предуслпви за развијаое щирпкпг
спектра акција у кпјима ће наставници исппљити предузимљивпст, флексибилнпст, спремнпст на
ушеое, сарадоу и дељеое знаоа и искуства.
Кпнференцији је претхпдип кпнкурс за пријаву рада и излагаое на струшнпм скупу, кпји је расписан за
све заппслене у пснпвним и средоим щкплама РС кпји су шланпви прве прпфесипналне заједнице на
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мрежи1. Псим щтп је такп пбезбеђен неппхпдан брпј квалитетних радпва за презентпваое на
кпнференцији, бип је тп нашин за прпмпвисаое врщоашкпг ушеоа кап ппжељнпг пблика кпмуникације,
интеракције, сарадоe и размене искуства и знаоа међу наставницима.
Збпрник Кпмуникација-интеракција-акција садржи два дела. Први деп пбухвата пленарна излагаоа
предаваша-гпстију на кпнференцији и тишу се: 1. знашаја прпфесипналних заједница на мрежи, шији је
циљ креираое заједнишкпг знаоа и оегпв делптвпран трансфер, 2. етишнпсти у кприщћеоу
инфпрмација и ппщтпваоа интелектуалне свпјине и аутпрских права у савременпм пбразпваоу и 3.
разлишитих пблика струшнпг усаврщаваоа наставника и нашина за оихпв прпфесипнални развпј, са
акцентпм на иницијативнпсти наставника и знашају прпактивнпг става у прпцесу изградое
прпфесипналнпг идентитета.
Други деп Збпрника садржи три тематске целине у пквиру кпјих су представљени узпрни наставнишки
радпви кпји су пристигли на кпнкурс и кпји су кап такви пдабрани за презентпваое на кпнференцији у
пквиру пдвпјених радипница.
Фпрмалнп и нефпрмалнп пбразпваое прва je тематска целина са шетири текста кпји на разлишите
нашине прпмпвищу мпгућнпсти и преднпсти сараднишкпг рада презентпваоем нацрта некпликп
прпјеката кпји су настали кап прпизвпд тимскпг рада на мрежи.
Кпгнитивни, дидактички и етички аспекти примене интернета у пбразпваоу јесте целина у кпјпј су
представљена шетири ппјединашна есеја у кпјима се оихпви аутпри баве питаоем примене интернета
у пбразпваоу са кпгнитивнпг, дидактишкпг или етишкпг станпвищта.
У трећпј тематскпј целини, ппд називпм Спцијални маркетинг, налазе се шетири рада у кпјима је
презентпванп и анализиранп некпликп нашина примене веб технплпгије у функцији активне
кпмуникације и публицитета у пбразпваоу.

Весна Гпщпвић

1

Мрежа просветних радника Србије, http://mreza.zajednicaucenja.edu.rs/ (последњи приступ 19. 12. 2013.)
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УВОД
Гпрдана Љубанпвић2
Нарпдна библиптека Србије, Бепград

Рачунарски писмени и информационо неписмени3

Сажетак: Термин и кпнцепт инфпрмаципне писменпсти стар је скпрo 40 гпдина, а ипак не
ппстпји ппщта сагласнпст пкп оегпвпг знашеоа и садржаја. У струшнпј литератури и у
свакпдневнпм живпту гпвпри се п разлишитим врстама савремених писменпсти кпје се
шестп преклапају или мещају. Инфпрмаципна писменпст представља предуслпв за
дпстизаое друщтва знаоа иакп је тещкп дефинисати и пдредити ппщтеприменљиве метпде
за оенп пствариваое. У раду се разматрају аргументи загпвпрника и прптивника
стандардизације и егзактнпг мереоа инфпрмаципне писменпсти. Нејасне границе између
разлишитих врста “мпдерних” писменпсти, све већи брпј пбласти у кпјима инфпрмаципна
писменпст има пресудну важнпст, те ставпви и интереси разлишитих заинтереспваних
страна (међунарпдних тела, влада, пбразпвних и културних институција и ппјединаца)
намећу мнпга питаоа. Нека пд оих тишу се кпнтрпверзи кпје пптишу пд људске прирпде и
владајућих правних кпнцепција кпје се ппказују кап застареле и непдгпварајуће за текуће
стаое у пбласти права интелектуалне свпјине, али и екпнпмских мпдела на кпјима
истрајавају издаваши. Пбразпвне институције такпђе треба да преиспитају свпје приступе и
гледищта у пднпсу на инфпрмаципну писменпст и да оене садржаје уграде у наставне
прпграме.
Кључне речи: инфпрмаципна писменпст, инфпрмаципна писменпст – индикатпри,
инфпрмаципна писменпст – настава

Термин и кпнцепт инфпрмаципне писменпсти стар је скпрп шетрдесет гпдина и први га је упптребип
Ппл Зуркпвски 1974. Ипак, нема ппщте сагласнпсти у вези с оегпвим знашеоем и садржајем. Ппнекад
се кап синпними кпристе синтагме кап щтп су “инфпрмаципне вещтине” (information skills),
“инфпрмаципна сппспбнпст” (information capacity), “инфпрмаципна кпмпетенција” (information
competency) и “инфпрмаципна култура” (informaton fluency), пд кпјих ппследоа у знашеоу суверенпг
владаоа инфпрмаципнпм писменпщћу. У сфери пбразпваоа ппстпје истраживаши кпји ппвлаше
паралеле између језишке и инфпрмаципне писменпсти и пищу п три оена нивпа: пснпвнпм (пснпвна
знаоа п ппстпјаоу разлишитих нашина дплажеоа дп инфпрмација), функципналнпм (мпжемп
2
3

gljubanovic@nb.rs
Преведено и допуњено оригинално саопштење са Међународне конференције “Медијска и информациона
писменост за друштва знања”, UNESCO IFAP, Москва, 24-28. 6. 2012.
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функципналнп да применимп пнп щтп смп наушили, щтп наще знаое шини трајним, прпверљивим крпз
искуствп и упптребљивим) и нивпу дпстигнуте инфпрмаципне културе (стаое у кпјем функципналне
карактеристике ппстају навика за шитав живпт). Култури претхпди писменпст, а пнп щтп је разликује пд
упбишајене технишкп-фпрмалне писменпсти јесте оена етишка димензија.4
У литератури, али и у свакпдневнпм живпту, срећемп се с низпм такпзваних “нпвих” писменпсти: ИКТ,
дигиталнпм, „е-писменпщћу“, медијскпм, нет, библиптешкпм, шак и са трансписменпщћу (најппщтија
сппспбнпст шитаоа, писаоа и кпмуницираоа на разлишитим платфпрмама, ппмпћу разлишитих алата и
крпз разлишите медије).
Инфпрмаципна писменпст се најшещће меща са рашунарскпм (инфпрматишкпм) и са медијскпм.
Рашунарска писменпст јесте неппхпдан, али не и дпвпљан услпв за инфпрмаципну писменпст, будући
да пбухвата скуп вещтина кпје су вище технишке прирпде. Ппстпје мнпгпбрпјни ппкущаји да се ппставе
границе између инфпрмаципне и друге две врсте писменпсти. Ппменућемп самп Хпртпна кпји прави
јасну разлику5 и пписује је на следећи нашин:
“Рашунарска писменпст. Знаое и вещтине пптребни да се ппзнаје инфпрмаципна и кпмуникаципна
технплпгија, укљушујући ппрему, прпграме, системе, мреже (какп лпкалне, такп и интернет) и све друге
кпмппненте рашунарских и телекпмуникаципних система.”
“Медијска писменпст. Знаое и вещтине пптребни да се ппзнају сви медијуми и фпрмати у кпјима се
ппдаци, инфпрмације и знаое креирају, складищте, пренпсе и представљају, на пример, щтампане
нпвине и шаспписи, радип и ТВ емитпваое, каблпвски канали, кпмпакт дискпви, DVD, мпбилни
телефпни, PDF фпрмати текста и JPEG фпрмати слика и графишких приказа.”
Рашунарска, медијска и инфпрмаципна писменпст сматрају се “писменпстима за преживљаваое” у 21.
веку, уз пснпвну писменпст, пбразпваое на даљину и е-ушеое, и културну писменпст. Признаје се да се
“границе између разлишитих врста писменпсти преклапају, али оих треба ппсматрати кап теснп
ппвезану ппрпдицу”6. Кап пснпвне сппспбнпсти кпје шине инфпрмаципну писменпст навпде се:
делптвпрнп тражеое, вреднпсна прпцена, кприщћеое и креираое инфпрмација.
Треба ппменути дефиниције инфпрмаципне писменпсти кпје су дала два удружеоа, ALA (American
Library Association – Америшкп библиптешкп удружеое) и IFLA (Internation Federation of Library
Assosiations). ALA је 1998. усвпјила дефиницију кпја је у међувремену ппстала маспвнп кприщћена и
шестп цитирана. Пна наглащава практишну страну и свпди инфпрмаципну писменпст на ппјединашне
вещтине. У опј препвлађују термини: пптреба, лпцираое, вреднпсна прпцена и кприщћеое. IFLA
(Међунарпдна федерација библиптешких удружеоа) свпју дефиницију гради пкп три кпнцепта:
приступ, вреднпваое и кприщћеое. Оене “Смернице за инфпрмаципну писменпст и дпживптнп
ушеое” (IFLA Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning) су дпвпљнп једнпставне (три
пснпвна елемента) и апстрахпване дп нивпа кпји пмпгућава да се примеоују у најщирим пквирима, тп
јест у целпм свету.
За ппстиндустријскп друщтвп најшещће се кпристи назив “друщтвп знаоа” и оегпва изградоа је циљ
кпјем теже мнпге земље. Да би жеље ппстале стварнпст, пптребнп је да се предузме мнпщтвп
4

Славица Јурић. “Између основне, функционалне и информационе писмености”. У: Информациона писменост и
доживотно учење, прир. Александра Вранеш и др., стр. 267-268. Београд: Филолошки факултет Универзитета у
Београду, Библиотекарско друштво Србије, 2008.
5
F. Horton Jr. “Comments on International Guidelines on Information Literacy”. (E-Mail), Washington, DC, 2004,
December, 4p. У: IFLA Guidelines for Information Literacy and Lifelong Learning, ed. by Jesús Lau,. The Hagues:
IFLA, 2006.
6
Forest Woody Horton Jr. Understanding Information Literacy: A Primer. Paris: UNESCO, 2007, p. 3
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практишних мера и кпрака. Ппщтеприхваћенп је да пут дп друщтва знаоа впди прекп ушеоа тпкпм
шитавпг живпта. Да би мпгап непрекиднп да уши, ппјединац мпра да буде инфпрмаципнп писмен.
Ипак, у јаснпј хијерархији: друщтвп знаоа – ушеое тпкпм шитавпг живпта – инфпрмаципна писменпст,
мнпгп је лакще пдредити прва два елемента негп трећи, у смислу ппстављаоа дефиниција, нашина и
метпда за оихпвп пствариваое и мереое ппстигнућа. Дефинисаое нешега, пдређиваое метпда за
оегпвп пствариваое и мереое ппстигнућа представљају пснпву за стандардизацију.
Где се налази инфпрмаципна писменпст с пбзирпм на пва три предуслпва? Оен делпкруг јпщ није
универзалнп дефинисан. Универзални метпди за пствариваое инфпрмаципне писменпсти не мпгу се
набрпјати збпг вище разлпга: ппстпји мнпгпструкпст пптреба за инфпрмацијама и сврха за кпје их
кпристе ппјединци и групе; пплитишки, друщтвени и технплпщки услпви у разним земљама се знатнп
разликују; нису све државе прихватиле исти кпнцепт и циљеве развитка. Ппсебан пднпс између
инфпрмација и знаоа, и сама прирпда инфпрмација, вепма птежавају мереое степена дп кпјег је некп
успещан у “вредпваоу инфпрмација и оихпвих извпра, у укљушиваоу изабраних инфпрмација у лишну
базу знаоа, и у класификпваоу, ппхраоиваоу, рукпваоу и прилагпђаваоу инфпрмација”, какп је тп
изразилa ALA.
У публикацији “Ка индикатприма медијске и инфпрмаципне писменпсти”7 аутпри пищу да се реткп
срећемп са пптпунп писменим или пптпунп неписменим људима. Пни су већинпм разлишитп писмени,
у складу са свпјим срединама и пптребама. Тп знаши две ствари: свака писменпст је ситуаципна и
динамишна, јер се оен садржај временпм меоа и прилагпђава. Стпга не мпже ппстпјати универзална
дефиниција инфпрмаципне писменпсти. У другпм, српднпм раду8 преппрушује се да се “на индикатпре
за инфпрмаципну писменпст примени мерни мпдел заснпван на латентним свпјствима, такп да се пна
ппсматра кап кпнтинуум сппспбнпсти. Пвај мерни мпдел даје мпгућнпст државама да пдреде свпје
циљеве (у пбласти вещтина инфпрмаципне писменпсти) на плану заппщљаваоа, пбразпваоа и на
друщтвенпм плану, и да их тпкпм времена прилагпђавају кад се за тп укаже пптреба. Оиме се
избегава да се у битнп разлишитим кпнтекстима наметне један заједнишки скуп критеријума за
ппстизаое инфпрмаципне писменпсти.”
На трагу кпнструктивистишкпг приступа ушеоу, п инфпрмаципнпј писменпсти се такпђе гпвпри кап п
“критишкпм мищљеоу” и “ушеоу да се уши”. Тп ппдразумева вище менталне прпцесе (кап щтп су
примена, синтеза и вреднпваое инфпрмација). Али, бащ ту је сива зпна за стандардизацију и мереое,
збпг ппјединашне, динамишне и вищезнашне прирпде пвих прпцеса и оихпвих резултата. Акп је реш п
критишкпм мищљеоу, ту нема мнпгп неппзнатпг. Људи су пвај квалитет векпвима дпстизали такп щтп
су били излпжени разлишитим извприма инфпрмација, креираним с разлишитих станпвищта; крпз
шитаое, ппсматраое, размищљаое и ппстављаое питаоа. Нема брзпг нити лакпг нашина за развпј
критишкпг мищљеоа. Нпви су самп мпдеран решник и дигиталнп пкружеое, у кпјем се све вище пдвија
изградоа лишнпг критишкпг апарата и кплишина извпра кпји су на распплагаоу. Јпщ није јаснп
прпизвпди ли неверпватна експанзија другпг и трећег шинипца самп квантитативне прпмене, или
дпнпси квалитативнп нпву парадигму.
Ппплава дигиталних садржаја и сталнп растућа дпступнпст технплпгије, те лакпћа приступа и
кприщћеоа, у пву арену унпсе пзбиљна етишка питаоа. Збпг тих недпумица није шуднп щтп се оима не
баве аутпри пбимних и угледних међунарпдних истраживаоа (на пример, LAMP – Literacy Assesment
and Monitoring Programme, UNESCO Institute for Statistics).
7
8

Susan Moeller et al. Towards Media and Information Literacy Indicators. Paris: UNESCO, 2011, p. 10
Ralph Catts and Jesús Lau. Towards Information Literacy Indicators: conceptual framework. Paris UNESCO, 2008, p.
8
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Акп на ппщтем плану, рецимп, прпгласимп да је шитаое туђих електрпнских ппрука неетишнп, шпвек се
мпра запитати: Щта се нпвп п некпм мпже сазнати из оегпвих/оених електрпнских ппрука у ери
друщтвених медија и дпсад невиђенпг привлашеоа пажое, сампрекламираоа и сампизлагаоа, у
време кад се п приватним и ппслпвним темама разгпвара мпбилним телефпнпм у препуним впзилима
јавнпг превпза, кад се најлишнији мпменти твитују и кпментарищу прпфили на Фејсбуку? Да ли је
студент кпји беспрекпрнп влада вещтинама инфпрмаципне писменпсти на факултету, а кпји је
истпвременп дубпкп урпоен у неку пд набрпјаних пракси, инфпрмаципнп писмен или није?
У питаое су дпщле и нпрме и кпнвенције кпје владају у академскпм свету. У јануару 2012. један блпг
унпс математишара с Кембрича Тима Гпуерса прптив издаваша Елзевир ппкренуп је лавину: пкп 10.000
наушника прпгласилп је бпјкпт Елзевира и пптписалп петицију кпјпм се тражи прпмена ппслпвне
праксе пвпг академскпг издаваша (иакп су оихпве примедбе примеоиве на целу делатнпст). Неки пд
првих резултата били су: Елзевир је ппвукап свпју ппдрщку кпнтрпверзнпм америшкпм Закпну п
истраживашким радпвима; Факултетски савет Библиптеке Харварда иступип је са изјавпм у кпјпј се
каже да је “дп гуще сит раста трпщкпва, наметнутпг пакпваоа угледних и неугледних шаспписа у један
прпизвпд и претплата кпје иду дп вище десетина хиљада дплара. Стпга предлаже да се пстатак
факултета Харвард преусмери на издаващтвп у птвпренпм приступу.”9 Светска банка је креирала
Реппзитпријум птвпренпг знаоа у кпјем ће пбјављивати мнпщтвп шланака бесплатних за шитаое.
Пбишнп је дпбрп да нека пбласт буде стандардизпвана. Али, стандардизација инфпрмаципне
писменпсти има гласне критишаре, кап щтп су Вебер и Чпнспн10, Графстин11, Јакпбс12 или Хплщух
Симпнс13. Пни наступају са станпвищта библиптешкп-инфпрмаципне делатнпсти и са пбразпвнпг
станпвищта, указујући да је тп кпнтрапрпдуктивнп јер превище упрпщћава слпжене менталне прпцесе
вищег реда (критишкп мищљеое, тумашеое инфпрмација, вреднпваое и етику кприщћеоа), свпдећи
их на прпстије и мерљиве вещтине.
Приликпм израде стандарда такпђе је неппхпднп да се направи разлика између ппјединих
дисциплина и пптреба. У текстпвима из библиптекарства и науке п инфпрмацијама шестп се мпгу
прпшитати уппзпреоа прптив дпслпвне примене и превпђеоа страних стандарда и смерница,
најшещће пних кпје су најппзнатије, ALA и ACRL (Association of Colledge and Research Libraries –
Удружеое факлтетских и истражившких библиптека).
Пред пнима кпји се баве инфпрмаципнпм писменпщћу у веб 2.0 друщтвима, цеп низ етишких,
финансијских, пбразпвних и других питаоа и дилема ппјављује се у нпвпм, пщтријем светлу. Та
друщтва карактерище распрпстраоенп непрекиднп пнлајн присуствп, „гуглаое“, садржај кпји су
прпизвели кприсници и друщтвенп умрежаваое. Кпнтрпверзе у пснпви прпузрпкује људска прирпда,
кап и препвлађујући правни и етишки кпнцепти кпји се вище негп икад дпживљавају кап застарели и
стпга непдгпварајући за тренутнп стаое у пбласти интелектуалне свпјине.

9

John Timmer. “Harvard Library: subscriptions too costly, faculty should go open access”, ArsTehnica, April 23 2012,
http://arstechnica.com/science/2012/04/harvard-library-advises-its-faculty-to-go-open-access/ [посећено 20. 2. 2013]
10
Sheila Weber and Bill Johnson. “Conceptions of information literacy: new perspectives and implications”. Journal of
information science, vol. 26, no. 6 (2006): 381-397.A Communiqué from the Horizon Project Retreat, 2012, p. 2
11
Ann Graffstein. “A Discipline-Based Approach to Information Literacy”. Journal of Academic Librarianship, vol. 28
(2002): 197-204.
12
L. M. Heidi Jacobs. “Information Literacy and Reflective Pedagogical praxis”. Journal of Academic Librarianship,
vol. 34, no. 3 (2008): 256-262.
13
Michelle Holschuh Simmons. “Librarians as disciplinary discourse mediators: using genre theory to move toward
critical information literacy”. Portal: Librarires and the Academy, vol. 5 no. 3 (2005): 256-262.
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Између псталпг, људи су миметишка бића и ппдлпжни су ппступаоу пп принципу најмаоег наппра. У
коизи “У славу кппираоа”, Маркус Бун14 пище да су нам ппдражаваое и кппираое урпђени, али да је
нащ пднпс према оима амбивалентан. Такп и већина филпзпфских испитиваоа дели кппираое на два
пблика, дпбрп и лпще: ппнпсни птац је срећан акп дете физишки ппдсећа на оега, али ће прпизвпђаш
кппије „Луј Витпн“ тащне бити закпнски гпоен; деветпгпдищои ђак дпбија пдлишну пцену за
рецитпваое песме напамет, али ће студент снпсити ппследице акп буде ухваћен у плагијату и кппипејст активнпстима.
Један пд главних аргумената прптив кппираоа јесте да пнп представља шин пбмане, да се нещтп
сппља представља кап нещтп другп. Тп нас враћа Платпну и оегпвим мпралним пригпвприма
мимезису: уметникпва имитација нас збуоује, те не мпжемп да пдредимп щта је стварнп, правп. У
кпнтексту тражеоа и кприщћеоа инфпрмација, “правп” би билп нпва, пригинална инфпрмација, кап и
ппстпјећа кпја је ппуздана и кприсна. Прпцеспм вреднпваоа пдређујемп да ли је тп такп или није.
Стпга се шини да је умеће вреднпваоа пресудна вещтина у кпмплету вещтина инфпрмаципне
писменпсти.
Али, људи ппступају и према Зипфпвпм закпну најмаоег наппра. Иакп је првп фпрмулисан у
лингвистици, ппказалп се да тај закпн пдгпвара и щирпј пбласти тражеоа инфпрмација. Врлп шестп
смп спремни да жртвујемп тематску пбухваћенпст и ппузданпст извпра и да прихватимп извпр кпји
нам је при руци. Британска библиптека и Кпмисија за здружене инфпрмаципне системе (JISC – Joint
Informaton Systems Committee) нарушиле су истраживаое15 кпје представља ппкущај да се предвиди
инфпрмаципнп ппнащаое будућих истраживаша. Истраживаое се заснивалп на пбјективним,
шиоенишним и дубинским анализама датптека изврщених прпцеса (тпкпм петпгпдищоег перипда).
Праћенп је инфпрмаципнп ппнащаое деце щкплскпг узраста, кап и пдраслих припадника академске
заједнице, оихпви нашини приступаоа дигиталним извприма дпступним прекп сервиса Британске
библиптеке Learning и Intuite и интеракције са оима. Сервис Learning намеоен је ушеницима и
наставицима у щкплама, дпк је сервис Intuite псмищљен за универзитетску заједницу.
Истраживаое је разбилп мит п јединственпј и кпнзистентнпј Гугл генерацији, али су прекп оега упшене
извесне заједнишке пспбине данащое деце, студената, предаваша, истраживаша и практишара. Оихпвп
ппнащаое пбликпванп је масивним приступпм дигиталним садржајима, скпрп незамисливпм (24/7)
дпступнпщћу академских материјала, пдсуствпм ппсредника и изузетнп мпћним и утицајним
претраживашима. Те пспбине су: хпризпнталнп тражеое инфпрмација (пблик прелетаоа садржаја),
навигација (мнпгп пнлајн времена прпведенпг самп у прпналажеоу стаза за кретаое крпз садржаје),
прегледаое (краткп прпсешнп време задржаваоа на страницама са е-коигама или е-шаспписима,
прпсешнп 4, пднпснп 8 минута), мпћнп претраживаое (хпризпнталнп, ппврщнп прплажеое крпз
наслпве, ппписе садржаја и сажетке), ппнащаое хршка (мнпгп преузимаоа садржаја, нарпшитп акп је
бесплатан, без дпказа п тпме да ли је и у кпјпј мери даље кприщћен), разнпврснпст тражилаца
инфпрмација (једна кпнфекцијска велишина не пдгпвара свима), сампуверенпст тражилаца
инфпрмација (кприсници у пар секунди сами прпцеоују мерпдавнпст и ппузданпст такп щтп
паралелнп прпверавају разлишите сајтпве или се пслаоају на пмиљене фирме – на пример, Гугл).16

14

Marcus Boon. In Praise of Copying. Cambrigde, Massachusetts, England, London: Harvard University Press, 2010, p.
108.
15
Информационо понашање истраживача будућности. У: Гласник народне библиотеке Србије, год. 11 (2009), бр
1: 7-27, http://nb.rs/view_file.php?file_id=2848 [посећено 20. 2. 2013.]
16
Исто, стр. 11-12.
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Занимљива је ппјединпст да је ппређеое са старијим истраживаоима, неким и пд пре петнаест
гпдина (из времена пре интернета), ппказалп да се малп тпга прпменилп. У времену кад су
препвлађивале пфлајн базе ппдатака, средопщкплци и студенти нису прпверавали релевантнпст
прпнађених инфпрмација, шестп су ппказивали тещкпће при избпру пдгпварајућих термина за
претраживаое и вище су се приклаоали претраживаоу пп целим фразама. Аутпри студије тврде да
пажљив преглед литературе из ппследоих 25 гпдина, кап и налази прпистекли из анализе датптека
изврщених прпцеса, не дају дпказе п ппбпљщаоу или ппгпрщаоу инфпрмаципних вещтина младих.
Један пд кпнашних закљушака студије јесте да витални знашај има прпмена дпсадащоег смера прпцеса
уклаоаоа ппсредника кпји је дпвеп дп тпга да су се сви претвприли у инфпрмаципне струшоаке. У
щирем смислу, тп је главна тема бестелера Ендру Кина “Култ аматера” и “Дигитална вртпглавица”.
Кинпви ставпви имају дпдатну тежину јер је пн свпјеврсни препбраћеник из ревнпснпг актера у
Силикпнскпј дплини у прптивника мнпгп шега щтп пдатле дплази. Са вебпм 2.0 ппшеп је прпцес
радикалне прпмене и редефинисаоа медија, инфпрмација, знаоа, садржаја, публике, аутпра, све ппд
слпганпм “демпкратизације”. У “Култу аматера” Кин се бави нпвинарствпм, музишкпм и филмскпм
индустријпм, али мнпга оегпва запажаоа примеоива су и на друге пбласти, на пример на издаващтвп
и пбразпваое. Бпрећи се прптив “диктатуре струшнпсти”, шини се да смп са вебпм 2.0 кпнашнп дпбили
анархију уместп демпкратије. Дпк су демпкратија и мпгућнпст да свакп има правп гласа прикладни за
пплитику и друщтвени живпт, “радикалнп демпкратски приступ култури, щкплству или ствараоу
знаоа није мпгућ, првенственп затп щтп је данащои свет ускпспецијализпван, изврснпст се
нагарађује, а да би некп ппстап струшоак пптребне су му гпдине ушеоа.”17
Бпрхес је 1939. написап есеј “Тптална библиптека”, кпји је бип зашетак касније и мнпгп ппзнатије
приппветке “Вавилпнски тпрао”. У тпм есеју пписап је збрку бескрајне библиптеке, без углпва,
средищта, или лпгике. Уместп тпга, на делу је хапс непдређенпг, мпжда бескпнашнпг брпја
инфпрмација ппхраоених у збуоујућим щестпугапним галеријама. Ту се преппзнаје непријатна
слишнпст са данащоим интернетпм кпји је претежнп анпниман, неппуздан (и шестп неташан), тежак за
сналажеое и хаптишан, неухватљив и надмпћан. Кпликп знамп, ппсредници кап щтп су
универзитетски наставници, уредници, критишари, библиптекари ... кпје ппнекад називају “културним
вратарима”, једина су инстанца кпја стпји између нас и мпра несигурнпсти и једини сппспбни да
ствпре пстрва прганизације и ппузданпсти инфпрмација.
С друге стране, препвлађујући друщтвени мпдел данащоице јесте мпдел “пптрпщашкпг друщтва”. Тп
знаши да је (гптпвп) све рпба кпја, кап таква, има цену и тржищну вреднпст. Та вреднпст је апстракција
рада улпженпг у прпизвпдоу пдређенпг дпбра, те се стпга и сâмп дпбрп схвата кап пбјекат.
Придаваое мпћи пбјекту, у пвпм слушају тржищне и других мпћи, кап щтп је пптврда статуса – впди
фетищизму. Брунп Латур је шак скпвап неплпгизам “фактищизам” да пзнаши пвај прпцес у пбласти у
кпјпј га не бисмп пшекивали: у прпизвпдои наушнпг знаоа. Наушна прпдукција и издаващтвп ппстали
су индустрија, кап и рад прпфеспра и наушних истраживаша кпји се, кап прпизвпђаши, ппвинују
закпнима свпг тржищта: “пбјави или нестани” (publish or perish) и “буди цитиран или умри” (be cited or
die). Дуг пут је пређен пд библипметријских и наукпметријских радпва Брадфпрда, де Спла Прајса,
Дпбрпва, Налимпва и Муљшенка, дп ппслпвне праксе савремених пнлајн дпступних академских
издаваша и Института за науку п инфпрмацијама (ISI – Information Science Institute) са оегпвим
индексима SCI (Science Citation Index – Цитатна база за науку), SSCI (Social Sciences Citation Incex –
Цитатна база за друщтвене науке) и AHCI (Цитатна база за уметнпст и хуманистишке науке); са
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Andrew Keen. The Cult of the Amateur. New York: Doubleday, Currency, 2007, p. 37
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слпженпм и скуппм прганизацијпм, брпјним пспбљем и нескрпмним апетитима за прпфитпм
савремених академских издаваша.
Инфпрмација кпја је слпбпдна пд плаћаоа и билп какве аутпризације није бесплатна. Најпшигледније,
кпщта нас све вище времена да се ппремимп пдгпварајућим вещтинама за прпналажеое вредних и
упптребљивих инфпрмација. Акп кпристимп ппгрещну или непдгпварајућу инфпрмацију, тп шак мпже
да нащкпди нащпј дпбрпбити или здрављу. С друге стране, изгледа да су се плаћене инфпрмације
птргле кпнтрпли, щтп се тише цена и услпва приступа, пднпснп кприщћеоа. Закпнпдавствп из дпмена
интелектуалне свпјине и аутпрских права ппстаје све слпженије и рестриктивније а ми смп сведпци
такпзваних “ратпва пкп кппирајта”. Прпјекат Гугл Коиге кпји се заглавип у нагпдбама с издавашима и
бпјкпт Елзевира су самп примери. Акп песма преузета с интернета мпже легалнп да се купи за самп 14
центи, дпк се музишки CD са десетак песама прпдаје за 14 дплара, мпжда се пдгпвпр налази негде
између.
Према једнпј скпращопј студији18 један пд десет метатрендпва кпји ће наредних десет гпдина
највище утицати на пбразпваое јесте “интернет, кпји нас непрекиднп тера да преиспитујемп ушеое и
пбразпваое, дпк истпвременп наще ппимаое писменпсти шини све истаншанијим. *Пбразпвне+
Институције мпрају да размптре кпја је тп јединствена вреднпст кпју свака пд оих дпнпси свету у кпм
су инфпрмације свуда.” Све дпк има слушајева кап щтп је пнај у кпјем је једна виспкппбразпвна
устанпва мпрала да прпмени назив курса п инфпрмаципнпј писменпсти за наставнп пспбље у “Пбука
за извпре инфпрмација” јер се реш “писменпст” дпживљавала кап увредљива, сппспбнпст пбразпвних
устанпва и снабдеваша инфпрмацијама, кап щтп су библиптеке, да се нпсе са пвим метатрендпм стпји
ппд знакпм питаоа.
Истп важи за упадљив птппр или игнприсаое (упшен крпз мнпга истраживаоа у разлишитим земљама)
кпје исказују државна тела, пни кпји управљају пбразпвним институцијама, кап и сами наставници –
да инфпрмаципну писменпст уграде у наставне прпграме ппјединашних предмета или да шак псмисле
засебне курсеве. Пвде је на делу реактивни тип кпмуникације шије су пспбине пасивнпст, ad hoc
ппступаое и једнпсмернпст. У најбпљем слушају срећемп се са прпактивним ппнащаоем где некп (у
кпнтексту инфпрмаципне писменпсти тп је најшещће библиптекар) иницира нпвине а заједница на оих
пдгпвара с маое или вище енергије. Интерактивна кпмуникација у пвпј пбласти је јпщ умнпгпме идеал
кпме се тежи, где сви актери, ппјединашнп и групнп, утишу на сам пбразпвни прпцес и прпграм. У
таквпј идеалнпј слици сами пбразпвни садржаји захтевају да пни кпји уше зналашки кпристе извпре
инфпрмација, тп јест да инфпрмаципна писменпст буде саставни, пргански деп наставнпг градива19.
Сппспбнпст да се инфпрмација прпналази, вреднује и кпристи пд пресуднпг је знашаја за ствараое
базишне лишне структуре или пквира у кпји се смещтају шиоенице и ппдаци. Без те структуре, без
пбзира на кплишину кприщћене технплпгије, ппјединац ће бити изгубљен међу ппјединашним
стаблима дрвећа и несппспбан да се супши са захтевима живпта у мпдерним друщтвеним щумама.

18

A Communiqué from the Horizon Project Retreat, 2012, p. 2
http://www.nmc.org/pdf/2012-Horizon-Project-Retreat-Communique.pdf [посећено 20. 2. 2013.]
19
Patricia W. Pickard. "Current Research: The Instructional Role of the School Library Media Specialist", SLMQ, vol.
21, no. 2 (1993)
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ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

Нада Пуртић20
ПЩ ,,Жаркп Зреоанин'', Нпви Сад

Професионалне заједнице – теоријске основе

Сажетак: У раду су представљени пснпвни и дефинищући елементи кпји пдређују ппјам
прпфесипналне заједнице, улпга прпфесипналних заједница у пбразпваоу и утицај
интернета на ту врсту спцијалнпг ушеоа. Уз ппщтпваое датих критеријума представљен је
рад једне виртуелне прпфесипналне заједнице у Србији, и тп путем оене сппљащое и
унутращое анализе, пднпснп мапираоем и сампвреднпваоем самих шланпва.
Кључне речи: прпфесипнална заједница, спцијалнп ушеое, дпживптнп ушеое, струшнп
усаврщаваое
1. Увпд

Прпфесипнална заједница је релативнп нпв термин иакп кап ппјам ппстпји дугп. Пд када су људи
ппшели да уше заједнп и једни пд других – кпд куће, на ппслу, у щкпли или у пквиру хпбија – пд тада
сви припадамп некпј прпфесипналнпј заједници, а шестп и већем брпју оих. Прпфесипналне заједнице
су свуда пкп нас и тпликп су нам блиске и ппзнате да их шестп и не примећујемп. У некима смп
централни а у другимa периферни шланпви, и у тпку живпта шестп меоамп припаднпст разлишитим
заједницама. Идентификпваое заједница и скретаое пажое на оихпвп ппстпјаое ппмаже нам да
бпље схватимп структуре кпје су дефинисане ппслпм кпјим се бавимп и инфпрмалним ушеоем кпје га
прати.
Дефиниција
Да бисмп лакще схватили ппјам прпфесипналне заједнице сагледаћемп га најпре у пднпсу на щире
ппјмпве заједнице и мреже. Пнлајн решник Одгпвпри (Answers.com) дефинище заједницу кап групу
људи кпји имају заједнишке интересе у најщирем смислу (нпр. кпмщилук кап група људи кпји се
међуспбнп не мпрају ни ппзнавати и шији је интерес везан за местп на кпме живе), а мрежу кап групу
људи са заједнишким интересима кпји међуспбнп кпмуницирају путем нефпрмалних кпнтаката ради
пружаоа ппмпћи или међуспбне ппдрщке (нпр. групе на друщтвенпј мрежи Фејсбук, кпје пд свих
шланпва мреже бирају пдређене и кпмуницирају са пдабранима).
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Слика 1. Заједница, мрежа и прпфесипнална заједница

Прпфесипнална заједница спада у дпмен спцијалнпг ушеоа и представља групу људи кпји деле
заједнишки интерес у вези са пдређенпмпм темпм и кпји се пкупљају да би развили знаоа везана за ту
тему какп би их касније кпристили у пракси. (Венгер, Е. 1991) Заједнице шине групе људи кпји су
ангажпвани у прпцесу кплективнпг ушеоа у пквиру заједнишкпг дпмена људскпг рада.
Прпфесипналним заједницама, на неки нашин, мпжемп назвати све пне кпји деле заједнишки интерес
или љубав према нешему щтп раде или шиме се баве и кпји у пквиру групе кпјпј припадају уше какп да
тп раде бпље ппмпћу редпвне интеракције – пд шланпва племена кпји заједнп уше какп да преживе,
прекп групица ушеника у щкпли кпји ппкущавају да пткрију свпј идентитет, па све дп мреже хирурга
кпји истражују нпве технике. Ппщтп кпнцепт прпфесипналне заједнице нуди кприсну и практишну
перспективу у вези са знаоем и ушеоем, све већи брпј људи и прганизација фпкусира се на тај пблик
ппвезиваоа кап нашин усаврщаваоа рада. Такве прганизације мпгу имати разлишита имена (мреже за
ушеое, тематске групе или клубпви) и разлишите фпрме (мале или велике, лпкалне или глпбалне, пне
кпје прганизују сусрете уживп или функципнищу прекп интернета - виртуелне, фпрмалне или
нефпрмалне, академске, бучетске, кпмерцијалне, шак и невидљиве).
Пдлике прпфесипналних заједница
Кап щтп је већ наведенп, није свака заједница прпфесипнална. Прпфесипналну заједницу дефинищу,
пдређују и пд псталих заједница пдвајају три пдлике:
а) знаое
б) заједница
в) пракса.

а) Знаое
Прпфесипналну заједницу карактерище идентитет заједнишкпг и дељенпг дпмена интереспваоа и
знаоа, кпји је разликује пд групе кпмщија или пријатеља на друщтвенпј мрежи. Шланствп у заједници
ппдразумева ппсвећенпст дпмену, а самим тим и кпмпетенције, тј. знаоа кпје шланпве пве заједнице
издвајају пд псталих људи. Дпмен знаоа не ппдразумева пбавезнп и струшнпст изван заједнице. Кап
пример за тп мпжемп узети улишну банду кпја развија шитав низ нашина какп да се нпси с дпменпм
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свпг делпваоа – преживљаваоем на улицама великпг града – и какп да сашува идентитет кпји је услпв
оенпг ппстанка. Шланпви улишне банде цене свпје кплективне кпмпетенције и знаоа и уше једни пд
других, иакп људи ван оихпве заједнице тп не мпрају да цене, преппзнају или признају кап струшнп
знаое или вещтину.
Знаоа кпја се размеоују или граде у пквиру заједнице мпгу бити експлицитна и имплицитна.
Експлицитна знаоа су фактпграфска, тј. везана су за шиоенице и мпгућнпст оихпвпг вербализпваоа и
пренпщеоа, а имплицитна су функципнална и у вези су са вещтинама и сппспбнпстима да се нещтп
уради. Иакп експлицитна знаоа имају вепма важну улпгу у пквиру заједнице, централни циљ сваке
заједнице јесте да свпјим шланпвима пмпгући развпј имплицитних знаоа кпја су резултат искуства кпје
прпистише из праксе.
У вези са пвпм пдликпм прпфесипналне заједнице најважније је тп щтп знаое не припада ппјединцу
већ целпј заједници, пднпснп свим шланпвима ппдједнакп. Циљ сваке прпфесипналне заједнице јесте
развијаое тпг кплективнпг знаоа у вези са интереснпм сферпм, кап и истпвременп ппвећаое знаоа
свакпг ппјединпг шлана. На тај нашин се ствара аутентишна пптреба за ушеоем у пквиру групе.
Ушеое у пквиру прпфесипналне заједнице је у свпјпј пснпви кпнструктивистичкп јер је заједнишкп,
пмпгућенп је свим шланпвима и не пднпси се самп на размену и интерпретацију инфпрмације већ и на
заједнишкп креираое нпвих знаоа.
б) Заједница
У праћеоу свпјих интереспваоа у пквиру дпмена знаоа, шланпви развијају међуспбне пднпсе и
ангажују се у заједнишким активнпстима и дискусијама, ппмажу једни другима и деле инфпрмације
градећи пднпсе кпји им пмпгућавају да уше једни пд других. Исти ппсап или зваое не ппдразумева
прпфесипналну заједницу акп не ппстпји интеракција и међуспбнп ушеое шланпва кплектива. Иакп
група наставника у једнпј щкпли мпже имати мнпгп заједнишких интереспваоа у вези са наставним
прпцеспм, пна не шини прпфесипналну заједницу акп у опј не ппстпји интеракција и међуспбнп
ппдушаваое шланпва. Истп такп, шланпви прпфесипналне заједнице уппщте не мпрају да раде на истпм
раднпм месту. На пример, сликари импресипнисти сусретали су се у кафеима да би разгпварали п
стилу сликаоа кпји су изумели и тиме су нашинили прпфесипналну заједницу иакп је свакп сликап и
стварап сам.
Кљушна и дефинищућа пдлика прпфесипналне заједнице јесте дпбрпвпљнп чланствп и заједнички
пдређен циљ кпји није наметнут већ се рпдип из заједнишке пптребе свих оених шланпва. Иакп
кпнцепт пвакве прганизације и ппвезиваоа људи не ппдразумева хијерархијску структуру и впђствп, у
пквиру ое мпрају ппстпјати псниваши, људи кпји су псмислили и иницирали пкупљаое пкп дпмена, те
ужи брпј активнијих сарадника кпји ппмажу пснивашу, струшоаца кпји „ускашу“ у некпј кризнпј
ситуацији да реще прпблем и велики брпј маое или вище активних пквирних шланпва. У ппшетку је
дпбрп дефинисати улпге и ппделити задужеоа, пдгпвпрнпст и пбавезе, пре негп щтп се улпге не
ппделе саме пд себе и прирпдним тпкпм.
Ппдршка је вепма важан елемент прпфесипналне заједнице – какп кпгнитивна, кпја ппдразумева
пренпщеое знаоа пд старијих и искуснијих шланпва ка млађим и нпвијим, такп и друштвена, кпја се
пднпси на развијаое дпживљаја дпбрпдпщлице, прихваћенпсти, пхрабреоа и ппвезанпсти.

в) Пракса
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Прпфесипналну заједницу не шини самп заједница људи кпји деле иста интереспваоа и знаоа у некпј
пбласти и кпји размеоују знаоа. Шланпви прпфесипналне заједнице су практишари кпји развијају
заједнички репертпар ресурса, пднпснп заједнишку праксу: искуства, прише, алате, нашине рещаваоа
прпблема. За тп је пптребнп време и редпвна интеракција. Такп медицинске сестре, на пример, кпје
редпвнп заједнп пију кафу у тпку паузе, нису свесне да су оихпви разгпвпри један пд главних извпра
знаоа п тпме какп да негују свпје пацијенте, па су ипак су у тпку тих састанака развиле шитав низ приша
и примера кпји су ппстали заједнишки репертпар практишних знаоа. Акп би, кпјим слушајем, ппстпјап
какав запис тих разгпвпра, ма кпликп пни били нефпрмални или непфпрмалини, дпбип би се вепма
важан сегмент сваке прпфесипналне заједнице – артефакти, тј. прпдукти праксе. У оих спада све щтп
представља резултат рада у пквиру групе: дпкументи, шланци, звушни и видеп записи, презентације,
сажеци и транскрипти синхрпних видпва кпмуникације (нпр. шет), асинхрпни дпгађаји (нпр. фпрум),
рашунарски прпграми итд. Најважније је да ти прпдукти буду дпступни за кприщћеое свим шланпвима
ппдједнакп, билп физишки (нпр. неки рашунарски прпграм) или интелектуалнп (нпр. нека нпва идеја
кпја се мпже применити у раду).
Прпфесипналну заједницу дефинище кпмбинација знаоа, заједнищтва и праксе, а људи такве
заједнице граде и негују паралелним развијаоем сва три елемента.
Прпфесипналне заједнице у пбразпваоу
Кпнцепт прпфесипналне заједнице утише и на теприју и на праксу пдређене пбласти људскпг
делпваоа, такп да налази свпју практишну примену у мнпгим ппљима – тргпвини, медицини,
управљаоу ппслпвима, администрацији и влади, грађанскпм живпту и, наравнп, пбразпваоу.
Међутим, пнп щтп пбласт пбразпваоа пдваја пд псталих када су прпфесипналне заједнице у питаоу
јесте шиоеница да ушеое није самп средствп и циљ већ и сам крајои прпизвпд оихпвпг рада. Јединп
у пбразпваоу прпфесипналне заједнице и оихпвп делпваое мпгу дпвести дп сущтинске прпмене у
вези с ппслпм и „ппслпваоем“, затп щтп је у пбразпваоу прпмена ушеоа мнпгп дубља
трансфпрмација кпја утише на праксу, тј. на нашин рада, и тп на три нивпа:
-

унутращоем – Какп прганизпвати пбразпвна искуства кпја су пснпва ушеоа у пквиру шкпле, а
путем ушещћа у раду заједнице, и наставнишке и ушенишке?
- сппљащоем – Какп ппвезати искуства наставника и ушеника у вези са кпнкретним практишним
знаоима путем сппљащоих пблика ушещћа у ширим заједницама ван зидпва шкпле?
- дпживптнпм – Какп бити у функцији дпживптнпг ушеоа наставника и ушеника путем
прганизпваоа прпфесипналних заједница кпје свпјим темама ппстају и пстају актуелне и накпн
завршетка пснпвнпг и редпвнпг пбразпваоа?
Щкпле нису сампдпвпљни и изплпвани светпви где ушеници и наставници стишу знаоа кпја касније
мпгу применити у сппљнпм свету, већ су и деп веће целине, деп су ширег система учеоа. Щкплски шас
није примаран и једини дпгађај везан за ушеое, већ је и свакпдневни живпт централни дпгађај и
кпнтекст за ушеое и примену знаоа и вещтина. Щкпле, ушипнице и пбуке имају вепма важну улпгу у
пвпј визији, али самп акп су у служби ушеоа кпје се дещава свуда и у тпку целпг живпта.
Интернет и прпфесипналне заједнице

Ппјава интернета дала је прпфесипналним заједницама једну сасвим нпву димензију. Упптреба нпвих
технплпгија прпщирила је ппље интеракције изван гепграфских пграничеоа традиципналних
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заједница, срущила баријере времена и прпстпра и пмпгућила рађаое вирутелних заједница
увпдећи у оих димензије међунарпднпсти и интеркултуралнпсти. У тпм кпнтексту, развпј
електрпнскпг ушеоа и ппвезиваое шланпва групе у билп кпје дпба дана и када је тп оима најппгпдније
такпђе је једна пд ппследица нпвпг медијума. Ппвећаое прптпка инфпрмација никакп не умаоује
пптребу за заједницпм, напрптив. Тп заправп ппвећава мпгућнпсти једне заједнице и захтева нпву
врсту кпмуникације и вещтина, ппмпћу кпјих се знаое мпже делити и стварати, а самим тим се рађају
и нпва правила ппнащаоа на интернету. Међу тим вещтинама на првпм месту је дигитална писменпст.
Електрпнска ппщта, фпруми за дискусије, кпментари на блпгпвима, календари, библиптеке
дпкумената, спбе за шет, анкете и упитници, вики алат, друщтвени пбележиваши али и друщтвене
мреже ппстају алати у служби синхпрне и асинхпрне кпмуникације и сарадое и вепма важан и мпћан
фактпр прпфесипналних заједница.
Прпфесипналне заједнице у Србији
У Србији ппстпји и функципнище велики брпј прпфесипналних зајдница у пбласти пбразпваоа кпје из
наведених разлпга пкупљају свпје шланпве и нуде им квалитетне нашине какп да свпј рад унапреде и
усаврще. У јуну 2012. гпдине кпнкурисала сам и дпбила щкпларину за ппхађаое електрпнскпг пнлајн
курса Е-мреже (eNetworks) у прганизацији међунарпдне агенције за пружаое саветпдавних услуга и
пбуку наставника Е-кпнсултанти (The Consultants-E). Накпн уппзнаваоа с тепријским пдликама
прпфесипналних заједница, кпје сам у пвпм тексту представила, један пд главних задатака на курсу
бип је да пдаберем и у фпрмату кпнцептуалне мапе представим структуру једне прпфесипналне
заједница из свпје земље. Пдлушила сам да представим виртуелну прпфесипналну заједницу
Пбразпвнп пкружеое – прпфесипнални развпј, а слике кпје следе представљају мапиране пдлике пве
заједнице – дпгађаје (дпмен знаоа), структуру шланства (дпмен заједнице) и артефакте (дпмен
праксе).
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Слика 2 – Дпмен знаоа Образпвнпг пкружеоа

Слика 3 – Дпмен заједнице Образпвнпг пкружеоа

Слика 4 – Дпмен праксе

Цела мапа прпфесипналне заједнице мпже се видети путем пве хипервезе. Иакп је заједница, кпју сам
представила и шији сам шлан, мала, нефпрмална и непрпфитна, пна је на пстале пплазнике курса
пставила вепма дпбар утисак и пзнашена је кап заједница са дпбрпм структурпм, активнпстима и
перспективпм, упркпс хетерпгенпсти шланства.
Псим пвпг сппљнпг мапираоа, у јуну 2012. гпдине, накпн 10. вебинара кпји је бип ппследоа активнпст
пве исте прпфесипналне заједнице, ушесници су били зампљени да пппуне упитник п
сампвреднпваоу, пднпснп п вреднпваоу свпг ушещћа у раду пве, али и билп кпје друге
прпфесипналне заједнице кпјпј припадају. Да би се развила свест шланпва п тпме щта су важни
елементи прпфесипналних заједница, у питаоима су биле представљене оихпве пдлике, али је нащ
главни циљ бип да испитамп кпликп се активнпсти шланпва ппклапају с принципима дпбре и успещне
прпфесипналне заједнице. Статистишки приказ неких најважнијих и најзанимљивијих питаоа мпжете
ппгледати на пвпј инфпграфици. Иакп је истраживаое рађенп с релативнп малим брпјем анкетираних
шланпва и гптпвп да се мпже рећи да се ради п слушајнпм узпрку, ипак су дпбијени ппдаци валидни и
важни јер су прикупљени пд шланпва кпји припадају прпфесипналним заједницама и кпји имају
разлишита искуства с радпм у оима. Пдпгпвпри на питаоа из упитника пптврдили су нам да шланпви
пве прпфесипналне заједнице дпживљавају свпје ушещће и рад у прпфесипналним заједницама кап
један пд важних, акп не и најкприснијих, нашина прпфесипналнпг усаврщаваоа.
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Закључак
Накпн ушеоа п прпфесипналним заједницама на међунарпднпм курсу, уппређиваоа рада две
виртуелне заједнице у кпјима сам шлан са тепријским пснпвама такве врсте спцијалнпг ушеоа и
анализе резултата сампвреднпваоа псталих шланпва прпфесипналних заједница у Србији, мпжемп
закљушити да у нащем пбразпвнпм пкружеоу ппстпје и раде прпфесипналне заједнице са важним,
занимљивим и квалитетним садржајима и активнпстима. Заппслени у пбразпваое прикљушују им се
впђени унутращопм мптивацијпм, дпбрпвпљнп се укљушују у рад, кпмуницирају, сарађују, радп деле
знаоа и искуства и ушествују у активнпстима грађеоа нпвих знаоа, а све тп у циљу ппбпљщаоа и
усаврщаваоа, не самп на лишнпм и прпфесипналнпм нивпу већ и у жељи да се унапреди и
псавремени пбразпваое, кап једна пд најважнијих пбласти људске делатнпсти.

Извпри
1. eNetworks, The Consultants-E, 2011.
2. Communities of Practice, Etienne Wenger, 2006.
3. Reach – Building Communities and Networks for Professional Development, Jeff Utecht,
Creative Commons Attribution – Noncommercial-Share Alike, 2010.
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Ненад Симић21
Пдбпр за придруживаое Светскпј тргпвинскпј прганизацији

Интелектуална својина и интернет

Сажетак: Кприсницима интернета се шестп шини да ппстпји супрпстављенпст између
интернета и интелектуалне свпјине. Развпј интернета мпгућ је самп у друщтву кпје
унапређује креативне пптенцијале и кпје је заснпванп на знаоу. У раду се нећемп бавити
тепријским разматраоима питаоа интелектуалне свпјине; за тп ће шитапци мпрати да
пптраже пбимније студије. Рад је припремљен за пптребе семинара щкплских
библиптекара и бавиће се практишним пдређеоем ппјма интелектуалне свпјине и
пднпспм интелектуалне свпјине и интернета. Пни кпји знају вище, мпћи ће у оему да
прпнађу пхрабреое за свпј рад (аутпр се тпме нада), а пни кпји знају маое наћи ће
ппдстицај да се укљуше у даље истраживаое, јер свестан рад впди напретку.
Кључне речи: интелектуална свпјина, интернет, знаое

Незнаое не пправдава (Ignoratia iuris non nocet)
Интелектуална свпјина је ппјам с кпјим се све шещће сусрећемп, а да гптпвп и нисмп свесни кпликп је
присутан у нащем свакпдневнпм живпту и кпликп пд оега зависи наща садащопст, а јпщ вище наща
будућнпст. Не треба се шудити щтп председници држава с тпм темпм заппшиоу гпдищои гпвпр п
стаоу нације, дајући јпј припритет и указујући тиме на знашај кпји интелектуална свпјина има за
инпвативнпст и кпнкурентнпст привреде.22
Људски прпгрес зависи пд интелектуалне свпјине, а квалитет живпта и развпј привреде директнп су
услпвљени стаоем у тпј пбласти.
Шта је интелектуална свпјина и шта пбухвата
Тп је правнп-технишки ппјам кпји је настап 1967. гпдине с настанкпм Светске прганизације за
интелектуалну свпјину WIPO (World Intellectual Property Organization) или OMP. Ппјам је пратип људску
пптребу да се на један свепбухватан нашин защтити целпкупнп људскп стваралащтвп. Украткп,
интелектуална свпјина представља знаое или стваралащтвп кпје ужива правну защтиту. Свестан свих
пгранишеоа пвакп сажете дефиниције, аутпр рада жели да опме упути све пне кпји се први пут
сусрећу с ппјмпм интелектуална свпјина, а да не пптерећује шитапце пвпг рада, пднпснп слущапце
семинара.
Према традиципналнпј ппдели интелектуална свпјина је пбухватала аутпрска и српдна права, кап и
права индустријске свпјине. Аутпрска права пбухватају: правп на коижевна дела, гпвпрна дела,
21

office@bto.rs

22

Б. Обама, Председнички говор о стању нације, децембар 2011.
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изведена коижевна дела, музишка и ппзприщна дела, дела ликпвних уметнпсти, кинематпграфска
дела и дела примеоених уметнпсти, кап и правп интерпретатпра, призвпђаша фпнпграма, видепграма
и база ппдатака. Индустријска свпјина пбухвата: патенте, технишка унапређеоа, жигпве, пзнаке
гепграфскпг ппрекла, нелпјалну кпнкуренцију, знаое (know-how), ппслпвну тајну. Будући да спискпви
не мпгу пбухватити све твпревине људскпг духа, ни пвај списак није кпнашан. Дпдап бих му настпјаое
да и традиција ппстане деп интелектуалне свпјине, п шему је гпвприп директпр Светске прганизације
за интелектуалну свпјину Френсис Гури, у извещтају на Гпдищопј скупщтини WIPO 2012. гпдине.
Заштп се штити интелектуална свпјина
Ппгледајмп щта п тпме каже нащ режисер Гпран Маркпвић.23
Тп је питаое кпје ствара пптрпщашкп друщтвп кпје ппкущава да рущи све границе у једнпм тренутку и
кпје, у дпбу маспвне прпдукције стила и темпа живпта, представља деструкцију свих друщтвених
вреднпсти, људскпг дпстпјанствa, креативнпг пптенцијала и живптне средине ради афирмисаоа
себишнпг и ираципналнпг мпдела живпта. Тп је стаое кпје намеће анархију и владавину јашег и у кпјем
пирати нису ликпви из средопвекпвних митпва и далеких пкеана, већ сурфери кпји интернет таласима
харају пп нащим рашунарима, пдузимајући нам приватнпст или нпвац са платних картица и банкпвних
рашуна, крщећи при тпме разлишите прпписе и кпдексе. У ппделама у праву, интелектуална свпјина
дефинище се и кап бестелесна ствар, нематеријалнп дпбрп, щтп знаши да шестп није (или није увек)
материјализпвана у свакпдневнпм живпту, кап щтп је кућа, за кпју знамп да је нешије власнищтвп или
аутп, за кпји такпђе знамп да припада некпме. Такп жиг, кпји сусрећемп у свакпдневнпм прпмету кап
пзнаку (нпр. жиг шувене минералне впде или шпкпладе кпју свакпдневнп кпристимп кап дезерт),
пбишнпм кприснику мпже да знаши самп симбпл у виду слпва, брпјева или графишкпг рещеоа, иакп је
пн знатнп вище пд тпга. Жиг представља знак кпји пзнашава пдређени квалитет, са кпјим се пптрпщаш
шестп ппистпвећује и за кпји се емптивнп везује.24 Тп ппстаје јаснп кад се види специјализпвана
прпдавница шувенпг америшкпг прпизвпђаша инфпрмаципне технплпгије и први прпдајни дан нпвпг
мпдела телефпна ппд пзнакпм 5 у серији истпг прпизвпда. Купци кпји су излазили из прпдавнице,
ппсле целпвешероег шекаоа на ппшетак прпдаје, пдущевљенп су кпментарисали да су „једнпставнп тај
телефпн мпрали имати“. Затп жигпви шестп имају вреднпст кпја је већа и пд гпдищоег прихпда
кпмпаније, па улазе у оене рашунпвпдствене билансе. Пни представљају важнп средствп защтите пд
кпнкуренције, кпја жели да искпристи вищегпдищое наппре тима струшоака и ппзиципнираое на
тржищту. Такп је један прпизвпђаш из Турске прпизвеп слаткищ кпји је бип у истпј врсти амбалаже и
дизајну кап већ ппстпјећи прпизвпд, а разликпвап се самп пп једнпм слпву у називу. У пбјектима
великих тржних центара прпдавап се пдмах ппред прпизвпда кпга је ппкущап да преслика, с ценпм
кпја је идентишна цени аутентишнпг прпизвпда. Снага жига и свпјинскп правп пмпгућили су оегпвпм
имапцу да се, уз делпваое државних пргана, защтити пд нелпјалне кпнкуренције и пнемпгући да
купци буду дпведени у заблуду у ппгледу врсте и квалитета прпизвпда. Жиг мпже бити ппдпбнп
средствп и за залпгу кпја служи за банкарски кредит. Ппзнат је пример шувенпг светскпг туристишкпг
пператера (ТУИ) кпји је, ради дпбијаоа кредита за пензипни фпнд свпјих заппслених, залпжип
сппствени жиг и дпбип кредит у висини пд две милијарде евра. Ситуација с патентима је слишна, па
пвих дана на светскпј сцени бесни рат између прпизвпђаша инфпрмаципне технплпгије у пбласти
защтите патената – јужнпкпрејски прпизвпђаш инфпрмаципне технике тужи ппзнату кпмпанију из САДа. Пдщтетни захтеви се мере стптинама милипна дплара. Затп није шуднп тп щтп кпмпаније пткупљују
23

http://www.youtube.com/watch?v=vLaHgYxVf8A
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на милипне патената желећи да стекну тржищну преднпст над кпнкуренцијпм.
Претхпдни примери су нам пружили прилику да видимп какп смп у стварнпм живпту излпжени једнпј
сурпвпј и бесппщтеднпј кпнкуренцији између кпмпанија кпје се, у бпрби за наклпнпст пптрпщаша и у
жељи да пстваре дпбит, ппнекад служе и незакпнитим делпваоем.
Какп да преппзнамп да ли је на интернету нештп слпбпднп или је за оегпвп кпришћеое пптребна
дпзвпла и плаћаое накнаде
Пвп питаое јесте припритетнп али је пдгпвпр на оега једнпставан, и ппред великпг брпја закпна и
правила кпји ппнекад мпгу да збуне пбишнпг кприсника. Акп се ппдсетимп наще дефиниције према
кпјпј је интелектуална свпјина људскп стваралащтвп, ппстаје разумљивп да је сваки пблик људскпг
делпваоа ппдлпжан защтити кпју ужива интелектуална свпјина. Ппстпје изузеци пд тпг правила, нп тп
не умаоује оегпву прпстпрну, временску и правну димензију. Све има свпг власника. Писац Ивп
Андрић рпђен је пре 120 гпдина, Нпбелпву награду за коижевнпст дпбип је пре 50 гпдина, а преминуп
је пре скпрп 40 гпдина. У виду усменпг завещтаоа, писац је свпја аутпрска права завещтап Задужбини
кпја ће нпсити оегпвп име (нпси га и данас) и пд прихпда дпбијених пд издаваша на име аутпрских
права задпвпљавати разлишите културне пптребе (награђивати талентпване писце, пбезбеђивати
коиге за библиптеке итд.). Неппстпјаое видљивих пзнака кпје упућују на тп да је пптребнп ппзвати
аутпра и затражити дпзвплу за кппираое оегпвпг дела или да је кппираое и умнпжаваое и јавнп
извпђеое оегпвпг дела забраоенп, не пправдава кприсника да тп делп (нпр. рпман На Дрини ћуприја
или некп другп делп пвпг писца) слпбпднп преузима са интернета. Напрптив, и кприсник је, кап и
власник интернет стране, у тпм слушају несавестан и кап такав мпже кривишнп да пдгпвара, али и да
пдгпвара за импвинску щтету направљену имапцу аутпрских права. Свакп аутпрскп или билп кпје
другп правп из пбласти интелектуалне свпјине пбезбеђује защтиту у мпралнпм ппгледу (аутпр мпра
бити пзнашен) и у материјалнпм смислу (аутпр има правп на накнаду щтете за недпзвпљенп
кприщћеое дела), а оенп крщеое се санкципнище кап кприщћеое билп кпје туђе ствари (куће, кпла,
слике итд.). Кприсник интернета затп мпра бити пажљив. Оегпва пажоа треба да се састпји пд пажое
прпсешнпг кприсника, кпји мпра бити уппзнат са пснпвним нашинпм упптребе интернета. Тп ппщте
упутствп из судске праксе на први ппглед делује уппщтенп и недпвпљнп прецизнп. Међутим, тп је
стандард ппнащаоа кпји мпжемп ппистпветити са ппнащаоем у свакпдневнпм живпту, нпр. да не
треба да идемп на места за кпја пснпванп сумоамп да се на оима креће лпще друщтвп, пднпснп да се
на оему размеоују дпкумента, щтп је пвде слушај. Сајт кпји приказује филм без виднп истакнуте
дпзвпле аутпра или имапца права дистрибуције за оегпвп емитпваое врщи ппвреду аутпрских права,
а сајт кпји репрпдукује музику ппзнатпг певаша врщи ппвреду интелектуалне свпјине акп за тп нема
дпзвплу. Кприсник интернета у пвпм слушају ппстаје саушесник у щтети кпју шини имапцу права
интелектуалне свпјине, али шини и кривишнп делп. Укпликп не види пзнаку п дпзвпли, кприсник треба
да напусти интернет страну. У ситуацији у кпјпј се најшещће налази, тј. кад преппзна вреднпст садржаја
на интернет страни и кад жели да је пренесе на сппствени рашунар (скине-download), кприсник треба
да пбрати пажоу на правила кприщћеоа стране и да их прпшита, укпликп таква правила ппстпје. Акп
правила не ппстпје или у оима није пзнашенп правилп кприщћеоа, кприсник интернета би мпрап да
се пбрати власнику са захтевпм и пбразлпжеоем у кпјем треба да изнесе мптиве за кприщћеоа
садржаја интернет стране. Власник мпже да дпзвпли кприщћеое садржаја, уз накнаду или без ое,
мпже да не дпзвпли кприщћеое или да се не изјасни п кприщћеоу, щтп ствара претппстваку да се
негативнп пдредип према захтеву. На ппјединим интернет странама шестп се ппстављају и
пбавещтеоа у кпјима се власници интернет презентације пдређују ппзитивнп према пдређеним
циљним групама и дпзвпљавају им кприщћеое садржаја без претхпднпг захтева, нпр. упптребу

| 23

садржаја са интернет стране дпзвпљавају щкплама или у пбразпвне сврхе, искљушујући мпгућнпст да
та упптреба има кпмерцијални карактер. Ппвреду жига представља, на пример, и щтампаое
налепнице шувенпг прпизвпђаша безалкпхплнпг пића кпја се вище не прпизвпди у тпм графишкпм
пблику, без пбзира на тп щтп би оенп щтампаое билп за лишну упптребу, пднпснп затп щтп кприсника
ппдсећа на детиоствп и на перипд живпта када је кпнзумирап спк кпји је у тп време имап такву
налепницу, или би хтеп да је стави на фрижидер кпји има ретрп дизајн и тиме ппјаша утисак оегпве
времещнпсти. Кприсник би у тпм слушају бип у прекрщају, јер је ппвредип интелектуалну свпјину –
није се пбратип имапцу жига, кпји би га пбавестип п мпгућнпстима кприщћеоа налепнице (нпр. рекап
би му да ппстпји кпмпанија у Невади кпја је дпбила лиценцу пд имапца жига да прпизвпди налепнице
кпје пн жели).
Нема сумое у тп да се кппирају дпбре ствари. Кприсници интернета шестп имају дилеме, кап щтп је
дилема кпме да се пбрате или щта да раде акп не мпгу да прпнађу власника пдређенпг садржаја.
Пдгпвпр је једнпставан. Не ппстпји једнп местп на кпме се шувају све инфпрмације п интелектуалнпј
свпјини, већ ппстпје регистри, али ни пни нису свепбухватни. Преппрука увек гласи да не треба
кпристити садржаје акп за оих не мпжемп наћи дпзвплу претрагпм на интернету, другпм медију или у
јавним регистрима. Кприсник се шестп пита защтп је тп такп када му се тп делп бащ свиђа и мпра да га
има, нпр. дизајнер каже да му бащ пдгпвара пдређена слика за пглас кпји жели да припреми.
Пдгпвпр је увек исти: забправите на упптребу дела дпк не дпбијете дпзвплу власника права на тп делп
или власника лиценце и сл. У супрптнпм ће вас оегпв заступник или адвпкат пбавестити да
непвлащћенп кпристите туђе делп и уследиће пбавеза да платите накнаду и пдщтету за тп щтп сте
урадили. Тп ће се десити када најмаое пшекујете, и сигурнп у невреме. Истп такп недпзвпљенп је и
преусмераваое ка другим везама (линкпвима), кап щтп је шинип сајт Бане трансппрт, кпји је
пмугућавап преузимаое коижевних и наушних дела са друге интернет стране. Пва интернет страна је
забраоена. Недпзвпљенп је емитпваое радип сигнала на интернет страни укпликп не ппстпји дпзвпла
надлежнпг пргана. Станице шестп емитују садржаје без дпзвпле и крщећи аутпрска права. Радип
станица БПСС је забраоена. Мпгли су дпскпра да се виде пгласи 1500 коига за 750 динара. Увидпм у
списак, закљушилп се да се ради п крщеоу аутпрских права, интернет страна је укинута а власник
презентације је кажоен. Приказиваое ппзнатпг дпмаћег филма на интернет страни знашилп је за
власника аутпрскпг права и дистрибутера пад прихпда тпг дана за вище пд 30%. Филм је ппвушен са
интернет стране, а ушинилац кривишнпг дела је пдгпварап. Знаши, не пдгпвара се за ппвреду
интелектуалне свпјине самп нпвшанп, већ и кривишнп, такп да ушинилац дела мпже снпсити пзбиљне
санкције.
У свакпдневнпм живпту кап ушесници у сапбраћају, без пбзира на тп да ли смп за впланпм или смп
пещаци, мпрамп да впдимп рашуна п дпзвпљенпј брзини и сапбраћајнпј ситуацији или да прелазимп
улицу на пещашкпм прелазу кад је зеленп светлп на семафпру. Такп и у интернет сапбраћају мпрамп
да ппщтујемп правила, а оихпвп неппзнаваое не пслпбађа нас кривице. Дужни смп да се уппзнамп са
свим правилима.
Кп впди рачуна п ппштпваоу правила п кршеоу интелектуалне свпјине
Тп је у надлежнпсти суда, јавнпг тужилащтва, пплиција и брпјних инспекција. Суд има надлежнпст у
грађанскпм, тј. парнишнпм ппступку (накнада щтете) и у кривишнпм ппгледу (ушиоенпм кривишнпм
делу), тј. кривишнпм ппступку. Јавнп тужилащтвп ппкреће истраге када ппстпји пснпвана сумоа и
прикупља дпказе кпји на суду мпгу имати знашај за кривишни ппступак. Инспекције у пквиру свпјих
надлежнпсти делују и изришу мере кпје мпгу бити и у пблику казне. Знашајнп је истаћи да је и
Прпсветна инспекција једна пд инспекција кпја има надлежнпсти у ппщтпваоу интелектуалне свпјине.
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Свака слпбпда нпси са спбпм пгранишеоа и у таквпм уређеоу ппјединац, пднпснп кприсник, мпже
пстварити свпја права. Безакпое и анархија представљају негацију људске лишнпсти и дпстпјанства.
Интересантна су искуства у раду са младима, кпја сам имап приликпм едукације ушеника заврщних
разреда пснпвне щкпле (7. и 8. разред), гимназије и са студентима. Ппстпји заблуда да млади не
разумеју пвакву тему и да нису впљни да је прате. Наща искуства гпвпре супрптнп пд тпга, тј. гпвпре да
млади врлп брзп прихватају ппјмпве кпји су везани за интелектуалну свпјину и да их лакп
идентификују у свакпдневнпм живпту. Идеје кпје смп шули пд оих, нпр. п тпме какп упптребити
интелектуалну свпјину у јашаоу екпнпмских капацитета, уз струшну ппдрщку искусних кплега мпгле би
да дпживе и реализацију у привреднпм живпту. Свест да их интелектуална свпјина пкружује и да
пбухвата све аспекте оихпвпг живпта мптивисала је ушенике и студенте разлишитих живптних
интереспваоа да ушествују у радипницама с тпм темпм интелектуалне свпјине. Никад није билп
присутнп маое пд двадесетак младих, а најбрпјнија радипница пбухватила је прекп 100 слущалаца.
Таквп искуствп превазищлп је наща пшекиваоа, верпватнп збпг ппгрещне представе кпја је изграђена
ппд утицајем мас-медија.
Рад у пбласти пбразпваоа (щкпле и универзитет) захтева кприщћеое средстава и метпда кпји
представљају интелектуалну свпјину. Тп ппдразумева ппщтпваое права власника, кпје ппред тпга щтп
га пзнашава, пбезбеђује и оегпву финансијску састисфакцију. За пбразпвне институције тп шестп
представља наппр кпји не мпгу лакп да савладају. Ппдсетип бих на тп да се пвде не ради п
несавладивпј препреци. Не треба: кпристити нелиценцирани спфтвер, недпзвпљенп кпристити
жигпве, дизајн, аутпрскп делп итд. Власник ће тп пткрити, а ппвреда знаши судски ппступак, кпји
ппвлаши псуђујућу пресуду и накнаду щтете и трпщкпва кпји вищеструкп превазилазе цену
дпзвпљенпг кприщћеоа. Свакакп треба имати у виду и лпщу вреднпсну ппруку кпја се щаље младима
да треба шинити недпзвпљенп делп. Закпнитп кприщћеое щаље јасну ппруку да је знаое делптвпрнп
и кприснп, те младе упућује на непрестанп усаврщаваое и креативнпст, кпјима се ппстиже успех и
задпвпљствп ппјединца у заједници. Ствара се друщтвп заснпванп на знаоу.

Слика 1. Пример изјаве п задржаним правима
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Слика 2. Краљица Ана
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Слика 3. Анин Статут – Прппис кпји пхрабрује учеое из 1710.

Слика 4. Виктпр Игп, француски писац и бпрац за заштиту аутпрских права
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Слика 5. Кпнвенција п ствараоу Париске уније из 1883. гпдине

Ппред истицаоа ппјма, знашаја, праксе и надлежнпсти у вези са интелектуалнпм свпјинпм, пптребнп је
истаћи и оен истпријски пквир. Метпдплпщки није правилнп, али је ппушнп и делује упутнп да се у
виду закљушка, истпријски пквир ппстави кап камен гранишник – међащ нащем времену и
вреднпстима, кпје у свпјпј сущтини нпси интелектуална свпјина. Први акти п защтити интелектуалне
свпјине ппјавили су се у XVI веку, а шувен је Анин акт из XVII века. Први кпрак у прганизпванпј защтити
интелектуалне свпјине, кпји је пбухватип вище земаља, десип се је 1883. гпдине са ствараоем Париске
уније, тј. савеза пд девет земаља у Еврппи кпје су пдлушиле да защтите тргпвашке жигпве и „мущтре“.
Једна пд земаља псниваша Париске уније била је и Краљевина Србија, а увид у тај истпријски перипд и
шиоеница је 1878. гпдине Србија стекла независнпст, пвај дпмет српскпг друщтва и државе шине

изузетним. Размищљаое п тргпвашким жигпвима крајем XIX века у сирпмащнпј и ппустещенпј земљи
заиста импресипнира. Прва прганизација у Краљевини Срба, Хрвата и Слпвенаца кпја прганизпванп
спрпвпди защтиту интелектуалне свпјине на теритприји целе земље пснива се 1920. гпдине. У тим
првим гпдинама региструју се у нащпј земљи шувене марке из аутпмпбилске индустрије, индустрије
безалкпхплнпг пића или из пбласти кућне хемије, кпје и данас ппслују и представљају лидере у свету у
свпјпј пбласти ппслпваоа. У перипду ппсле 1944. гпдине и са увпђеоем друщтвенпг система, кпји је
негирап приватну свпјину и слпбпдан развпј људскпг духа, интелектуална свпјина је пптиснута и
негирана, па је оенп схватаое и развпј били ппдређени ппгрещнпм идеплпщкпм тумашеоу, кпје је
супрптнп цивилизацијским дпстигнућима и ппстигнутим успесима Србије пре Другпг светскпг рата.
Ппследице тпга дпба псећамп и данас у виду неразумеваоа и правдаоа злпупптреба.
Данас Србија председава Скупщтинпм Светске прганизације за интелектуалну свпјину и пружа активан
дппринпс оенпм развпју.
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неппзнаница за скпрп све наще пплитишаре и меначере, Бепград, 2004.
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Биљана Лајпвић25
Министарствп прпсвете и науке РС

Иницијатива наставника у светлу новог правилника о сталном стручном
усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних
сарадника

Сажетак: Струшнп усаврщаваое је и правп и пбавеза заппсленпг а прпписанп је закпнским и
ппдзакпнским актима. Нпви Правилник п сталнпм стручнпм усавршаваоу и напредпваоу у
зваоа наставника, васпитача и стручних сарадника настап је кап пдгпвпр на захтеве праксе
и пптребу усклађиваоа са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа. У пвпм
тексту ћемп се бавити самп неким аспектима прпфесипналнпг развпја наставника, васпиташа
и струшних сарадника, с ппсебним псвртпм на мпгућнпст заппсленпг да да лишни дппринпс
свпм прпфесипналнпм развпју.
Кључне речи: планираое струшнпг усаврщаваоа, хпризпнталнп ушеое, кпмпетенције,
напредпваое, прпфесипнални развпј, ппртфплип

Струшнп усаврщаваое заппслених у пбразпвнп-васпитнпм систему представља вепма важну карику у
укупнпм систему пбразпваоа. Оему се придаје ппсебна пажоа и пд 2002. гпдине интензивнп се ради
на изградои свепбухватнпг система прпфесипналнпг развпја заппслених у пбразпваоу. Савремени
приступи пбразпваоу заснивају се на схватаоу пбразпваоа кап кпнтинуиранпг прпцеса кпји треба да
траје цеп живпт. Приступ кпји прпмпвище целпживптнп ушеое уграђен је и у Правилник п сталнпм
стручнпм усавршаваоу и напредпваоу у зваоа наставника, васпитача и стручних сарадника, какп
у пнај кпји је усвпјен 2004. гпдине такп и у нпви Правилник кпји је ступип на снагу 3. марта 2012.
гпдине.
Нпви правилник је бип пптребан да би се унела рещеоа кпја су примерена захтевима праксе а
ппказала су се адекватним на пснпву анализе примене ппстпјећег правилника. Такпђе, билп је
неппхпднп ускладити правилник са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (једна пд
прпмена у Закпну били су и називи зваоа).
Нпви правилник је кпнципиран такп да ппдржава и пмпгућава прпфесипнализацију занимаоа у
пбразпвнп-васпитнпм систему, такп щтп: ппмаже усппстављаоу бпљег статуса струке; бпље ппвезује
елементе система; пмпгућује примену савремених знаоа из пбласти пбразпваоа; прецизира и
пбјащоава прпцедуре; преппзнаје разнпврсније пблике и нашине струшнпг усаврщаваоа; бпље
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дефинище улпге и пдгпвпрнпсти ушесника у пбразпвнп-васпитнпм систему; наглащава ппвезиваое и
примену наушенпг тпкпм струшнпг усаврщаваоа у пракси кап и хпризпнталнп ушеое; пмпгућава
заппсленима да равнпмернп развијају свпје кпмпетенције и граде прпфесипнални идентитет.
Кљушне прпмене кпје су унете у Правилник пднпсе се, ппред псталпг, на: планираое струшнпг
усаврщаваоа; израду лишнпг плана прпфесипналнпг развпја; ппвезиваое струшнпг усаврщаваоа са
кпмпетенцијама; пбпгаћене листе активнпсти и пблика струшнпг усаврщаваоа; унапређене услпве и
ппступак пдпбраваоа прпграма струшнпг усаврщаваоа; пбавезу израде ппртфплија прпфесипналнпг
развпја; дефинисаое струшнпг усаврщаваоа у пквиру гпдищое педагпщке нпрме – усаврщаваое у
устанпви; услпве, ппступак и рпкпве за стицаое зваоа, кап и пдређиваое ппслпва кпје пбављају
заппслени са зваоима.
Струшнп усаврщаваое је и правп и пбавеза заппсленпг а прпписанп је закпнским и ппдзакпнским
актима.
На планираое струшнпг усаврщаваоа заппсленпг пбавезују какп прпписи такп и прпфесипнални пднпс
према свпм раду, кап и мпгућнпст да пд ппшетка ппказује иницијативу и ушествује у креираоу
сппственпг струшнпг усаврщаваоа и усаврщаваоа на нивпу устанпве у кпјпј ради.
Затп се планираое струшнпг усаврщаваоа и напредпваоа пстварује на нивпу устанпве и на нивпу
ппјединца. План струшнпг усаврщаваоа јесте саставни деп гпдищоег плана рада устанпве, кпји је
усклађен с развпјним планпм устанпве и резултатима оенпг сампвреднпваоа и сппљащоег
вреднпваоа.
Пплазна ташка у планираоу ппјединца јесте идентификпваое сппствених пптенцијала, капацитета и
ресурса, кап и прпцена развијенпсти сппствених кпмпетенција. Тп впди ка анализи и утврђиваоу
оегпвих пптреба за пдређеним пбликпм, врстпм и садржајем струшнпг усаврщаваоа. Израда
гпдищоег лишнпг плана прпфесипналнпг развпја је следећи кпрак. Лишни план прпфесипналнпг
развпја свакпг заппсленпг у устанпви је вепма щирпка и пбухватна пснпва за планираое на нивпу
устанпве, али тп није једини елемент кпји треба узети у пбзир. Треба имати у виду да мпже да се
дпгпди да пнп щтп је заппслени навеп у свпм лишнпм плану неће мпћи у целпсти да се унесе у план
устанпве и да се пствари, али да свакакп даје дпбре смернице и да се мпже кпристити укпликп се
ствпре неке нпве мпгућнпсти за реализацију струшнпг усаврщаваоа или у наредним гпдинама.
За израду гпдищоег плана струшнпг усаврщаваоа наставника, васпиташа и струшних сарадника на
нивпу устанпве треба кренути пд анализе стаоа струшнпг усаврщаваоа и напредпваоа у устанпви, пд
идентификпваоа пптенцијала, капацитета, ресурса и недпстатака устанпве у целини и утврђиваоа
оених пптреба.
Педагпщки кплегијум разматра питаоа струшнпг усаврщаваоа и планира расппред пдсустава
заппслених, директпр планира и прати струшнп усаврщаваое и спрпвпди ппступак за стицаое зваоа, а
прган управљаоа дпнпси план стушнпг усаврщаваоа и усваја извещтај.
Пд велике важнпсти је да се реализује систематскп инфпрмисаое заппслених, извещтаваое п
реализацији плана струшнпг усаврщаваоа и напредпваоа на нивпу устанпве и кпнтинуиранп
извещтаваое заппслених п струшнпм усаврщаваоу и напредпваоу. Директпр ппднпси извещатај
педагпщкпм (пднпснп васпитнп-пбразпвнпм, наставнишкпм) већу у јуну и тај извещтај представља
саставни деп гпдищоег извещтаја п раду устанпве.
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Пбавезнп струшнп усаврщаваое пстварује се у пквиру педагпщке нпрме путем активнпсти у устанпви и
пбуке пп пдпбреним прпграмима и ушествпваоа на струшним скуппвима, а заступљенп је са 68 сати
разлишитих пблика струшнпг усаврщаваоа на гпдищоем нивпу.
Пнп пбухвата:
 24 сата ппхађаоа пдпбрених прпграма и струшних скуппва (правп на плаћенп пдсуствп
из устанпве) и
 44 сата струшнпг усаврщаваоа у устанпви.
Пвај аспект струшнпг усаврщаваоа, када ушимп једни пд других у пквиру свпје устанпве, назива се
хпризпнталнп ушеое. У складу са свпјим капацитетима и пптребама, заппслени мпгу да: планирају
пгледне/угледне шаспве, приказе прпграма стушнпг усаврщаваоа на кпјима су ушествпвали;
демпнстрирају примере активнпсти где су применили пнп щтп су наушили; прганизују, реализују и
прикажу мини-истраживаоа у устанпви и другп.
Тп све мпгу да шине ппјединашнп, у пару, или крпз мини-тимпве кпји су фпрмирани самп у вези са
пдређенпм темпм.
Сама структура 44 сата струшнпг усаврщаваоа на гпдищоем нивпу планира се на нивпу устанпве.
Други деп пбавезнпг струшнпг усаврщаваоа пстварује се путем ппхађаоа пбука пп пдпбреним
прпграмима и ушествпваоа на струшним скуппвима, а прати се на петпгпдищоем нивпу. Пптребнп је
да заппслени пствари 120 бпдпва за пет гпдина, и тп 100 бпдпва за ппхађаое прпграма а 20 бпдпва за
ушествпваое на струшним скуппвима.
Када је реш п прпграмима струшнпг усаврщаваоа, важнп је знати да је један сат пбуке на струшним
семинарима истп щтп и један бпд, а да један дан ушещћа на струшнпм скупу нпси један бпд.
Када се ушествује на међунарпднпм пблику струшнпг усаврщаваоа, бпдпви се удвпструшују.
Псим пбавезнпг дела струшнпг усаврщаваоа, Правилник даје мпгућнпст свакпм заппсленпм да и
фпрмалнп напредује у једнп пд 4 зваоа укпликп испуоава пдређене прпписане услпве. Зваоа се пп
правилу стишу ппступнп, и тп су: педагпщки саветник, сампстални педагпщки саветник, вищи
педагпщки саветник и виспки педагпщки саветник.
Ппступак за напредпваое у пдређенп зваое ппкреће сам заппслени захтевпм директпру и
ппднпщеоем дпказа п испуоенпсти услпва. Ппступак, кпји се впди пп прпписанпј прпцедури и у
пдређеним рпкпвима, мпже бити пкпншан дпбијаоем зваоа или пдбијаоем, кпје мпра да буде
пбразлпженп да би заппслени имап јасну слику п тпме на шему јпщ треба да ради да би ппбпљщап
свпје резултате.
Укпликп стекне зваое, заппслени дпбија прилику да, у зависнпсти пд зваоа кпје је стекап, буде
ангажпван на реализацији неке пд следећих активнпсти: рад са приправницима и стажистима у
свпјству ментпра, рад са студентима на пракси, ппмпћ кплегама, ушествпваое у раду тимпва,
ушествпваое у изради некпг пд планпва, впђеое тима за пствариваое угледних активнпсти,
кппрдинисаое рада тима за приказиваое примера дпбре праксе и инпвација, впђеое акципних или
других истраживаоа у пбразпвнп-васпитнпј пбласти пд регипналнпг или наципналнпг знашаја,
пбушаваое извпђаша и впдитеља и другп.
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Да би шувап најважније у свпм раду на једнпм месту, приказап и инфпрмисап друге п тпме щта зна и
какп ради, пратип и вреднпвап свпј рад, пратип развпј кпмпетенција, приказап свпју прпфесипналну
филпзпфију, планирап свпје струшнп усаврщаваое и напредпваое, заппслени ће ппшев пд 3. 3. 2014.
бити у пбавези да фпрмира ппртфплип прпфесипналнпг развпја.
Ппртфплип је пп пдређенпм критеријуму брижљивп прганизпвана и развијена збирка разнпврсних
материјала кпја даје слику п тпме щта наставник, васпиташ или струшни сарадник зна и мпже да уради.
Пна пдсликава ппстигнућа заппсленпг, оегпвп прпфесипналнп искуствп, ставпве и размищљаоа.
Ппртфплип је прилика за заппслене у пбразпваоу да се представе, да сашувају најважније примере из
свпје праксе, да плакщају ппднпщеое захтева за стицаое зваоа и да на једнпм месту систематишнп
прикажу све щтп је битнп за прпфесипналца у једнпј друщтвенп изузетнп важнпј прпфесији.
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ФОРМАЛНО И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

Славица Гпмиланпвић26
ПЩ „Ђура Јакщић“ Прещкпвица
Маја Радпман-Цветићанин27
ПЩ ,,Впјвпда Пријезда’’ Сталаћ
Жељка Бпјић28
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Зприца Смиљанић29
ПЩ ,,Павле Савић” Бепград
Марија Јпвић30
ПЩ ,,Свети Сава” Батпшина
Слађана Трајкпвић31
ПЩ ,,9. пктпбар” Прпкупље

Заједница учења – синергија знања

Сажетак: У тексту је пписан тимски рад на псмищљаваоу удружеоа кпје би ппвезалп све
прпсветне раднике у складу с оихпвим интереспваоима и кпмпетенцијама, кап и са
пптребама савременпг пбразпваоа. Приказан је целпкупан прпцес рада у тиму, пд ппделе
ппсла и задужеоа, израде СВПТ анализе струшних удружеоа, дп представљаоа резултата и
псмищљаваоа удружеоа кпје би птклпнилп упшене слабпсти. Сарадоа и интеракција
шланпва тима реализпвана је ппмпћу некпликп веб-алата, а у тексту су, псим нашина рада,
Увпд
приказани и прпблеми са кпјима се тим супшавап. Прпдукти тимскпг рада налазе се у
прилпгу пвпм тексту.
Кључне речи: удружеое, тимски рад, СВПТ анализа, кпмуникација, сарадоа, Гугл-дпкумент

Супшени са изазпвима мпдерних времена кпјe нам налажe да будемп струшни не самп у свпјпј
пбласти, већ и да ппзнајемп психплпгију, педагпгију, медицину, криминалистику…, сада смп вище
негп икад упућени једни на друге. Затп је припритет савременпг прпсветнпг система ппвезиваое не
,,пп зваоу, већ пп знаоу''.
Удруживаое није изум савременпг дпба. Струшоаци су oдавнп схватили да самп разменпм искустава
мпгу ппбедити тещкпће с кпјима се супшавају кад кпракну у живпт и напусте сигурнпст тепрема,
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правила, закпна, лабпратприја, ушипница. И прпсветни радници су свесни пптребе за удруживаоем.
Али, иакп су пкупљени у струкпвна удружеоа, прпсветни радници шестп сами себи лише на ,,вејке на
ветру’’, сами и незащтићени, без сущтинске ппмпћи, а увек с некпм декларативнпм ппдрщкпм. Мнпга
удружеоа шији смп шланпви бплују пд слишних бплести и не пружају нам пнп щтп смп пшекивали
пптписиваоем приступнице. Затп се и дещава да су групе на спцијалним мрежама брпјније пд
ппјединих удружеоа прпсветних радника звушних имена у државним пквирима.
Нпвп удружеое је ппкущај да се излеше упшене слабпсти у раду слишних удружеоа. Изазвани да се
бпримп прптив истих ветреоаша, сматрамп да ћемп им, самп удружени на нпв нашин, за ппшетак
макар узвраћати ударце.
Резултати свпт анализе стручних удружеоа
Свакп пд нас је шлан пдређенпг струшнпг удружеоа. Међутим, да ли је пптписиваое приступнице
гаранција да ће нам удружеое пружити бащ пнп щтп пшекујемп? Мпжемп ли бити сигурни да ће нам
шланствп у удружеоу пмпгућити размену знаоа и искустава, да ће дппринети нащем прпфесипналнпм
развпју и унапређиваоу струшних кпмпетенција? Да ли кап шланпви удружеоа имамп ппвластице кад
су у питаоу семинари и други пблици струшнпг усаврщаваоа? Пдгпвара ли удружеое на сва наща
пшекиваоа и задпвпљава ли наща прпфесипнална интереспваоа?
Пдгпвпре на пва и мнпга друга питаоа ппкущали смп да прпнађемп у СВПТ анализи шетири струшна
удружеоа: Савеза ушитеља Републике Србије, Друщтва щкплских библиптекара Србије, Удружеоа
наставника енглескпг језика и Друщтва математишара Србије. Приликпм сумираоа резултата узели
смп у пбзир самп пнп щтп је заједнишкп свим анализираним удружеоима.
Снаге
Пснпвну снагу струшних удружеоа представља мнпгпбрпјнп шланствп. Међу великим брпјем шланпва
налазе се и визипнари кпји свпјим идејама дппринпсе да удружеое щтп успещније пбавља свпју
функцију. Јаснп дефинисана унутращоа структура удружеоа је, такпђе, нещтп шиме се свакп
удружеое мпже ппхвалити. У свакпм удружеоу ппстпји иницијатива за афирмисаое шланпва и
оихпвп напредпваое у струци путем прганизпваоа разлишитих пблика струшнпг усаврщаваоа
(семинари, трибине, сабпри, предаваоа, кпнференције, летое и зимске щкпле). Ппједини пблици
струшнпг усаврщаваоа кпнципирани су такп да директнп ппдстишу афирмисаое шланпва путем
презентпваоа примера дпбре праксе. Свакп пд шетири струшна удружеоа кпја смп анализирали
сарађује са другим струшним друщтвима, културним и пбразпвним институцијама у земљи и
инпстранству, щтп утише на пптпуније пствариваое оегпвих циљева. Псим сарадое са наведеним
удружеоима и институцијама, присутна је и сарадоа са синдикатима, щтп ппказује да удружеоа впде
рашуна п питаоима статуса и защтите свпјих шланпва. Шланпви удружеоа мпгу редпвнп да се
инфпрмищу захваљујући веб-сајтпвима удружеоа кпји пбилују разнпврсним садржајима (међу оима
се налази и електрпнски шасппис), а кпмуникација и сарадоа пмпгућена је путем блпга. Иакп смп кап
пснпвну снагу истакли мнпгпбрпјнп шланствп, удружеоа се тиме не задпвпљавају, већ непрестанп
настпје да прпщире свпју мрежу такп щтп пружају ппдрщку ппстпјећим друщтвима (ппдружницама) и
ппдстишу псниваое нпвих.
Мпгућнпсти
Мпгућнпсти су пнп щтп удружеоа мпгу искпристити какп би јпщ бпље пбављала свпју функцију.
Медијска ппдрщка је недпвпљнп искприщћена, а усппстављаое сарадое са већим медијским кућама
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дппринелп би не самп бпљпј прпмпцији удружеоа, већ и бпљем уппзнаваоу шланпва с циљевима
удружеоа, пствареним и планираним активнпстима и другим инфпрмацијама знашајним за рад
удружеоа. Сарадоа са “великим и мпћним” сппнзприма је нещтп щтп се, такпђе, вепма дпбрп мпже
искпристити. На тај нашин би се смаоили трпщкпви шланпва за ушещће у разлишитим пблицима
струшнпг усаврщаваоа кпје удружеое прганизује. Иакп је у снагама наведенп да ппстпји сарадоа са
другим струшним друщтвима, пбразпвним и културним институцијама у земљи и инпстранству,
удружеоа имају мпгућнпст да ту сарадоу пјашају крпз прганизпваое разлишитих прпјеката.
Дпсадащоа искуства ппказују да удружеоа дп сада нису у дпвпљнпј мери сарађивала са другим
прганизацијама путем прпјеката, а такав вид сарадое надпградип би функцију удружеоа и дпвеп дп
бржег пствариваоа важних циљева из пбласти оегпвпг делпваоа. Такпђе, пптребнп је ппјашати
сарадоу са щкплама, Завпдпм за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа и Завпдпм за вреднпваое
квалитета пбразпваоа и васпитаоа кап кљушним устанпвама за прпцес наставе, пбразпваоа и
васпитаоа.
Слабпсти
Иакп удружеоа пдликује велики брпј шланпва, не мпже се рећи да су сви шланпви активни и
задпвпљни оихпвим радпм. Пдређени брпј шланпва не ушествује у активнпстима кпје удружеоа
прганизују, дпк други брпј шланпва сматра да удружеоа свпјим радпм не дппринпсе надпградои
оихпвих прпфесипналних кпмпетенција и не задпвпљавају оихпва прпфесипнална интереспваоа и
пптребе. Упркпс настпјаоима да ппдстишу сарадоу и кпмуникацију између шланпва, дпбри
међуљудски пднпси нису карактеристика пвих удружеоа. Оихпв рад успправају лпщи међуљудски
пднпси настали збпг сујете, нетплерантнпсти, нестрпљивпсти и песимизма пдређенпг брпја шланпва.
Такпђе, кап слабпст ппјављује се и неравнпмерна расппдела задужеоа, щтп дппринпси неактивнпсти
једнпг и препптерећенпсти другпг брпја шланпва. И пргани управљаоа су сврстани у слабпст, затп щтп
свпјим субјективним и селективним делпваоем пдбијају велики брпј шланпва. Највећи брпј
активнпсти реализује се у седищту удружеоа, такп да су ппдружнице заппстављене и мнпги шланпви
пнемпгућени да присуствују тим активнпстима.
Ппаснпсти
Резултати СВПТ анализе ппказали су да се ппаснпсти углавнпм пднпсе на материјалне услпве.
Удружеоа немају редпвну и дпвпљну финансијску ппдрщку, не ппстпје стални и редпвни извпри
финансираоа (псим шланарине), щтп дпвпди дп виспке кптизације за прганизпване пблике струшнпг
усаврщаваоа. Управп је тп један пд разлпга збпг кпга већи брпј шланпва не присуствује тим
дпгађајима. Такпђе, ппједина српдна удружеоа нису заинтереспвана за међуспбну сарадоу, такп да
удружеоа не мпгу делптвпрније да пбављају свпју функцију и пдгпвпре на пптребе свих свпјих
шланпва.
Закљушци пве анализе дпвели су нас дп идеје да псмислимп удружеое кпје ће елиминисати упшене
слабпсти, а ппаснпсти избећи или умаоити.
Псмишљаваое нпвпг удружеоа – идеје и циљеви
Намера нам је била да ствпримп друщтвп кпје ће свпјим активнпстима и ангажпванпщћу већине
свпјих шланпва пстваривати знашајне ппзитивне прпмене у друщтву. Пва идеја наметнула нам је
следеће циљеве:
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јаснп дефинисати унутращоу прганизацију удружеоа (управни пдбпр, надзпрни пдбпр,
Скупщтина, шланствп итд.);
мптивисати велики брпј шланпва да активнп ушествују у раду удружеоа;
пмпгућити друщтвенп пдгпвпрним и креативним шланпвима да свпје идеје усмере на
креираое акција, кпјима ће се удружеое разликпвати пд слишних у будућнпсти;
мптивисати шланствп такп да највећи брпј оих ушествује у наградним кпнкурсима, трибинама и
другим активнпстима друщтва;
пстваривати сарадоу са српдним друщтвима, културним и пбразпвним устанпвама на
теритприји Србије и српдним друщтвима у другим земљама, шиме се размеоују искуства и
унапређује рад удружеоа;
рад друщтва ушинити пптпунп транспарентним редпвним ажурираоем пбјава на друщтвеним
мрежама, щтп ће активирати мнпге шланпве и пбавещтавати јавнпст п активнпстима и
резултатима;
усмерити активнпсти удружеоа такп да пбразпвне и културне институције увиде оегпв знашај
и пруже му финансијску ппдрщку, бащ кап и дпнатпри кпји ће преппзнати знашај активнпсти
друщтва и пстварених резултата;
удружеое ће впдити рашуна п питаоима статуса и защтите свпјих шланпва путем сарадое са
синдикатима, кпмпрама и слишним прганизацијама прпсветних радника;
фпрмирати сајт друщтва, фпрум и блпг, кпје ће већина шланпва активнп кпристити.

Рад у тиму – начин рада и кпришћени сараднички алати
Када су шланпви тима из разлишитих градпва, електрпнска кпмуникација у пптпунпсти задпвпљава
пптребе за дпгпвараоем, разменпм мищљеоа и дпнпщеоем закљушака. Рад пвпг тима пбављап се
искљушивп прекп мреже. На Мудл платфпрми ппкренут је фпрум за дпгпвпре, а кап главни сараднишки
алат кприщћен је Гугл дпкумент. Један шлан је ппставип дпкумент и ппделип га са псталима. Тп је
пмпгућилп да сваки шлан приступа дпкументу према сппственпј динамици и у време кпје му пдгпвара.
Преднпст пвпг алата је и тп щтп вище шланпва мпже да ради на дпкументу у истп време. Да би се
лакще пратип дппринпс свакпг шлана, шланпви су приликпм писаоа бирали слпва разлишите бпје.
Разгпвпри и дпгпвпри у тпку рада впђени су путем пришапнице у склппу Гугл дпкумента, а кприщћена
је и ппција дпдаваоа кпментара.
Ппщтп су шланпви тима укљушени у шетири разлишита струшна удружеоа, приликпм изради СВПТ
анализе дпгпвприли смп се да свакп напище снаге, мпгућнпсти, слабпсти и ппаснпсти свпг удружеоа.
Пстали шланпви су пзнашавали ставке кпје се пднпсе и на удружеое шији су пни шланпви. У нареднпм
кпраку задаци су ппдељени такп да су шетири шлана сређивала резултате (сваки шлан је радип на
једнпм елементу СВПТ анализе селектујући ппдатке кпји су карактеристишни за већину удружеоа), дпк
су препстала два шлана накпн пве активнпсти сумирала и упблишила кпнашне резултате. Резултати су
приказани у вики-алату.
За други деп прпјекта кприщћени су већ наведени алати. Првп фпрум – за дпгпвпр п раду и ппделу
ппсла, а пнда Гугл дпкумент за заједнишки рад. Пвпга пута тим се ппделип у две групе. Свака група је
радила на ппсебнпм Гугл дпкументу, да би се на крају резултат рада пбе групе пбјединип у један
заједнишки дпкумент. Тпкпм рада кприщћена је пришапница у пквиру Гугл дпкумента, а нпвина у
пднпсу на претхпдни задатак биле су виртуелне кпнсултације са супервизпрпм путем пришапнице.
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У пквиру пвпг задатка требалп је креирати и лпгп удружеоа. Шлан тима кпји је радип тај задатак
кпристип је PaintShop Photo Pro X3, прпграм за напредну пбраду графишкпг материјала. Пснпвна идеја
при прављеоу лпгпа била је да се на щтп једнпставнији и упешатљивији нашин представи циљ и идеја
удружеоа. Централнп местп лпгпа на белпј ппзадини заузима птвпрена коига, бпрдп сиве бпје
(симбпл ушеоа и знаоа) и стилизпвани људи, у бпрдп бпји, ппређани једни ппред других
(представљају заједницу). Назив удружеоа ппстављен је прекп целе дужине птвпрене коиге. Исписан
је црним ћирилишним слпвима, фпнтпм Monotype Corsiva.
Прпблеми на кпје смп наилазили – какп смп их решавали и да ли смп их птклпнили
Рад у тиму шестп захтева мнпгп стрпљеоа и уппрнпсти. Дпгађа се да се ппјави щум у кпмуникацији,
неравнпмерна расппдела ппсла, неппщтпваое рпкпва. На пве прпблеме смп и ми наилазили, мада
смп успели да их рещимп и задатак успещнп урадимп. Углавнпм смп прихватали кпнструктивна
рещеоа предузимљивијих шланпва тима и свакп је радип свпј деп ппсла. Ипак, такав ппредак нас је
дпвеп у незгпдну ситуацију у другпм делу израде прпјекта.
Први деп, СВПТ анализа, прпщап је без прпблема. Ппдела ппсла је свима била јасна, свакп је урадип
свпј деп задатка и у дпгпвпренпм рпку. Други деп, креираое нацрта Статута, унутращое структуре и
имича удружеоа, прпщап је с маоим прпблемима. Један шлан тима предлпжип је да се ппделимп у
две групе: једна група је радила нацрт Статута, дпк је друга радила унутращоу структуру и имич
удружеоа. Лидер тима бип је у групи кпја је радила нацрт Статута. Идеја је била дпбра и пшекивалп се
да ће плакщати рад. Међутим, дпгпдилп се супрптнп. Замисап је била да се нацрт Статута уради без
имена, пешата и лпгпа и да се тп унесе у Статут касније, када друга група тај задатак заврщи. Такпђе,
планиранп је да се унутращоа структура кпју је прва група разрадила у нацрту Статута уппреди са
унутращопм структурпм друге групе и да се пнда прпнађе најбпље рещеое. П пшигледнпм ппстпјаоу
щума у кпмуникацији гпвпри тп да је другпј групи билп тещкп да уради свпј задатак, јер није билп
јаснп ни кпје удружеое се пписује, ни какп ће се у првпј групи уредити структура друщтва, а нису се ни
шланпви групе јаснп ппделили пп задацима, па је свакп радип щта је умеп. Такп су неки ппслпви
рађени вище пута ппсле усаглащаваоа (лпгп, унутращоа структура и име), а неки нису ни урађени,
мада су планирани (пешат и сајт).
Други прпблем биле су приватне и ппслпвне пбавезе ппјединих шланпва тима, кпји су се збпг тпга
каснп укљушивали у рад и нису успели да се укљуше у све кпментаре и дещаваоа, па нису сви шланпви
тима једнакп ушествпвали у раду.
Ппследоа птежавајућа пкплнпст била је нестабилнпст интернет кпнекције, збпг кпје ппједини шланпви
нису мпгли да ушествују у разгпвприма на шету.
Сви наведени прпблеми рещавани су лакп и брзп, уз међуспбну ппмпћ и преузимаое задатака пд
пних кпји су били пнемпгућени да их ураде. За такав нашин рада пптребна је уппрнпст, педантнпст,
прецизнпст и снажан псећај заједнищтва.
Резултат тимскпг рада
Резултат нащег тимскпг рада јесте пптпунп псмищљенп удружеое прпсветних радника, кпји се
удружују ради пствариваоа циљева у пбласти: васпитнп-пбразпвнпг рада са децпм и пдраслима,
инфпрмаципне писменпсти (у складу са међунарпдним стратещким дпкументима за развпј
инфпрмаципнпг друщтва), савремених педагпщкп-психплпщких и дидактишких парадигми, примене
ИКТ у пбразпваоу, прпфесипналнпг развпја и јашаоа прпфесипналних кпмпетенција прпсветних
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радника, дпживптнпг ушеоа и нефпрмалнпг пбразпваоа, ппвезиваоа и умрежаваоа прпсветних
радника.
Материјални резултати нащег рада су:








нацрт Статута;
предлпг Прпграма рада за 2013. гпдину (представљен прекп плана активнпсти секција);
јаснп разрађена и мапирана унутращоа структура и имич удружеоа (унутращоа прганизација,
пргани, предлпг имена, нацрт лпгпа, ппис изгледа пешата).
Дпбит за шланпве пвпг тима пгледа се у:
раду у тиму уз изузетну кппперативнпст, кративнпст и инпвативнпст;
уппзнаваоу или унапређиваоу знаоа у раду са сараднишким веб- алатима;
демпкратишнпсти и неспутаваоу иницијативе, стваралашке енергије и ппдстицајних идеја.

Дпбит за друштвену заједницу:




приступаое псмищљаваоу удружеоа путем анализе ппстпјећег стаоа у реалнпм пкружеоу и
на пснпву дпбијених резултата, тј. на пснпву упшених недпстатака;
битне прпмене у ппстизаоу највищих стандарда у пбласти пбразпваоа и васпитаоа;
знашајне ппзитивне прпмене у друщтву.

Закључак
Тимски рад на псмищљаваоу удружеоа и изради пратећих дпкумената дппринеп је развпју вещтина
кпје се убрајају у вещтине 21. века. Кприщћеое разлишитих веб-алата и рад на мрежи пмпгућили су
успещније функципнисаое тима. Тпкпм рада упшили смп щта је све битнп да би се изградилп једнп
удружеое кпје ппвезује прпсветну заједницу према интереспваоима. Уппзнали смп кпмплетан
прпцес пптребан за псниваое удружеоа са свим сегментима, пд правних аката дп дизајна лпгпа. У
тпм прпцесу уппзнаваоа међуспбнп смп сарађивали да бисмп ппстигли заједнишки циљ, дељеоем
знаоа и ппстизаоем дпгпвпра. Прпщли смп крпз прпцес кпмуникације и интеракције на мрежи,
ппщтујући друщтвени дпгпвпр кпји тежи заједнишким циљевима. Увидели смп знашај правпг приступа
прпблему и оегпве анализе.
Развиаоем и пснаживаоем лишних кпмпетенција, сваки шлан тима дппринеп је и пснаживаоу
прпсветне заједнице шији је деп. Прпблеми на кпје се наилазилп нису били ни непремпстиви, ни
неупбишајени за тимски рад.
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Ленче Радпсављевић32
Медицинска щкпла Зајешар
Наташа Трбпјевић33
ПЩ „Кпста Абращевић” Бепград
Драга Маркпвић34
ПЩ „Јеремија Илић - Јегпр” Ргптина, Зајешар
Гпрдана Петрпвић35
Мащинска технишка щкпла „14. пктпбар” Краљевп
Јелена Впларпв36
ПЩ „Ђпрђе Крстић” Бепград
Марина Панић37
Гимназија Краљевп

Дан по дан - пројекат без краја

Сажетак: На мини-курсу „У сусрет дигиталнпј писменпсти“, кпји је тпкпм маја и јуна 2012.
гпдине реализпван на спцијалнпм пбележивашу „Дигп“, група наставника се уппзнала са
свпјствима уређивашкпг алата Стприфај и дпщла на идеју да у оему направи гпдищои
календар. Реш је п прпјекту „Дан пп дан“, кпји за сваки дан у гпдини навпди знашајне
ппщтепбразпвне дпгађаје прикупљајући извпре на интернету. Специфишнпст пвпг
календара пгледа се у тпме щтп је пснпвна инфпрмација п тпме щта се дпгпдилп пбпгаћена
кплекцијпм изабраних фптпграфија, текстпва и линкпва кпји пружају увид у щири кпнтекст
дпгађаја. Прикупљаоем релевантних ппдатака са разлишитих лпкација на интернету,
дпбија се квалитетан материјал кпји мпже на разлишите нашине ппслужити прпсветнпј
јавнпсти. Прпјекат је међущкплскпг и интердисциплинарнпг карактера и у оему ушествују
наставници из разлишитих крајева Србије, а целпкупна реализација, сарадоа и
кпмуникација пбављају се на интернету (пнлајн), щтп захтева јаснп утврђена правила,
прецизне смернице и пдабир адекватних алата кпји ће шитав прпцес ушинити квалитетним.
Кључне речи: самппбразпваое, нефпрмалнп ушеое, прпјекат, календар, дан пп дан,
култура сећаоа, щкплски календар, кпмуникација, сарадоа, интеракција, Трелп, Гугл
група, дпживптнп ушеое, Вибли

„У сећаоу прпшлпст није мртва, већ упптребљив и активан садржај. Критичка култура сећаоа
ппказује узрпке и пбрасце разнпврсних пптреба прпшлпсти. Пптребнп је демистификпвати
селективнп памћеое и прганизпвани забправ.“ 38 (Тпдпр Куљић)

32

lence.bumbaroska@gmail.com
trbojevic.natasa@gmail.com
34
draga973@gmail.com
35
gocakv@live.com
36
jvolarov@gmail.com
37
profesorkamarina@gmail.com
33

38 Тодор Куљић, Култура сећања, http://www.scribd.com/doc/56598460/KULTURA-Secanja (преузето 24.11.2012).

| 39

Слика 1. Детаљ фреске из Ппмпеје, 2 век п.н.е.

Сврха, циљеви и задаци
Сврха прпјекта “Дан пп дан” јесте кпнтинуиранп усаврщаваое и дпживптнп ушеое, кпје би требалп да
ппдигне нивп знаоа свих кприсника прпјекта (ушеника, наставника, васпиташа, педагпга, најщире
пппулације) на ппљима кпјима се прпјекат бави. Кприщћеоем интернета и напредних технплпгија
пмпгућава се ппдизаое квалитета услпва ушеоа, те се тиме плакщава и унапређује прпцес усвајаоа
знаоа.
Активним ушествпваоем у фпрмираоу лишних и заједнишких електрпнских база ппдатака кпје се
слпбпднп кпристе на интернету ппвећава се пптребан брпј дпступних и инфпрмација п датпј теми, а
ппстављаоем фптпграфија, слика, видеп материјала и линкпва према пдређеним сајтпвима, пружају
се дпдатне инфпрмације за пне кпјима је тп пптребнп.
Циљ пвпг прпјекта је фпрмираое гпдищоег циклуса важних ппщтепбразпвних дпгађаја за сваки дан у
гпдини на једнпм месту и ппстављаое линкпва дп тпг места на щкплским веб-сајтпвима, блпгпвима
наставника и другим пбразпвним веб-местима не би ли на тај нашин ппслужили прпсветнпј јавнпсти у
свакпдневнпм раду.
Кап ппсебни циљ прпјекта истише се ппдизаое нивпа ппщтих и специфишних знаоа и вещтина, шиме се
пмпгућава развпј ппјединца и оегпвих пптенцијала у кпнтинуитету, кап и пбнављаое знаоа ушеника
на најщирем, ппщтекултурнпм плану какп из пбласти истприје, прирпдних наука, пбласти уметнпсти,
такп и из сфере културе и наслеђа, прпушаваоа празнпваоа и пткриваоа смисла празника. Све
наведенп пставиће непсппрне ппзитивне ппследице на јашаое сппствене пдгпвпрнпсти у шуваоу и
унапређеоу ппменутих задатака и активнпсти а, щтп је мпжда пд највећег знашаја, дппринеће и јашаоу
кпмуникације и сараднишке кпмпетиције у тимскпм раду, те дпвести дп етишкпг пднпса према вебизвприма кап и другим базама знаоа.
Пнп щтп је пдредилп сам прпцес реализације прпјекта јесу оегпви задаци – пдабир нашина дпгпвпра и
кпмуникације тпкпм сампг прпјекта, кап и нашин на кпји треба птппшети рад, кприщћеое адекватних
веб-алата, ппсебнп Трелп табле, кпја је умнпгпме плакщала кпмуникацију а кпристила је и за дељеое
инфпрмације и трагаоа за нпвим сарадницима. Измећу псталих задатака, ту је и разматраое
технишких и кпнцепцијских питаоа, избпр термина, писаое упутстава за веб-алате Трелп, Стприфај и
Вибли, ппстављаое веб-сајта за календар и ппзиваое уредника, прављеое мапе ушесника прпјекта,
пппуоаваое странице „П нама“, ппшетних страница месеца, креираое Стприфај-збирки, ппстављаое

| 40

на веб-сајт, затим реклама путем друщтвених мрежа, писаое аутпрских шланака на страници или
блпгу.
Настанак идеје за прпјекат, ппчетак сарадое и реализације
На курсу "У сусрет дигиталнпј писменпсти", кпји је креиран кап пблик нефпрмалнпг ушеоа, нащли су
се људи искренп заинтереспвани за самппбразпваое. Шиоеница да се није радилп п акредитпванпм
семинару гпвпри у прилпг тпме да су се на једнпм месту, у виртуелнпм пкружеоу, нащли људи
слишних интереспваоа и са жељпм за нпвим сазнаоима. Пресудан мпменат бип је сусрет са
сараднишким алатпм Стприфај или Приређивачем прича, какп су га превеле аутпрке Вебциклппедије.
Тај алат је свпјим карактеристикама надахнуп неке пд ушесника пвпг курса на идеју п међущкплскпм
прпјекту „Дан пп дан“.

Слика 2. Изглед дела збирке урађене у Стприфају
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С пбзирпм на тп да смп имали заједнишку пптребу за самппбразпваоем и струкпвним ппвезиваоем,
прихватили смп идеју прпјекта кап изазпв и заједнишким радпм птппшели дефинисаое и упблишаваое
прпјекта. Ппшевщи пд два иницијатпра, прекп прикљушиваоа некпликп пплазника курса, прпјекат „Дан
пп дан“ кренуп је у реализацију. Прпјекат је 29. јуна 2012. гпдине пбјављен на фпруму Мреже
прпсветних радника. Велику важнпст нпси шиоеница да смп имали мпгућнпст да замисап п прпјекту
пбјавимп на Мрежи, јер је струкпвна сарадоа на првпм месту пмпгућила ппвезиваое у једнпм
пваквпм ппдухвату, а кап пдгпвпр дпбили смп јпщ мнпгп нпвих сарадника и ппмагаша.
Кпмуникација, интеракција, акција
С пбзирпм на тп какп је прпјекат “Дан пп дан” замищљен, билп је пптребнп пбезбедити дпбру
прганизацију и квалитетну кпмуникацију кпја ће се пдвијати лакп, кпја ће бити прпдуктивна и
плакщавати сарадоу великпг брпја реализатпра. Неппхпднп је билп да се јаснп прикаже какп је
прпјекат замищљен, да се пмпгући брзп и лакп дељеое инфпрмација са великим брпјем људи и да се
пмпгући свима кпји су у прпјекту да, изнпщеоем свпјих идеја и мищљеоа, активнп ушествују у
реализацији. Кап најбпљи алат за пвакве захтеве издвпјила се Трелп табла. Једнпставна за упптребу и
прецизна, Трелп табла нам је пмпгућила дпбру прганизацију и пдгпварајућу ппделу ппсла у тиму.

Слика 3. Трелп табла међушкплскпг прпјекта “Дан пп дан”

У кплпнама су прецизнп истакнути ппщти ппдаци п прпјекту, щкпле кпје су нпсипци прпјекта,
планирани нашини реализације, кап и алати кпји ће се кпристити у раду. Табла нам је пмпгућила да на
једнпставан нашин прганизујемп сваки сегмент прпјекта, на опј смп се дпписивали, ппкущавали да
усагласимп ставпве, сукпбљавали идеје и мищљеоа, све дпк нисмп ствари ппставили на дпбре
темеље. Табла је свима ппслужила да бпље разумеју какав треба да буде прпјекат и нашин наще
кпмуникације, а такпђе је била и местп на кпм се, у креативнпј размени, дпщлп дп назива нащег
будућег заједнишкпг прпјекта. Иакп из разлишитих предела Србије и из разлишитих струка и щкпла,
успели смп да се дпгпвпримп, да пдаберемп Вибли кап најбпље пкружеое за примену наще идеје и
да заппшнемп прпјекат.
Временпм је пфпрмљена и Гугл група “Календар” на кпјпј је настављена сарадоа, а Трелп табла нам је
пстала кап база ппдатака кпјпј се, пп пптреби, враћамп. Тренутнп се кпмуникација сарадника на
прпјекту пдвија углавнпм прекп Гугл групе “Календар”, у кпју су ушлаоени сви ушесници прпјекта.
Птвпренп је вище разлишитих тема у пквиру кпјих је свакпм сараднику пмпгућенп да буде упућен у
нпвине кпје се у прпјекту дещавају, да предлпжи нпве идеје и унапреди сарадоу.

Слика 4. Изглед стране за дпгпвпр - Гугл група “Календар”
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У групи дискутујемп, дпгпварамп се, рещавамп недпумице и текуће прпблеме и на једнпставан нашин
делимп инфпрмације кпје су у вези са прпјектпм. Цеп прпцес нащег пкупљаоа и рада пстварен је
управп захваљујући интернету и сараднишким алатима кпје смп савладали на семинару “Кпмуникација
и интеракција у савременпј щкпли” у прганизацији Друщтва щкплских библиптекара Србије.
Кпнцепција сајта на Вибли платфпрми
За прпјекат “Дан пп дан” изабрана је Вибли платфпрма, јер су изглед и приступ садржају у пвпм
пкружеоу прегледни и једнпставани за кприщћеое. Сама кпнцепција сајта је таква да пбухвата вище
разлишитих садржаја.

Слика 5. Изглед ппчетне стране сајта “Дан пп дан” на Виблију

Пснпву целпг сајта шини приказиваое свакпг месеца у гпдини и свакпг дана у месецу. Сајт уређују
уредници, пп један из сваке щкпле кпја ушествује у реализацији прпјекта. Избпр важних дпгађаја за
сваки датум препущтен је нпсипцима прпјекта у щкпли кпји се мпгу саветпвати са псталим
ушесницима, или са неким кп није укљушен у прпјекат. За сваки месец ппстпји ппшетна страница у
пквиру кпје се приказују мисли, изреке, цитати и други разлишити медијски садржаји кпји су везани за
лишнпсти или дпгађаје у тпм месецу. Пву страницу уређују сви уредници заједнп. У пквиру месеца
налази се преглед дпгађаја пп данима, пбпгаћен медијским садржајима, креираним у Стприфај-алату.
Брпј дпгађаја пп дану није прпписан и ствар је лишне прпцене нпсипца активнпсти.
Стприфај је алат кпји служи за прављеое збирки слика, текстпва и линкпва кпји се мпгу низати у
пблику слјад-щпуа. Пн пмпгућава непрестану надпградоу и дппуоаваое, щтп даје мпгућнпст да се
збирке непрестанп бпгате садржајима, да се мпгу улепщати, и пп пптреби унапредити. Ппстављаое
материјала у страницу не мпра да буде везанп искљушивп за Стприфај кпји сакупља извпре пп
интернету. Пстављена је слпбпда да тп буде и ППТ, филмић или дигитална приша кпја је пбјављена
негде на интернету па уграђена у страницу или шланак. Тп зависи пд умећа сампг извпђаша активнпсти,
али и пд сампг дпгађаја кпји се приказује.
Изглед свих страница пп данима је унифпрман и шине га три збирке дпгађаја кпје су ппдељене пп
пбластима. Прва збирка пбухвата дпгађаје из наципналне истприје, друга пписује светску културну
бащтину, а трећа пплитишку истприју света. У пквиру пвих страница налазе се и верски календари, кпји
су ппстављени кап банери ка страницама на интернету кпје впде дп верских празника. Предвиђенп је
и да странице пп данима буду пбпгаћене наушнп-пппуларним текстпвима и шланцима кпји прпдубљују
једну или вище тема ппвпдпм лишнпсти или дпгађаја кпји су у вези са тим данпм.
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Слика 6. Две збирке пбјављене на Виблију

Ппсебну целину у пквиру сајта шини страница блпга на кпјпј се приказују празници и важни
међунарпдни и наципнални датуми кпји се званишнп пбележавају. Ти прикази садрже пснпвне
ппдатке п празнику: кад је устанпвљен, кп га је устанпвип и нашин на кпји се пбележава. Псим тпга, у
пквиру приказа налази се и метпдишкп-дидактишки деп кпји садржи примере пбпгаћене видеп
записима или фптпграфијама, кпји ппказују какп је празник пбележен или дају предлпг какп се тај дан
мпже пбележити у щкпли.
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Слика 7. Блпг ппсвећен празницима и слављима

Увпдне странице сајта садрже текстпве кпји пписују прпјекат. Ту су наведене щкпле ушеснице,
представљени ушесници у прпјекту и ппстављена је страница за кпнтакт, кпја пмпгућава свим
заинтереспванима да се јаве с предлпзима и сугестијама, да ппнуде кприсне садржаје и да се, акп
желе, укљуше у реализацију. Какп је прпјектпм предвиђенп да се у рад укљуше и ушеници, планиранп је
да се птвпри ппсебна страница на кпјпј ће се, слишнп кап и на страници за наставнике, представити
ушеници кпји ушествују у прпјекту.
Тпкпм рада на прпјекту, у међуспбнпј кпмуникацији и размени мищљеоа, рађају се нпве идеје кпје
унапређују и прпщирују прпјекат. Једна пд оих је и да се птвпри ппсебна страница за приказ јубилеја,
на кпјпј би се налазили садржаји везани за пдређени јубилеј. Планиранп је да та страница садржи
приказе манифестација кпје прате сам јубилеј, извещтаје, нпвинске шланке, кап и предлпге какп да се
пни пбележе на шаспвима и крпз наставне припреме. Такпђе, разматра се мпгућнпст приказиваоа
ушенишких радпва (састава, реферата, есеја, мултимедијалних садржаја) кпји би били у вези с темпм
јубилеја.

Слика 8. Блпг ппсвећен јубилејима

У прикупљаоу грађе наставницима и сарадницима на Календару дата је велика слпбпда. Кпристе се
сви извпри кпји су дпступни на интернету, али прпверени на разлишите нашине – уппређиваоем са
другим извприма и кпнсултацијама у пквиру заједнице кпја реализује прпјекат. Нашелнп, главни
извпри грађе су: Времеплпв државнпг јавнпг сервиса, рубрика „На данащои дан“ на пбразпвнпм сајту
Знаое, СРНА, Википедија и мнпги други. Дпгађаји кпји се бирају за унпс у календар имају
ппщтепбразпвни карактер, наставници не суде п оихпвпм знашају и не вреднују их, негп их самп
најављују.
Укпликп се при избпру дпгађаја псећамп недпвпљнп кпмпетентним за пдређене пбласти, тражимп
савете пд других у прпјекту, али кпнсултујемп и друге кплеге. Дубина приказа зависи пд материјала
кпји је дпступан на интернету, при шему се врщи избпр пснпвних инфпрмација и највалиднијих извпра.
Акп п истпм дпгађају има вище извпра (веб-страница, слика, филмпва), ппстављају се сви кпји
дппринпсе нпвпм сагледаваоу дпгађаја, без вреднпваоа и билп каквих кпментара. Акп вище
страница, на пример, гпвпри п истпм дпгађају на исти нашин, бирамп самп једну.
Прпмпција и афирмација прпјекта
Прпмпција щкплскпг календара „Дан пп дан“ теше на вище међуспбнп ппвезаних нивпа. Пнп щтп се
шинилп најједнпставнијим и најдпступнијим јесте прпмпција Календара на спцијалним мрежама.
Једна група наставника задужена је управп за уређиваое и дневнп ажурираое налпга на мрежама
Гугл+, Твитер и Фејсбук. Са пвих налпга се свакпг дана ппставља пбјава са линкпм дп странице
календара на кпјпј је публикпвана збирка дпгађаја за тај дан и кратким текстпм, нпр. Шкплски
календар – 24. нпвембар. У припреми је и прпмпција Календара на Мрежи прпсветних радника –
Прпсвета РС.

Слика 9. Гугл плус, фејсбук и твитер прпфили
календара “Дан пп дан”

Слика 10. Банер сајта “Дан пп дан”
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Какп би прпмпција сајта, а и сампг прпјекта, делпвала прпфесипналнп и пзбиљнп, за прпфилну слику
на свим налпзима спцијалних мрежа ппставља се лик девпјке са впщтанпм таблицпм, кпји се
ппјављује и на сампм сајту Календара и представља оегпв защтитни знак и лакп преппзнатљив аватар.
У питаоу је фреска настала у Ппмпеји (2. век п. н. е.) кпја приказује девпјку из виспкпг друщтва, бпгатп
пбушену и са једнпм врстпм плпвке и таблице за писаое, спремну да забележи дпгађаје кпје мудрп
ппсматра и п кпјима размищља.
Јпщ један нашин прпмпције сајта јесте и банер Календара, кпји се мпже ппставити на щкплске сајтпве и
блпгпве кпје уређују наще кплеге. Накпн првпг нивпа прпмпције на спцијалним мрежама, следи
пбавещтаваое (путем циркуларнпг мејла) свих щкпла у Србији п ппстпјаоу Календара „Дан пп дан“, са
мплбпм да се на щкплске сајтпве ппстави банер кпји би впдип дп оега. Циркуларни мејл би, ппред
пснпвних инфпрмација, садржап и краткп упутствп п ппстављаоу банера и ппзив за сарадоу упућен
свим заинтереспваним кплегама.
Најефектнију прпмпцију и афирмацију Календара шине кратке маркетинщке ппруке кпје су настале у
тпку рада на дпкументу за кпнкурс “Кпмуникација, интеракција, акција”. За израду пвих кратких
реклама кприщћен је једнпставан алат за видеп презентацијe “Анимптп”, кпји има и свпју пгранишену,
бесплатну верзију, кпју смп упптребили пвпм приликпм. Сам алат је представљен и на сајту
Вебциклппедије, а наще рекламе су дпбар пример оегпве упптребе. Рекламе ће бити пбјављене и на
спцијалним мрежама Фејсбук, Твитер, Гугл плус и Прпсветари РС, какп би скренуле пажоу на
Календар и уппзнале щиру јавнпст са самим прпјектпм.
Мпгућнпсти за прпмпцију сајта кпје никакп не треба прппущтати јесу и кпнкурси кпјих је све вище, а
кпји се баве пппуларизацијпм интернета, кап и кпнкурси кпје расписују струшна друщтва и друга
слишна удружеоа и кпји су намеоени приказу рада ппјединца или тима на сабприма, кпнференцијама
и другим пблицима пкупљаоа наставника са циљем струшнпг усаврщаваоа. Ушещће нащег тима на
кпкурсу кпји је расписан пд стране Друщтва щкплских библиптекара Србије и Дигиталне агенде, а у
склппу кпнференције „Кпмуникација, интеракција, акција“, има за циљ, ппред псталпг, уппзнаваое
струшне јавнпсти с нащим међущкплским прпјектпм, ппзив на сарадоу и щиреое идеје п
међущкплскпм ппвезиваоу крпз рад на заједнишким прпјектима.
Дан пп дан - прпјекат "без краја"
Временска динамика за кпју смп се ппределили ппдразумева да, без пбзира на тп кпликп пдраслих
или ушеника ради у щкпли, свака щкпла, у једнпм циклусу, ради једну седмицу календара.
Предвиђенп је да материјале за свпју седмицу щкпла мпже припремити мнпгп раније, да не бисмп
дпщли дп прпблема и непријатнпсти збпг недпстатка времена и других непредвиђених пкплнпсти.
Материјали се пбјављују на дан за кпји су спремљени. Укпликп нпсилац активнпсти предвиди да тпг
дана неће бити кпд куће или неће имати приступ интернету, јавља се кппрдинатпру кпји прганизује
замену или птвара празну страницу, у кпју се материјал ппставља накнаднп.
С пбзирпм на тп да су у реализацију прпјекта дп сада укљушене двадесет и три щкпле, издвпјена су три
циклуса, те ће неке щкпле ппкривати дпгађаје тпкпм две, а неке и тпкпм три недеље у тпку целе
гпдине.
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Сл.11. Мапа кпја приказује лпкације шкпла укључених у прпјекат

За гпдину дана, када се круг затвпри, нащ календар ће имати темеље на кпјима треба да наставимп да
градимп. Сваки дан у календару биће представљен збиркама дпгађаја али ће тп, у неку руку, јпщ увек
бити радна верзија прпјекта. Тпкпм следећих гпдина планиранп је да се ппстављени материјали
дппуоују и сређују, да се дпдају нпви и да се фпрмирају другашије, разнпврсније збирке. Требалп би
да се најважнији датуми пбпгаћују аутпрским, наушнп-пппуларним текстпвима и ппузданим интернет
извприма. Замищљенп је да се најважније лишнпсти представе бипграфијама, а дпгађаји, пп
хрпнплпгији оихпвпг пдвијаоа, на прегледнпј временскпј пси уз ппмпћ некпг пд алата. Акп се нека
лишнпст или истпријски дпгађај прпславља кап дан щкпле, нерадни дан или слишнп, ти датуми би
требалп да се дппуоују пригпдним текстпвима применљивим за прганизацију прпславе или
сценаријима ранијих прпслава.
Идеја је да пвп буде прпјекат "без краја". Представљаоем резултата нащег рада, али и сараднишких
пднпса, желимп да заинтересујемп људе и ппдстакнемп кплеге на нпве идеје и даље ушещће у изради
календара, јер пд тпга зависи пдрживпст шитавпг прпјекта. Ушествујући у реализацији сампг календара,
али и у ствараоу пвпг рада, ппстали смп сведпци шиоенице да у мнпгима пд нас ппстпји жеља да
прпјекат заживи и спремнпст да се у тпме истраје. Свакакп, прпмпција и представљаое прпјекта треба
да привуку нпве сараднике кпји ће, спремнпщћу да се укљуше и свежим идејама, дппринети
пдрживпсти Календара.
Закључак
Инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије, базиране на електрпнскпм приступу инфпрмацијама, у
ппследопј деценији ствприле су нпв ппглед на свет и умнпгпме прпмениле нашин на кпји сазнајемп,
ушимп, кпмуницирамп, прганизујемп и реализујемп свпје пбавезе, али и нашин на кпји прпвпдимп
слпбпднп време. Драматишнп растућа кплишина инфпрмација, оихпва све већа дпступнпст и
разнпврснпст, кап и лакпћа са кпјпм трансфпрмищемп данащое ппдатке, ушиниле су интернет местпм
кпје је препунп ппдатака кпји су нащим ушеницима на слпбпднпм распплагаоу. Међутим, шестп се
дещава да све пве преднпсти мпдернпг дпба у кпме живимп пстају непрганизпване, и кап такве бивају
неупптребљене.
Щкплски календар “Дан пп дан” дпнпси некпликп нпвина. Пн је, пре свега, свпјеврсна база знаоа
дпступна на српскпм језику, кпју су направили људи шија је прпфесија ппдушаваое и кпји и сами имају
прирпдну пптребу за ствараоем и кприщћеоем пваквих ризница. Упптребна вреднпст таквпг нашина
распплагаоа инфпрмацијама кпје су везане за дневне дпгађаје далекп превазилази пгранишеоа на
ппјединашне пбласти знаоа и наставне предмете.

| 47

Шиоеница да је реш п међущкплскпј сарадои у кпјпј ушествују наставници из двадесет и три разлишите
щкпле, и пп степену пбразпваоа и пп типу, из целе Србије, гпвпри п знашају пвпг прпјекта.
Задпвпљствп збпг сарадое и кпмуникације кпја је пстварена између щкпла и наставника на нивпу
целе Србије представља непрпцеоиву вреднпст за наставнике кпји псећају пптребу за дпживптним
ушеоем и струшним усаврщаваоем.
Рад на ствараоу ппщтепбразпвнпг гпдищоег циклуса важних дпгађаја у памћеоу шпвешанства
намеоен щкплама и ппјединцима кпји уше и сећају се, кап и кприщћеое ресурса кпји су креирани на
пвакав нашин пбпгаћују щкплску праксу и усаврщавају је.
Квалитет наше будућнпсти зависи пд дубине наших сећаоа, а наставници Србије пвим прпјектпм
дпказују да су дпстпјни шувари културне бащтине света.
Рекламе
http://animoto.com/play/R5jyl4RXM0VsbFaHLkFaKw
http://animoto.com/play/n8du0FJXs4k6c7EToWDZkw
http://animoto.com/play/Y0BBgQk34W9ZtC60UKl8YA
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Катарина Алексић39
Верица Арула40
Марија Гајић41
Маријана Стефанпвић42
Бпринка Стпјилпвић43
Јелена Барага Вулићевић44
Бранка Стпјић Вукпвић45
Јадранка Бежанпвић Спвиљ46
ПЩ ”Бранислав Нущић“

Процес рада на изради пројекта „Тријада“

Сажетак: Имајући за циљ унапређеое наставне праксе и развијаое кпмпетенција наставника,
аутпри пвпг рада псмислили су нашин да ппдрже наставнике 15 пснпвних щкпла са oпщтине
Впждпвац и да им, крпз прганизпваое пбуке и рефлексијe o оoj, ппмпгну у уппзнаваоу са
пдредбама нпвпг Правилника п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа
наставника, везаним за ппртфплип наставника и оегпву израду, Правилника п пцеоиваоу
ушеника у пснпвнпј щкпли, везаним за ппртфплип ушеника и оегпвп фпрмираое и пдредбама
Правилника п пцеоиваоу ушеника у пснпвнпј щкпли, кпје су везане за фпрмативнп
пцеоиваое и оегпву примену у пракси. План ппдрщке се пслаоа на Правилник п сталнпм
струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника (“Службени гласник РС”, бр.13/2012. и
31/2012. - шлан 4, шлан 6 и шлан 20, и Правилник п пцеоиваоу ушеника у пснпвнпј щкпли,
шлан 3 и шлан 4.
Кључне речи: хпризпнталнп ушеое, ппртфплип наставника, ппртфплип ушеника, фпрмативнп
пцеоиваое, рефлексија, акципни план, веб местп

Увпд
Келнска ппвеља п целпживптнпм ушеоу је јпщ 1996. гпдине указала на шиоеницу да су наставници
највиталнији ресурс за прпмпвисаое мпдернизације и вищих стандарда – оихпвп регрутпваое, пбука,
размещтаое и пдгпварајући ппдстицаји (плакщице) пд кљушнпг су знашаја за сваки успещан пбразпвни
систем. Пвакп дефинисана, улпга наставника дпбија на друщтвенпм знашају, али истпвременп дпнпси
са спбпм пбавезу да се тај исти наставник, кпнтинуиранп, квалитетнп и плански бави развијаоем
свпјих сппспбнпсти, знаоа и каријере. У тпм смислу, меначмент знаоа, кпји пбухвата ствараое знаоа,
псвајаое знаоа, шуваое знаоа, ппделу знаоа са другима и примену знаоа, мпра бити прпмпвисан у
прпсветнпм телу Србије.

39

katarina.aleksic@gmail.com
verica.arula@gmail.com
41
marijagajic21@gmail.com
42
marijanastefi@gmail.com
43
borinkas@gmail.com
44
jelenabaraga@gmail.com
45
brankastojicvukovic@gmail.com
46
jadrankabs@gmail.com
40
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Анализа стаоа
Ппщтина Впждпвац је једна пд седамнаест бепградских ппщтина. На оенпј теритприји се налази 15
пснпвних щкпла. Сарадоа међу щкплама ппстпји, али је претежнп везана за ушенишке активнпсти.
Билп да се ради п међущкплскпм прпјекту „Щкпла без насиља“ или разнпрпдним такмишеоима и
сппртским активнпстима, све су тп манифестације кпје се не баве разменпм искустава заппслених или
унапређеоем наставне праксе.
Фаза иницијације прпјекта
Пплазна ташка прпјектнпг планираоа била је СВПТ анализа Стручнпг усавршаваоа заппслених у ОШ
"Бранислав Нушић".
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Слика 1. СВОТ-анализа

Ппртфплип наставника је издвпјен у сегменту Слабпсти, и анализиран метпдпм дрвп прпблема и
циљева.

Слика 2. Дрвп циљева и прпблема ппртфплија наставника

Ппртфплип ушеника и фпрмативнп пцеоиваое, заједнп са ппртфплијпм наставника, представљају
лпгишку тријаду. Аутпри су и пве елементе наставнпг прпцеса анализирали метпдпм дрвп прпблема и
циљева.
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Слика 3. Дрвп прпблема и циљева ппртфплија ученика

Слика 4. Дрвп циљева и прпблема – фпрмативнп пцеоиваое

Пснпвни циљ прпјекта
Пснпвнпщкплски наставници са Ппщтине Впждпвац, пснажени за израду ппртфплиjа наставника и
ушеника, те за примену фпрмативнпг пцеоиваоа у свакпдневнпм раду, а све у складу са Правилникпм
п стручнпм усавршаваоу и напредпваоу наставника и Правилникпм п пцеоиваоу ученика у
пснпвнпј шкпли.
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Резултати






Сви ушесници усаврщаваоа су фпрмирали ппртфплип наставника са оегпвим пснпвним
елементима
Сви ушесници усаврщаваоа су заппшели фпрмираое ппртфплија бар једнпг ушеника
Сви ушесници усаврщаваоа имају листу фпрмативних исказа за бар једну, изабрану пбласт
Сви ушесници усаврщаваоа су креирали бар једну рефлексију на сппствени рад (шији је
пбавезан деп ппсвећен активнпстима пплазника у матишнпј щкпли - дисеминацији)
Фпрмиранп веб местп са угледним примерима ппртфплија ушеника и наставника и
фпрмативнпг пцеоиваоа, са кприсним материјалима и линкпвима.

Акципни план
Лпгп прoјекта
Врста прпјекта

Међущкплски прпјекат

Време реализације
прпјекта

Другп пплугпдищте щкплске 2012/13.гпдине (прецизније, пд 7. 01. 2013. дп 28. 06.
2013.)

Назив активнпсти

ФПРМИРАОЕ ВЕБ МЕСТА ЗА МАТЕРИЈАЛЕ И КПРИСНЕ ЛИНКПВЕ, ТЕ УГЛЕДНЕ
РАДПВЕ ППЛАЗНИКА ПБУКЕ

Врста активнпсти

Креираое “еТријаде”, веб збирке едукативних садржаја из пбласти ппртфплија
наставника и ушеника, кап и из пбласти фпрмативнпг пцеоиваоа.

Садржај активнпсти

птвараое и технишка прганизација вибли сајта “еТријада”
ппстављаое материјала кпје едукатпри кпристе на пбуци
ппстављаое кприсних линкпва

Трајаое активнпсти

једнпкратнп/2 сата

Резултат / исхпд
активнпсти

Фпрмиранп веб местп кпје садржи материјале и кприсне линкпве из пбласти
ппртфплија наставника и ушеника и пбласти фпрмативнпг пцеоиваоа.

Пбухват ушесника (брпј и
струшни прпфил)

Мпже се пратити у пквиру статистике ппсета веб месту.

Нашин праћеоа
успещнпсти и
имплементације

Интернет адреса креиранпг веб места “еТријада”

Нпсипци активнпсти
(струка, устанпва)

Катарина Алексић, наставник инфпрматике, ПЩ ”Б. Нущић”

Пптребни услпви за
спрпвпђеое

Интернет кпнекција

Назив активнпсти

ПБУКА

Врста активнпсти

Едукација наставника 15 впждпвашких щкпла

Садржај активнпсти

Едукација наставника за креираое ппртфплија наставника
Едукација наставника за фпрмираое ппртфплија ушеника
Едукација и радипница п фпрмативнпм пцеоиваоу
Евалуација

Трајаое активнпсти

15 недеља – пд 14. јануара дп 26. априла, кпнтинуиранп, једнпм седмишнп, у
трајаоу пд 3 сата (за сваку пд 15 щкпла ппсебнп)

Резултат / исхпд
активнпсти

Сваки пд пплазника пбуке фпрмирап је ппртфплип наставника са оегпвим
пснпвним елементима.
Сваки пд пплазника пбуке заппшеп је фпрмираое ппртфплија бар једнпг ушеника.
Сваки пд пплазника пбуке фпрмирап је листу фпрмативних исказа за бар једну
изабрану пбласт.

Пбухват ушесника (брпј и
струшни прпфил)

10-15 наставника из сваке пд щкпла у оихпвпј недељи (детаљи приказани у
гантпграму)

Нашин праћеоа
успещнпсти и
имплементације

Брпј и квалитет прпдуката пбуке (видљив је на састанку за рефлексију и ппделу
увереоа, 4 недеље накпн пбуке)

Нпсипци активнпсти
(струка, устанпва у кпјпј
ради)

ппртфплип наставника:
Бранка Стпјић Вукпвић, педагпг ПЩ “Б. Нущић”
Катарина Алексић, наставник инфпрматике ПЩ “Б. Нущић”
ппртфплип ушеника:
Марија Гајић, наст. математике ПЩ “Б. Нущић” и ПЩ ”В. Маслеща”
Маријана Стефанпвић, директпр ПЩ “Б. Нущић”
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Бпринка Стпјилпвић, ппмпћник директпра ПЩ “Б. Нущић”
фпрмативнп пцеоиваое:
Верица Арула, наставник српскпг језика ПЩ “Б. Нущић”
Јелена Барага Вулићевић, дефектплпг, ПЩ “Б. Нущић”
Јадранка Бежанпвић Спвиљ, наставник ликпвне културе ПЩ “Б. Нущић”
Пптребни услпви за
спрпвпђеое

прпстпр щкпле, бим прпјектпр и щтампани материјал

Назив активнпсти

САСТАНАК ЗА РЕФЛЕКСИЈУ И ППДЕЛУ УВЕРЕОА

Врста активнпсти

Евалуација прпдуката и дискусија

Садржај активнпсти

Дискусија п написаним рефлексијама на пбуку
Презентација прпдуката
Пдабир угледних прпдуката
Ппдела увереоа

Трајаое активнпсти

15 недеља – пд 18. фебруара дп 13. јуна, једнпм седмишнп, у трајаоу пд 1 сата
(ппсебнп за сваку пд 15 щкпла)

Резултат / исхпд
активнпсти

Кплекција угледних прпдуката
Увид у брпј упућених и пбушених наставника пп щкплама
Увид пплазника у квалитет прпдуката и рефлексије

Пбухват ушесника - брпј,
струшни прпфил

10-15 наставника из сваке пд щкпла у оихпвпј недељи (детаљи приказани у
гантпграму)

Нашин праћеоа
успещнпсти и
имплементације

Брпј угледних прпдуката
Квалитет дискусије
Квалитет рефлексија
Брпј упућених и пбушених наставника пп щкплама (ппдатак из рефлексија)

Нпсипци активнпсти
(струка, устанпва у кпјпј
ради)

ппртфплип наставника:
Бранка Стпјић Вукпвић, педагпг, ПЩ “Б. Нущић”
Катарина Алексић, наставник инфпрматике, ПЩ “Б. Нущић”
ппртфплип ушеника:
Марија Гајић, наст. математике, ПЩ “Б. Нущић”и ПЩ ”В. Маслеща”
Маријана Стефанпвић, директпр, ПЩ “Б. Нущић”
Бпринка Стпјилпвић, ппмпћник директпра, ПЩ “Б. Нущић”
фпрмативнп пцеоиваое:
Верица Арула, наставник српскпг језика, ПЩ “Б. Нущић”
Јелена Барага Вулићевић, дефектплпг, ПЩ “Б. Нущић”
Јадранка Бежанпвић Спвиљ, наст. ликпвне културе, ПЩ “Б. Нущић”

Пптребни услпви за
спрпвпђеое

Прпстприје щкпле, рашунар, прпјектпр, видеп бим , пдщтампана увереоа

Назив активнпсти

ППСТАВЉАОЕ МАТЕРИЈАЛА НА ВЕБ МЕСТП

Врста активнпсти

Ажурираое садржаја веб места “еТријада”

Садржај активнпсти

Ппстављаое угледних примера ппртфплија наставника и ушеника, те фпрмативних
исказа, пп пбластима, у виду
дпкумената,
фптп и видеп материјала,
адреса веб места пплазника
на веб местп “еТријада”.
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Трајаое активнпсти

Пд 25. фебруара дп 13. јуна, кпнтинуиранп, једнпм седмишнп, у трајаоу пд 2 сата.

Резултат / исхпд
активнпсти

Дппуоена и квалитативнп унапређена веб збирка едукативних садржаја из пбласти
ппртфплија наставника и ушеника, кап и из пбласти фпрмативнпг пцеоиваоа.

Пбухват ушесника (брпј и
струшни прпфил)

Мпже се пратити у пквиру статистике ппсета веб месту.

Нашин праћеоа
успещнпсти и
имплементације

Интернет адреса креиранпг веб места “еТријада”

Нпсипци активнпсти
(струка, устанпва у кпјпј
ради)

Катарина Алексић, прпф. инфпрматике, ПЩ ”Б.Нущић”
Верица Арула, прпф. српскпг језика, ПЩ ”Б.Нущић”
Марија Гајић, прпф. математике, ПЩ ”Б.Нущић” и ПЩ ”В.Маслеща”

Пптребни услпви за
спрпвпђеое

Интернет кпнекција

Назив активнпсти

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ЕФЕКАТА ПБУКЕ

Врста активнпсти

Заврщна активнпст

Садржај активнпсти

Анализа евалуаципних листа пплазника
Евидентираое брпјнпсти наставника кпји имају лишни ппртфплип и бар један
ппртфплип ушеника
Евидентираое наставника кпји примеоују фпрмативнп пцеоиваое,пднпснп имају
листу фпрмативних исказа за бар једну, изабрану пбласт.
Евалуација пбуке

Трајаое активнпсти

једнпкратнп / 3 сата

Резултат / исхпд
активнпсти

Увид у ефекте пбуке и степен оене примеоивпсти

Пбухват ушесника -брпј,
струшни прпфил

Шланпви Тима ПЩ “Бранислав Нущић”

Нашин праћеоа
успещнпсти и
имплементације

Закљушци анализе евалуаципних листа пплазника
Евиденција креатпра веб збирке
Евалуаципне листе шланпва Тима

Нпсипци активнпсти
(струка, устанпва у кпјпј
ради)

Маријана Стефанпвић, директпр, ПЩ “Б. Нущић”
Бпринка Стпјилпвић, ппмпћник директпра, ПЩ “Б. Нущић”
Катарина Алексић, наст. инфпрматике, ПЩ ”Б. Нущић”
Верица Арула, наст. српскпг језика, ПЩ ”Б. Нущић”
Марија Гајић, наст. математике, ПЩ ”Б. Нущић” и ПЩ ”В. Маслещa”
Јелена Барага Вулићевић, дефектплпг, ПЩ “Б. Нущић”
Бранка Стпјић Вукпвић, педагпг, ПЩ “Б. Нущић”
Јадранка Бежанпвић Спвиљ, наст. ликпвне културе, ПЩ “Б. Нущић”

Пптребни услпви за
спрпвпђеое

прпстпр щкпле
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Табела 1. Акципни план прпјекта Тријада

Гантпграм
Прпјекат „ТРИЈАДА“

Фпрмирати
веб местп са
материјал. и
линкпвима
Пдржати пбуку
Ппртфплип
наставника
Ппртфплип
ушеника
Фпрмативнп
пцеоиваое
Евалуација
Пдржати
ппнпвни
састанак
(дискусија п
прпдуктима
(рефлексија) и
ппдела
увереоа)
Ппстављати
прпдукте на
веб местп
Рефлексија
аутпра

17 – 21. 06.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
10 – 13. 06.

Нпсилац

18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Прпјектна
активнпст

7 – 13. 01.

Перипд реализације: II пплугпдищте щкплске 2012/13.г.
(редни брпј недеље у щкплскпм календару)

К. Алексић
x
К. Алексић
М. Гајић
x
x
x
x
x
В. Арула
Б.С.Вукпвић
М.Стефанпвић
x
x
x
x
x
Ј.Б.Вулићевић
К.Алексић
Б.Стпјилпвић
x
x
x
x
x
Ј.Б.Спвиљ
К. Алексић
x
x
x
x
x
М.Гајић,В.Арула
Б.С.Вукпвић
М.Стефанпвић
x
x
x
x
x
Ј.Б.Вулићевић
К.Алексић
Б.Стпјилпвић
x
x
x
x
x
Ј.Б.Спвиљ
К. Алексић
x
x
x
x
x
М.Гајић
x
x
x
x
x
В.Арула
x
x
x
x
x
Б.С.Вукпвић, М.Стефанпвић, Ј.Б.Вулићевић, К.Алексић, Б.Стпјилпвић, Ј.Б.Спвиљ, М. Гајић,
x
В. Арула
Табела 2. Гантпграм прпјекта Тријада
Легенда - впждпвашке пснпвне щкпле:
"Бпра Станкпвић"
"Бранислав Нущић"
"Дoситеј Пбрадпвић"
"Ђура Данишић"
"Филип Филиппвић"
"Јајинци"
"Јанкп Веселинпвић"
"Карађпрђе"
"Милан Ђ. Милићевић"
"Васа Шарапић"
"Веселин Маслеща"
"Впјвпда Путник"
"Впјвпда Степа"
"Вук Карачић"
"Змај Јпва Јпванпвић"
Табела 3. Списак впждпвачких пснпвних шкпла
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Пдрживпст прпјекта
Прпјекат не мпра да се заврщи накпн предвиђенпг времена. Мпже бити ппнуђен и другим градским
ппщтинама.
ЗАКЉУЧАК
Прпјекат „Тријада“ има упприщте у реалнпј пптреби наставнпг кадра да се уппзна са нпвинама кпје
пред оега ставља Правилник п стручнпм усавршаваоу и напредпваоу наставника и Правилник п
пцеоиваоу ученика у пснпвнпј шкпли. Накпн оегпве имплементације пшекујемп:


Ствараое Мреже сарадое пснпвних щкпла на ппщтини Впждпвац



Афирмацију хпризпнталнпг ушеоа кап вида струшнпг усаврщаваоа



Већи степен мптивације наставника за бригу п свпм прпфесипналнпм развпју и меначменту
знаоа,



Задпвпљне ушенике, јер је пцеоиваое транспарентнп у правпм смислу те реши и пружа им
јасну представу п мпгућнпстима и правцима сппственпг напредпваоа



Задпвпљне рпдитеље, збпг пптпуне ппвратне инфпрмације п напредпваоу оихпвпг детета



Усаглащенпст критеријума пцеоиваоа на нивпу Ппщтине



Фпрмиранп веб местп са угледним примерима ппртфплија ушеника и наставника и
фпрмативнпг пцеоиваоа, са кприсним материјалима и линкпвима

ИЗВПРИ И ЛИТЕРАТУРА



Гпщпвић, Весна. Прпјектнп планираое у шкпли (кпнцептуална мапа)
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1K18WSS6Q-DRVNRMCG/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D
0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D1%83%20%D1%88%D0%
BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8.cmap (ппсећенп 10. 11. 2012).



Izli, Š., Izli i K. Mičel. Ocenjivanje na osnovu portfolija. Beograd: Kreativni centar, 2004.



Јурић, Славица. Дигитална бележница (One Note) у служби ппртфплија, Шасппис за
наставнике „Партнер у ушеоу“, јун 2011
http://pilcasopis.wordpress.com/2011/06/30/%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0
%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%83%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84-2/ (преузетп 30. 9.2012).



Правилник п пцеоиваоу ушеника у пснпвнпј щкпли
http://www.google.rs/url?q=http://www.mpn.gov.rs/userfiles/propisi/pravilnici_obrazovanje/Pravil
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nik_o_ocenjivanju_osnovno.doc&ei=NZSwUJHIGsrgtQboYDICw&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1353751357437758&usg=AFQjCNHsaISM
DdJgvGS4pWg4mMZ03rgZDA (преузетп 10. 11. 2012).


Правилник п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и
струшних сарадника
http://www.etssd.edu.rs/dl_poslovnici/pravilnik_o_stalnom_strucnom_usavrsavanju_i_sticanju_zva
nja_nastavnika2.pdf (преузетп 20. 3. 2012).



Структура прпфесипналнпг ппртфплија, Щкплска управа Шашак,
http://www.skolskaupravacacak.rs/struno-usavravanje/583-struktura-profesionalnog-portfolija.html
(преузетп 10. 11. 2012).



Трелп табла, https://trello.com/b/7MUJRdqT (креирана 30. 10. 2012).
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Марина Скриоик Ћпрић47
Щкпла за дизајн, Бепград
Анка Рашић48
ПЩ” Љуба Нещић” Зајешар
Часлав Васиљевић 49
ПЩ “Смех и суза” Алексинац
Биљана Веселинпвић50
ПЩ “Смех и суза” Алексинац

Примена Гугл-диска – приказ тимског рада на осмишљавању програма за
стручно усавршавање наставника

Сажетак: Рад Примена Гугл диска у настави пписује искуствп тимскпг рада у сараднишким
алатима на изради прпјекта струшнпг усаврщаваоа наставника. Прпјекат је израђен у
пквиру семинара Кпмуникација и интеракција у савременпј шкпли, у прганизацији и
реализацији Друщтва щкплских библиптекара Србије. Шланпви тима Успех, аутпри
прпјекта, нису се ппзнавали раније, пптишу из разлишитих живптних и радних средина, и
први пут су радили заједнп. У раду се, крпз тематске целине, приказују фазе пнлајн
уппзнаваоа шланпва тима, ппдела улпга и задатака унутар тима, сарадоа у изради
прпјекта, кап и сам прпјекат, оегпвп вреднпваое пд стране других кплега и рефлексије
аутпра п пвпм искуству.
Кључне речи: струшнп усаврщаваое, нефпрмални пблици ушеоа, врщоашкп ушеое,
сарадоа, изградоа тима, Гугл-диск, семинар, кпмуникација, интеракција, щкпла,
сараднишки веб-алати, прпјекат

Тим Успех
Нащ тим је бип састављен пд седам шланпва кпји су се први пут пкупили приликпм израде СВПТ
анализе, у шетвртпј недељи курса. Два шлана тима су из Алексинца, две кплегинице су из Зајешара, две
из Бепграда и једна из Бајине Бащте, претежнп из разлишитих щкпла пп степену и пп типу. Пп
типплпгији улпга у тимскпм раду били смп такпђе разлишити (два кпмуникатпра, шетири активна
ушесника и један сарадник). Дакле, кплеге кпје је сппјип заједнишки задатак. Тп је мпглп да
представља прпблем, сметоу или бар тещкпћу. У нащем слушају, међутим, та шиоеница је прихваћена
кап изазпв.
Састали смп се на фпрму за дпгпвпре и слпжили се да се састајемп сваке вешери у 22 сата. Дпгпвпра
смп се држали све време израде СВПТ анализе, а резултат таквпг рада бип је успещнп урађен задатак.
47

marina.dizajnerska@gmail.com
ankarasic4@gmail.com
49
caslav.vasiljevic@gmail.com
50
biljana1963@gmail.com
48
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Слика 1: Круг са лпгпм Успех

Ппис задатка
Заврщни задатак на семинару захтевап је пд нас тимски рад на изради прпјекта струшнпг
псппспбљаваоа и акципнпг плана кпјим бисмп кпнкурисали на фиктивнпм кпнкурсу.
Требалп је првп да изаберемп тему прпјекта и алат у кпме ћемп га радити, да птвпримп и ппделимп
заједнишки дпкумент, кпјем ће сви шланпви тима мпћи приступити, истпвременп радити на оему и
заједнп га уређивати уз дпгпвпре. Такпђе, билп је пптребнп изврщити ппделу ппслпва, а на пснпву
захтева кпнкурса.
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Приступ дељенпм дпкументу имап је и супервизпр, кпји је пратип нащ рад и са оим смп мпгли да
закажемп разгпвпр (кпнсултацију) при крају рада.
Прпјектни план је требалп предати у задатпј фпрми и у задатпм рпку.
Тпкпм рада имали смп на распплагаоу ресурсе (датптеке, хипер везе, СВПТ анализу) из претхпдних
задатака.
Дпгпвараое
Рад на прпјекту дпшекали смп кап “стари знанци”, тим са јасним правилима ппнащаоа и дпгпвараоа.
Први кпрак је бип пкупљаое на Мудл-фпруму, у “упбишајенп време”, какп бисмп изабрали лидера
тима и дпгпвприли се п теми прпјекта и ппдели задатака.
Какп смп се тпкпм израде претхпднпг задатка дпнекле уппзнали, није билп тещкп изабрати лидера
нащег тима – Шаслав се већ ппказап кап пдгпвпран, кпмуникативан и вредан сарадник, спреман да
притекне у ппмпћ кад затреба, али и да ппдстакне шланпве тима кпји касне са свпјим делпм ппсла.
Такпђе, брзп смп се сагласили да радимп у Гугл диску, кап и да сам прпјекат буде везан за рад у пвпм
алату, јер смп се тпкпм претхпднпг задатка на семинару уппзнали са оегпвим функцијама, па смп

ппжелели да крпз прпјекат уппзнамп и друге кплеге са мпгућнпстима и преднпстима упптребе пвпг
сараднишкпг алата у настави.
Рад смп наставили у Гугл диску, кпји нам је пмпгућавап да заједнишки радимп на једнпм дпкументу, да
на лицу места ппстављамп кпментаре са питаоима или сугестије другим шланпвима тима, и да једни
друге пратимп и дппуоавамп се у раду. У ппшетку смп се и даље састајали на фпруму сваке вешери у
дпгпвпренп време, али су се при крају рада сва наща дпгпвараоа пдвијала у Гугл шету, уз птвпрен
дпкумент прпјекта.
Ппределили смп се да тема нащег прпјекта буде Примена гугл диска у настави – семинар за стручнп
псппспбљаваое наставника. Прпјекат се заснивап на СВПТ анализи, кпју смп, кап тим, урадили у
пквиру једнпг пд претхпдних задатка на семинару. У раду смп кпристили и Дрвп прпблема и Дрвп
циљева, кпје је кап избпрни задатак у шетвртпј теми курса урадила једна пд шланица нащег тима.
Какп смп радили
Ппшетак тимскпг рада није бип лак: ппнекп је стрепеп да ли ће урадити задатак какп ваља, некп је бип
сигуран у себе, сви смп ппвременп грещили, лутали или се бавили периферним стварима, али смп
сталнп једни другима ппмагали, прискакали и давали кпнструктивне сугестије. У тиму су све време
владали пријатељска атмпсфера, међуспбнп ппвереое и спремнпст на сарадоу. Имали смп исти циљ да щтп бпље урадимп задатак. Међу нама је билп пних кпји су имали вище искуства у пвим
ппслпвима, а билп је и пних кпји су се малп теже сналазили. Пд ппшетне фазе, у кпјпј смп били
уздржани, пшекујући кп ће међу нама бити тај кпји ће “прпбити лед” и у кпјпј се свакп ппнапспб шувап
да не испадне “незналица” или “свезналица”, брзп смп ствприли атмпсферу у кпјпј смп једни друге
инспирисали и слпбпднп изнпсили свпје идеје “на берзу”. Кпментарисали смп и бирали најбпље
идеје, без пбзира на тп кп их је изнеп, и ппвлашили свпје, без сујете и впдећи се критеријумима кпји су
нас усмеравали на најбпља рещеоа.
Лидер је ппставип у дељена дпкумента диска табелу са спискпм задатака кпје треба урадити и
рпкпвима за оихпвп изврщеое, а пстали шланпви тима су се сами уписивали у табелу ппред задатака
кпје преузимају на себе. Мали прпблем у прганизацији рада представљалп је тп щтп су ппједини
шланпви тима, у недељи израде прпјекта, имали нещтп вище приватних (крсна слава) или ппслпвних
(седнице ппсле првпг наставнпг перипда) пбавеза, али смп дпбрпм прганизацијпм и међуспбнпм
сарадопм успели да пве прпблеме превазиђемп. Иакп збпг пбавеза у щкпли није мпгла да прихвати и
фпрмалнп лидерствп у тиму, Марина је тпкпм израде рада, ппред свпјих задужеоа кпје је ефикаснп
изврщавала, изнела и велики деп лидерских ппслпва, смеоујући се са Шаславпм на лидерскпм месту,
такп да су шланпви тима увек мпгли да се кпнсултују с једним пд два лидера, кпји су били искуснији у
изради прпјеката. Тп су шланпви тима и истакли у избпрнпм задатку - сампвреднпваоу.
Шланпви тима су свпје делпве прпјекта унпсили у исти дпкумент, где смп их заједнишки дптеривали и
дппуоавали, да би их лидер, на крају, пбјединип у Акципни план и ппслап на фиктивни кпнкурс.
Ппщтп смп имали дпвпљнп времена дп предаје прпјекта, Марина је урадила једнпставан и шитљив
лпгп нащег тима (слика 2), с наглащенпм дијагпналпм слпва У кпја се заврщава стрелицпм кпја прпбија
пквир у кпме је исписан назив тима, шиме се аспцира на успех, напредак и прпбијаое устаљених
граница. Шаслав је предлпжип кприщћеое круга из Гугл+, щтп је, с дпдатим лпгпм у средини,
резултиралп згпднпм илустрацијпм кпја симбплишнп ппвезује тимски рад (слике шланпва тима у кругу),
алат кпјим смп се служили и кпји је тема прпјекта (Гугл+) са аспцијацијама кпје нпси лпгп (слика 1).
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Слика 2: Лпгп тима “Успех”

Пре предаје задатка дпгпвприли смп разгпвпр (ппнпвп ћаскаое уз птвпрени дпкумент у Гугл диску) са
нащпм супервизпркпм, кпја нам је скренула пажоу да прпјекат слпжимп пним редпследпм какп се
тражи у кпнкурсу и указала на неке ситније прппусте, кпје смп исправили.
Рад на прпјекту је бип пзбиљан и сви су се максималнп залпжили радећи на свпјим задацима, али је
атмпсфера у тиму била таква да нам нищта није билп тещкп да урадимп. Да цитирамп нащу
супервизпрку: “Сјајнп сте сарађивали и радпвали се задатку, упркпс нејаснпћама и недпумицама.
Истраживали сте, ппмагали једни другима, градили и пдржавали заједницу. Увек у истп време, кап да
идете на кафу или на сладплед, а не на задатак...”.
Пнп щтп је врлп важнп у пваквпм нашину рада јесте тп щтп се никп није устезап да стави примедбу или
сугестију, није билп исказане сујете и непријатних мпмената, шак и када је билп критика или
неслагаоа. Тим је функципнисап у раднпј атмпсфери, али уз щалу и ппущтенп, кап да се већ дугп
ппзнајемп. Пд пслпвљаваоа на Ви, са ппщтпваоем, какп смп ппшели, заврщили смп са пслпвљаваоем
на Ти, са јпщ већим ппщтпваоем.
Резултат рада
Резултат рада тима Успех јесте прпјекат Примена гугл диска у настави. Прпјектпм је предвиђенп
пдржаваое двпдневнпг семинара за наставнике, струшне сараднике и рукпвпдипце у пснпвним и
средоим щкплама; пбухвата припрему, пдржаваое и евалуираое семинара и шини међущкплску
активнпст.
Мпже се стећи утисак да је задаткпм малп пбухваћенп, с пбзирпм на тп да је кпнкурспм дат временски
перипд пд щест месеци (пд јануара дп јуна). Међутим, тим се лакп дпгпвприп да је најбитније да се
крпз рад пбухвате сви кпраци и заступе сви елементи у прпцесу израде и у финализацији прпјекта.
Пдржаваое семинара на дпгпвпрену тему давалп је дпвпљнп мпгућнпсти да се задпвпље пви захтеви.
Щтавище, у сампј припреми прпјекта урађенп је и вище нп щтп се тражилп кпнкурспм.
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Садржај семинара предвиђа активнпсти уппзнаваоа пплазника са пснпвним апликацијама Гугл алата,
у првпм реду Гугл диска и тп: птвараое налпга, дпкумент, презентација, табела, упитник, цртеж,
хенгаут и календар. Ппред уппзнаваоа, крпз заврщни рад, кпји пплазници раде тимски, и оегпву
презентацију, демпнстрирају се знаоа кпја су стешена на семинару.
Активнпсти трају два дана и пплазници дпбијају увереое п струшнпм усаврщаваоу у трајаоу пд 16
сати. Резултат активнпсти је псппспбљенпст пплазника да се успещнп кпристе Гуглпвим алатима и
апликацијама у наставнпм прпцесу, у кпмуникацији и интеракцији у щкпли, али и у међущкплским
прпјектима.
Планиранп је да семинарпм буде пбухваћенп 30 ушесника (15 из пснпвиних и 15 из средоих щкпла и
тп: наставника, струшних сарадника и директпра).
Акципним планпм је предвиђенп да се успещнпст и имплементација спрпведене активнпсти прате и
исказују брпјем и квалитетпм урађених и ппдељених дпкумената и пбразпвних садржаја накпн
семинара.
Нпсипци свих активнпсти су шланпви тима Успех, а акципним планпм прецизирана је активнпст свакпг
ппјединца. За сваки деп теме задужен је наставник кпји је, у пквиру семинара, већ радип на
представљаоу некпг пд алата, щтп је јпщ једна претппставка успещнпсти у реализацији.
Активнпстима пбуке пплазника ташнп је временски разрађенп кпликп ће се кпјпј пбласти ппсветити
времена за излагаое наставника и вежбаое. Сматралп се да се, без практишнпг рада и увежбаваоа
пбрађенпг, не мпгу ппстићи планирани резултати, пднпснп пвладаваое пдређеним алатима.
Гантпгрампм је предвиђенп да се укупна активнпст, пд планираоа, прекп реализације дп евалуације
заврщи у три месеца (април, мај и јун). На крају се исказују материјалнп-технишка средства неппхпдна
за успещнп прпвпђеое прпјекта.
Решенп је већ да се радилп и вище пд кпнкурспм тражених задатака. Такп је у раднпј верзији прпјекта
бип урађен бучет и ставка п пдрживпсти прпјекта, иакп нису предвиђени кпнкурспм. (Из искуства
шланпва тима се зналп да су ти елементи најзахтевнији и најтежи за рад, па су затп уврщтени у радну
верзију.)
Какп су други пценили наш рад
Пцена рада пдвијала се на два нашина.
Најпре су шланпви тима критишки пцеоивали урађене сегменте прпјекта, пднпснп акципнпг плана и
дппуоавали их, и тек пп детаљнпм критишкпм сагледаваоу лидер тима их је унпсип у кпнашну верзију
дпкумента. Тп је рађенп на фпруму за дпгпвпр и неппсредним дпгпвпрпм (шетпваоем). У два наврата
у разгпвпр се укљушила и супервизпрка кприсним саветима какп да разрещимп неке пд дилема.
Накпн предаје рада у базу, ппједини шланпви других тимпва, пп рещеоима прганизатпра семинара
пцеоивали су шетири аспекта акципнпг плана. Први аспект је представљала пптпунпст дпкументације,
други је пдгпварап на питаое да ли прпјекат пдгпвара циљевима прпграма јавнпг ппзива, трећи је
анализирап јаснпст, прецизнпст и извпдљивпст предвиђених активнпсти, а шетврти активнпсти и
успещнпст тимскпг рада.
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Укупан брпј ппена за сва шетири аспекта, кприщћеоем метпде аритметишке средине, бип је 20. У
највећем брпју пцеоиваши су прпјекту дали максималан брпј ппена, псим у једнпм слушају, такп да је
прпсешна пцена изнпсила 19. Тп је, пшигледнп, врлп виспкп вреднпснп рангираое.
Тим је предап дпкументацију благпвременп и у пптпунпсти, тј. дпкументација садржи све пптребне
ппдатке у бази знаоа, пнакп какп је захтеванп кпнкурспм, пснпвна је пцена аспекта брпј један. Тим је у
пптпунпсти задпвпљип циљеве кпнкурса, а оима у пптпунпсти пдгпварају и исхпди и имплементација,
каже се у пцени аспекта брпј два. И кпд шетвртпг аспекта пцеоиваши су се слпжили да је пстварена
успещна, делптвпрна и надасве ппзитивна кпмуникација међу шланпвима тима. Кпд трећег аспекта
пцеоиваши се нису слпжили у мищљеоу. Један је пценип “да је највећи деп активнпсти прецизиран,
јаснп наведен и извпдљив“, дпк је други упшип је да је шитав прпјекат дефинисан кап активнпст, али да
“списак активнпсти у гантпграму није кпнзистентан са свим наведеним активнпстима, јер су
семинарске активнпсти пписане у табели, а за пстале активнпсти из гантпграма није дефинисана врста,
садржај ни трајаое активнпсти.” Сасвим исправна примедба. Щта ћемп с опм?
П тпме у нареднпм делу рада. Дакле...
Kад бисмп ппнпвп радили
Када би шланпви тима били у прилици да ппнпвп раде, сигурнп би задржали из пвпг искуства нашин и
метпд дпгпвараоа. Свакпдневна међуспбна кпмуникација, размена мищљеоа, кпнсултације, без
изришитих пбавеза или билп шијег наметаоа.
Шта бисмп меоали?
Пре свега, имали бисмп квалитетнији приступ у прпушаваоу задатка, пднпснп захтева кпнкурса.
Избегли бисмп непптребна лутаоа, кпјих је делимишнп билп, кап и непптребнп расипаое енергије на
пбласти кпје нису предвиђене кпнкурспм.
Ппменули смп једну пд примедаба кпја је сасвим кпректна: неусаглащенпст свих активнпсти из
прпграма (семинара) и гантпграма. Тп бисмп свакакп исправили. Реш је п прппусту да се и технишки
ппслпви (пбавещтаваое и псталп) предвиде и активнпстима, изврщипцима и временским планпм.
Друга примедба се пднпсила на јун, месец у кпме је планиранп пдржаваое семинара. Шланпви тима
примедбу не сматрају знашајнпм за пцену прпјекта. Јесте крај гпдине, јесте закљушиваое пцена, али
реш је п двпдневним активнпстима за кпје се увек има времена. Такпђе, нема никаквих сметои да се
активнпсти ппмере и месец-два унапред. (Упсталпм, сви знамп пришу “Дпгпвприте се кад ћете да вам
падне кища”. Увек некп има или стварних пбавеза или изгпвпра да се нещтп не уради.)
Уместп закључка
Рад тима Успех на прпјекту Примена Гугл диска у настави, на семинару Кпмуникација и интеракција у
савременпј шкпли и у прганизацији и реализацији Друщтва щкплских библиптекара Србије,
представља щкплски пример дпбре и успещне пнлајн сарадое међу људима кпји се лишнп не ппзнају,
а раде врлп пзбиљан ппсап израде прпјекта. Тп пправдава и прганизацију семинара и кпнференције
на кпјпј представљамп рад. Не мпрају се људи бащ гледати у пши да би се разумели и урадили нещтп
кприснп, за себе и за друге.
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КОГНИТИВНИ, ДИДАКТИЧКИ И ЕТИЧКИ АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ
ИНТЕРНЕТА У ОБРАЗОВАЊУ

Слађана Ђпрђевић51
Екпнпмскп-тргпвинска щкпла Крущевац
sladjo@ptt.rs

НЗС за X и Y

Сажетак: Улпга щкпле је да ппмпгне ушенику да стекне функципнална знаоа, развије
кприсне вещтине и усвпји систем вреднпсти, кпји су пптребни оему лишнп и друщтвенпј
заједници. У ппследое време изгледа кап да щкпла губи сппспбнпст за тп.
Пвај рад представља размищљаое п пбразпвним ппследицама убрзанпг развпја
дигиталне технплпгије. Пплази се пд лишнпг искуства са ппзиције наставника
инфпрматике у средопј струшнпј щкпли а пбјащоеоа се траже у радпвима струшоака.
Дат је приказ карактеристика савремене генерације ушеника у свету и у нащем
пкружеоу. Шиоенице су ппткрепљене примерима из праксе. Ппстављенп је питаое
пптребе сталнпг усаврщаваоа и исказан је став п мпгућнпстима наставника да пптврде
свпју улпгу у друщтву.
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Увпд
У щкпли (а и ван ое) шестп се шује да су нам резултати слаби. Незадпвпљни смп затп щтп смп
недпвпљнп плаћени, али јпщ вище смп незадпвпљни затп щтп ушеници не уше. Кап да узалуд радимп,
ппнекад кап да пришамп сами са спбпм. Ушеницима је у щкпли или дпсаднп или превище наппрнп.
Када на седницама анализирамп узрпке лпщих пцена најшещће шујемп да не желе да уше, да не знају
да уше, нису заинтереспвани, превище кпристе рашунар, непрестанп су пнлајн, немају функципнална
знаоа... Ппвременп шујемп и да су садржаји за ушеое неадекватни, застарели, препбимни. Никада не
шујемп или реткп шујемп да је прпблем мпжда у нама – наставницима. Има мнпгп ппсвећених кплега
кпји истишу да се труде такп щтп не касне на шас, раде пуних 45 минута, пбјащоавају, цртају схематске
приказе, држе шаспве дппунске наставе... Сви смп маое или вище убеђени да знамп щта радимп.
Знамп кпга ушимп. И знамп какп.

51

sladjo@ptt.rs

Правилникпм п сталнпм струшнпм усаврщаваоу наставника дефинисан је велики брпј нашина струшнпг
усаврщаваоа. Наставници нису пдущевљени. Пбјащоеоа и пправдаоа пних кпји су незадпвпљни
најшещће су: за усаврщаваое ван устанпве ппщтина не издваја дпвпљнп средстава, наща плата је
недпвпљна и нисмп у мпгућнпсти да платимп пдлазак на семинар; ппнуда је неадекватна; припритети
Министарства прпсвете не ппклапају се с нащим пптребама; усаврщаваое унутар устанпве је
непптребнп јер сви радимп исти ппсап и нема се щта нпвп наушити пд кплеге на тај нашин, дпвпљнп је
щтп дискутујемп на седницама; самп нам намећу пбавезе кпје нишему не служе...
На једнпм пд састанака струшнпг већа у нащпј щкпли дискутпвали смп п струшнпм усаврщаваоу.
Кплега је рекап да се све вище уши прекп интернета и да нам се стпга лпще пище. Нагласип је и да ће
интернет укинути щкпле и наставнике. Инаше, кплега је наставник инфпрматике. Дпбар деп присутних
је резигниранп климап главпм, јер је ипак тп рекап некп кп зна щта је савремена технплпгија. И ја сам
наставник инфпрматике и била сам запрепащћена. Питала сам се защтп је кплега тп рекап, самп затп
щтп не жели да ппхађа семинаре или има јпщ неки прпблем. Питала сам се щта пн мисли п тпме кп ће
бити „с друге стране екрана“, кп ће ппстављати наставне садржаје на интернет.
У мпјпј щкпли мали брпј наставника сматра да је интернет кпристан. Да нам мпже бити пријатељ у
ппслу – да нам мпже ппмпћи да ушимп и да другпг наушимп... Већина сматра да је интернет
непријатељ, да квари децу на мнпгп нашина, да их пдвлаши пд ушеоа, да би све билп у реду и да би
деца била пнаква каква желимп кад би некп укинуп интернет. Такпђе, велики брпј кплега игнприще
ппстпјаое интернета. Тп је нещтп щтп нема везе с нама, и ми немамп нищта с тим, служи за игру и
губљеое времена. Нека се деца играју, али билп би дпбрп да не претурују, какп би им вище времена
псталп за ушеое и пдмпр. Украткп, интернет нема никакве везе са щкплпм и ппслпм.
Ппкущала сам да ппставим ствари другашије. Мпжда ја видим самп преднпсти интернета, мпжда ја из
навике или ппврщнпсти не примећујем да нам пн „прети“?
Пвај рад је псмищљен да прикаже мпја размищљаоа и сазнаоа п тпме защтп ушеници не уше, треба ли
наставници да уше и какву улпгу у свему тпме има интернет.
Савремена генерација ученика
Учеое и ппдучаваое
Ппзнатп је да ушеое ппшиое пд тренутка рпђеоа шпвека. А знамп и тп да „шпвек уши дпк је жив“. Затп
сматрамп да се ушеое ппдразумева. Наставници сматрају да им је прпцес ушеоа ппщтеппзнат, да знају
скпрп све п оему. Ппвременп се ппставља питаое смисла ушеоа и нашина на кпји се пнп реализује.
Ппдушаваое се дефинище кап пружаое ппдрщке ушенику тпкпм ушеоа. Пснпвна претппставка у
ппдушаваоу јесте да наставник има пдређена знаоа, вещтине и ставпве кпје пренпси ушенику, а
ушеник тежи да их усвпји. Ппдразумева се да наставник има и знаоа п метпдама и техникама какп да
ппдушава, а ушеник треба самп да прати инструкције и – наушиће.
Ушеое у щкпли, тзв. щкплпваое, има за циљ да младе људе псппспби за живпт, рад и даље ушеое.
Ппдушаваое је сараднишки прпцес. Мпра ппстпјати сарадоа између наставника и ушеника. Да бисмп
са свпјим сарадникпм успещнп пбавили ппсап, пре свега треба сарадника да ппзнајемп. Да знамп какп
размищља, какп ради, какп реагује на успех и неуспех, щта зна бпље пд нас и щта пшекује пд нас.
Ппзнајем ли ми свпје ушенике?
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Две пснпвне карактеристике савременпг друщтва су инфпрмација и прпмена. Убрзани развпј
технплпгије у двадесетпм веку дппринеп је да на глпбалнпм нивпу имамп „експлпзију знаоа“ па су
синпними за савременп друщтвп – дигиталнп друщтвп, инфпрмаципнп друщтвп, друщтвп знаоа.
Нашин живпта, кпмуникације и навике на преласку у 21. век прпменили су се вище негп за претхпдних
некпликп хиљада гпдина. Када гпвпримп п технплпгији, сетимп се да је телеграф пткривен у 18. веку.
Тек у 19. веку направљена је прва прпграмабилна мащина, ппјавип се телефпн и радип. Ппла века
касније направљен је први електрпнски рашунар. Затим све креће мнпгп брже – пд првпг рашунара дп
настанка интернета прпщлп је двадесет гпдина, затим јпщ 15 гпдина дп прве вики странице. Фејсбук
нам се придружип 2003. гпдине, Јутјуб 2005. а Твитер 2006. Ппследоих некпликп гпдина на интернету
се највище развијају сајтпви за друщтвене мреже.
Акп ппгледамп графишке приказе развпја билп шега у пблику временске линије (timeline),
приметићемп да пзнаке бивају све гущће какп гпдине прплазе. Слика 152 приказује развпј друщтвених
мрежа на интернету:
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Слика 1. Развпј сајтпва највећих друштвених мрежа

Када гпвпримп п прпменама кпје су се дпгпдиле, не пгранишавамп се самп на технплпщке прпмене.
Ппд утицајем интернета и мпбилних кпмуникација у савременпм свету губе се границе између рада и
приватнпг живпта, између ушеоа и игре.
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Слика је преузета са адресе http://blogs.guardian.co.uk/technology/SNS_Timeline.jpg (последњи приступ 24.11.2012.)

Карактеристике ученика у развијеним земљама
На Западу се пвпм темпм увеликп баве људи задужени за пбразпваое, психплпзи, меначери,
струшоаци за маркетинг и прпдају, екпнпмисти, спциплпзи, неурплпзи. Написанп је мнпгп шланака,
коига, фпрума, блпгпва и урађен велики брпј истраживаоа и анализа. Закљушци су да се млади сада
мнпгп разликују пд младих некада. Наиме, није сппрнп да се из генерације у генерацију наслеђују
мнпги прпблеми у пднпсима старијих и младих, али ппстпје и неки нпви изазпви – ппследое две
деценије дпнеле су велики брпј друщтвених прпмена кпје утишу на фпрмираое целе једне генерације
у сасвим специфишнпм виду. У развијеним земљама п тпме се размищља и гпвпри, на семинарима се
наставницима пбјащоавају карактеристике нпве генерације.
Кпристи се израз „генерацијска кпхпрта“ за људе кпји су рпђени у пдређенпм временскпм перипду и
пп тпме фпрмирају групу заједнишких пспбина кпје пдређују оихпв нашин размищљаоа, ушеоа и
ппнащаоа на ппслу, у ппрпдици итд. Севернпамеришка класификација разликује шетири генерације:
baby boom генерација - људи рпђени накпн Другпг светскпг рата пд 1946. дп 1964. гпдине
Х генерација, Gen Xers, дигиталне придпщлице - рпђени су пд 1965. дп 1979. гпдине
Y генерација, миленијум генерација, Millennials, Generation Next, Net Generation - рпђени су пд 1980.
дп 1994.
Z генерација, Generation I, Internet Generation, the Pluralist Generation, Generation AO (always on),
дигитални урпђеници, тиха генерација - рпђени ппсле 1994. гпдине.“53
П тпме какп се ппнаща и какп уши нет генерација ппстпји бпгата литература англпамеришких
истраживаша, на пснпву кпје мпжемп дпћи дп следећих ставпва:
Сви кпристе рашунаре за свпје пбавезе у щкпли, али и кап хпби. Пшекују да уређај ради исправнп и да
ради брзп. Пни уше радећи, не шитајући инструкцију из прирушника или слущајући предаваое. Пвп су
ушеници кпјима се наставници мпрају приближити.
Пптребнп им је мнпгп изазпва и мпгућнпсти избпра, друщтвенп умрежаваое и врщоашкп ушеое,
ситуације у кпјима мпгу да управљају активнпщћу, да ппкажу предузимљивпст.
Пдгпвара им рад у малим групама, ушеое пд прпфесипналаца, ушеое уз ппмпћ технплпгије,
мултимедије, разлишите врсте задатака, сарадоа, симулација, кпмбинпванп ушеое, експерименталнп
ушеое, индивидуализпванп ушеое, истраживашкп ушеое, ушеое вещтина, ментпрствп.
С лакпћпм пбављају вище задатака истпвременп, радије кпристе тастатуру негп щтп пришају, немају
стрпљеоа и желе успех пдмах.
Оима треба пбезбедити ушеое базиранп на активнпстима, практишне лекције, интерактивнпст, групне
презентације, мпгућнпст изражаваоа сппственпг става, мпгућнпст примене знаоа, разлишите нашине
ушеоа, флексибилан прпстпр, искуственп ушеое.
Ппжељнп је псмислити стратегије ушеоа кпје садрже друщтвену интеракцију и сараднишке пднпсе,
свакпм ппнапспб дати ташне инструкције щта се пд оега пшекује, пбезбедити мнпгп ппвратних
инфпрмација и тп брзп, мпменталнп, нестрпљиви су, кпристити технплпгију какп би плакщали прпцес
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Ненад Ђокић, Карактеристике Y генерације, материјал за предмет, Висока пословна школа струковних студија Нови Сад,
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даваоа инструкција, јер пни кпристе технплпгију за све, технплпгија задпвпљава оихпву пптребу за
прпменпм, стимулацијпм и лаким приступпм инфпрмацијама.
Важна им је брзина, мпгућнпст прилагпђаваоа пкружеоа оихпвим пптребама и афинитетима, прптпк
инфпрмација, сарадоа, забава, увек и свуда.
Пни се разликују пд старијих пплазника и пптребе су им другашије шак и у пнлајн ушеоу.
Наставници и рпдитељи кпји размищљају п тпме какп технплпгије утишу на децу забринутп примећују:
недпстаје им сппспбнпст пажое и кпнцентрације, ппврщни су у свпјпј брзини, нестрпљиви, вещти су у
прикупљаоу инфпрмација али их не разумеју, не знају да прпцене, да истражују дубље, да
преиспитују. У друщтвеним пднпсима недпстаје им ппсвећенпст, имају мнпгп пријатеља али су та
пријатељства вещташка или ппврщна, немају вещтине шитаоа и писаоа, зависни су пд ппхвала,
награда, брзпг и ппзитивнпг фидбека, немају критишке и аналитишке сппспбнпсти пптребне за прпцену
инфпрмација.
“Naravno da imaju kradu koncentraciju za stari način učenja,” kaže jedan profesor. Nemaju kratku
koncentraciju za, na primjer, igre ili bilo što drugo što ih zaista zanima. Zbog svog iskustva, digitalni urođenici
teže interaktivnosti – brzoj reakciji na svaku od svojih radnji. Tradicionalno im školstvo u tom pogledu pruža
doista malo u usporedbi s ostatkom svijeta... Stoga, nije istina da digitalni urođenici ne mogu pratiti nastavu
ved svjesno odlučuju to ne činiti.“54
Из пптребе да се пбјасни и схвати какп треба радити са младима у савременпм друщтву настала је и
шетрвта теприја ушеоа – кпнективизам.
„Prema G. Siemensu (2004) sve su dosadašnje teorije objašnjavale učenje kao proces koji se događa unutar
pojedinca, tj. njegovog mozga, a količina znanja je bila takva da se mogla usvojiti. Za razliku od toga, smatra
Siemens, u suvremenom svijetu proizvodi se tolika količina informacija da ih je nemogude strukturirati i
organizirati, a nova znanja nastaju vedom brzinom nego što pojedinac može učiti, zbog čega nikad ne zna sve
što bi trebao znati.“55
Нп, према кпнективизму, нпве технплпгије ппвезују мнпгпбрпјне ппјединце шитавпг света щтп им
пмпгућава да све щтп не знају мпгу сазнати пд других у тренутку када им је тп пптребнп. Кап
ппјединци, не мпрамп сами имати све знаое, треба знати самп где се налази знаое кпје нам је у
датпм тренутку пптребнп, кпји је најбржи пут дп оега и какп га вреднпвати, какп знати да нам управп
тп знаое треба. Важније је знати где тражити знаое негп га имати, важније је бити сппспбан за ушеое
нпвпг негп за шуваое ппстпјећег знаоа (ипнакп ће застарити), важније је бити сппспбан ппвезати
инфпрмације и идеје из разлишитих ппдрушја знаоа негп дубље ппзнавати свакп пд тих ппдрушја
ппјединашнп.
Иакп смп свесни прве три теприје ушеоа, ипак се наставници највище рукпвпде кпгнитивизмпм. И
када се предлажу метпде за успещније ушеое, савети се пслаоају на темеље кпгнитивистишке теприје.
Треба да будемп свесни и шетврте теприје и јпщ вище да будемп свесни да мпрамп кпмбинпвати
искуства све шетири, јер нема најбпљег нашина ушеоа заувек и за свакпг.
Карактеристике ученика у нашпј земљи
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Кпд нас све пвп изгледа малп другашије, али важнп је нагласити да неће прпћи 20 или 30 гпдина већ
мнпгп маое пд тпга дпк не сппзнамп пнп щтп су други већ усвпјили. Свесни смп да се свет сталнп
развија, али ппнекад забправимп да је тај развпј све бржи, шак и у Србији.
На први телевизпр, аутпмпбил или перспнални рашунар Србија је шекала тридесетак гпдина дуже у
пднпсу на Запад. Интернет је каснип самп тринаест гпдина, први мпбилни телефпн десетак, а пд
ппјаве Гугла дп оегпве лпкализације на нащу ћирилицу прпщлп је самп седам гпдина. На Фејсбук
нисмп шекали ни три гпдине.
Америшке категприје генерација не мпгу се буквалнп пресликати на наще услпве. Занимљивп је,
међутим, да свака следећа генарција има све вище слишнпсти.
Најдрастишнија је разлика у генерацији бејби-бумера. Нећемп се на тпме задржавати, ппдсетићемп се
самп да су ппслератни услпви на Западу и на Балкану неуппредиви.
Генерација икс (а тп смп ми наставници) такпђе није за ппређеое. Има слишнпсти, али самп у
пдређеним друщтвеним слпјевима. У пписима пве генерације мпже се прпнаћи и тп да нам
технплпгија није страна, да смп фамилијарни са интернетпм, да смп се ранп псампсталили и птищли
из ппрпдишне куће. Али, пнп щтп нам јесте слишнп са западнпм икс генерацијпм, а щтп је интересантнп
за пву тему, јесте да пре свега имамп линеарни приступ ушеоу и пбављаоу ппслпва. Вещтине нам се
темеље на шитаоу, сигурнији смп када радимп сами, раздвајамп ушеое и игру, реалистишни смп,
ппщтујемп аутпритете, тещкп нам је да радимп вище задатака истпвременп, стрпљиви смп, вплимп да
имамп план ушеоа, да впдимп белещке, маркирамп, да ушимп и радимп кпрак пп кпрак, радије
шитамп с папира негп са екрана.
Наща и светска генерација ипсилпн имају највище дпдирних ташака. Тамп где се раније
идентификпвала генерација ипсилпн, ппјавила се и генерација зед (рпђени пд 1995. гпдине).
Карактеристике ипсилпн и зед генерација (миленијумске генерације) зависе пд регипна, спцијалних и
екпнпмских услпва. Карактерище их ппзнаваое и упптреба дигиталних технплпгија, кпмуникација и
медија.
Пва генерација пдраста уз технплпгију. Уппзнали су дигиталну технплпгију и нпве нашине
кпмуникације пре негп су уппзнали плпвку и ушитеља. Све щтп је нащим ушитељима билп нпвп и щтп је
нама нпвп, оима је ппдразумеванп. Презвитер Пливер Субптић на свпм сајту каже: „Тп знаши да су
прве три наведене генерације развпј савременпг „мрежнпг друщтва“ (израз кпд Castells 2000)
дпчекале у једнпм кпнкретнпм перипду свпг живпта, нпсећи претхпднп стешенп искуствп у нещтп
другашијем друщтвенпм амбијенту у кпме су се фпрмирали кап лишнпсти. Данащоа адплесцентна
генерација је, међутим, дпчекана пд стране таквпг технплпщкпг пкружеоа: пна га перципира кап
крајое прирпднп, а у фпрмативнпм смислу кап наслеђенп и аутентишнп“.56
Када трагамп за литературпм на српскпм језику на пву тему тещкп ћемп прпнаћи пписе генерација
икс, ипсилпн, зед. Нащи аутпри реткп кпристе ту класификацију, а у свпјим радпвима кпји се пднпсе на
истраживаоа и анализе ппнащаоа и ушеоа нащих ушеника не навпде све пспбине кпјима на Западу
пписују савремену младу генерацију.
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Презвитер Оливер Суботић, Изазови адолесценције данас, (Ауторизовано излагање на Првом конгресу српских
психотерапеута у Београду у оквиру округлог стола на тему „Менталитет, адолесценција, генерацијске разлике“
одржаног 29. 10. 2011.), Човек и технологија, Оливер Суботић, http://www.covekitehnologija.com/?p=636 (последњи
приступ 25.11.2012)
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На интернету мпжемп прпнаћи мнпгп радпва дпмаћих аутпра у кпјима се ппмиое кпнективизам кап
најнпвија теприја ушеоа. Има и радпва на српскпм језику у кпјима се ппјам превпди на енглески кап
Connectivity а не Connectivism, али тп није тема пвпг рада. Пва теприја ушеоа не ппмиое се у
каталпзима прпграма сталнпг струшнпг усаврщаваоа.
Међутим, када трагамп за пдгпвпрпм на питаое какп ушеници уше, какп дпживљавају ушеое,
наилазимп на пписе: тещкп их је заинтереспвати, немају сппспбнпст пажое, кпнцентрације,
нестрпљиви су, не знају да уше.
Када трагамп за пдгпвпрпм на питаоа какп ппдушавати, щта је успещна настава и какп ппстићи
резултате, два најкраћа (ппщта) пдгпвпра су: применити метпде активне наставе и кпристити
технплпгију у наставнпм прпцесу. А када пптражимп щта је тп щтп се мпже упптребпм технплпгије а
без ое не мпже, щта је тп щтп активна настава ппстиже а класишна не, дплазимп дп закљушка да су
преппруке нащих струшоака за прпцес ушеоа исте кап и на Западу. У раду са ушеницима пптребнп је:
активирати, анимирати, задржати пажоу, индивидуализпвати, прганизпвати, убрзати, усмерити,
кпмбинпвати, умрежити итд. Шујемп пбјащоеоа и упутства:
„Шиоеница је да се деца данащоице спцијалузују на битнп другашији нашин пд свпјих рпдитеља...
Мпже се закљушити да електрпнски медији дпминирају оихпвим живптима из вище разлпга, а најпре
јер пружају визуелизацију, динамишне фпрме и нелинеарне секвенце знаоа, активну и интерактивну
кпмуникацију... У савременпм пбразпваоу пптребнп је ушинити ппмак према мпделу изградое знаоа,
где наставници, ушеници и студенти заједнишки делују, кап партнери на изградои базе знаоа кпју
треба усвпјити...
Да бисмп прганизпвали пвакву наставу пднпснп ушеое, неппхпднп је
дпщкплпваваое наставнпг кадра јер у нащпј земљи мнпги нису спремни да се нпсе са савременим
кпнцептпм наставе.“57
Примери из праксе
Претхпднп излагаое мпже се илустрпвати ситуацијама из свакпдневне праксе наставника у средопј
струшнпј щкпли. Навещћу некпликп примера:
Пре два месеца путпвала сам са кплегиницпм и 8 ушеника у Немашку. Скпрп свима је тп бип први лет
авипнпм. Дп Бепграда смп путпвали минибуспм, впзаш се вратип а ми смп пстали на аерпдрпму да
шекамп лет кпји је пдлпжен. У једнпм тренутку ушеник схвата да је забправип карту у минибусу. Настаје
мала узбуна, сви ппкущавамп да щтп брже рещимп прпблем. Кплегиница гласнп размищља да ли да
ппзпве директпра щкпле (у 3.30 ујутрп), да пптражи брпј телефпна впзаша какп бисмп га замплили да
се врати на аерпдрпм. Ја ппгледпм претражујем пкружеое какп бих упшила щалтер нащег
авиппревпзника или бар службеника кпји би мпгап да ппмпгне. Ушеник беспмушнп „листа“ екран свпг
мпбилнпг телефпна и не шује нищта щтп га питамп. Други ушеник сасвим смиренп каже: „Све је у реду,
видим пулт са кпмпјутерпм, самп јпщ щтампаш да нађемп“. Касније, када смп рещили прпблем и
смирили се, питала сам ушеника щта је тражип у мпбилнпм телефпну. Пдгпвприп је: „Не знам, нещтп
щтп би ми ппмпглп“. Ппред нас деветпрп живих сарадника, пн је у мпбилнпм телефпну тражип ппмпћ.
Мпј наставни предмет је такав да краткп „предајем“ лекцију. Дп пре некпликп гпдина лпгишнп ми је
билп да десетак минута пришам, пбјасним кљушне ппјмпве, ушеници тп запищу и пнда практишнп раде
задатке. Пнда су пни затражили прпмену. Мпжемп ли другашије? Мпжемп ли првп да урадимп
57

Мирјана Ковачевић, Медији и образовање – изазови савременог доба, прегледни научни рад, КУЛТУРА ПОЛИСА, Часопис
за неговање демократске политичке културе, Бр. 4-5, година III, 2006 , стр. 525-534, http://kpolisa.com/KP4-5/Pdf/kp06-VIII2-Kovacevic.pdf (последњи приступ 18.11.2012)
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задатак, па пнда да запищемп пнп щтп је најважније? Мпже, али ппсле 2 таква шаса мени су пптребнп
два шаса пдмпра. А имам самп 12 ушеника у групи! Какп да се мултипликујем, да свакпм пд оих
пдгпвприм на време, а предзнаоа су им вепма щаренплика? Пптребна ми је ппмпћ мащине.
Дп пре некпликп гпдина, дпк смп ушили п електрпнскпј ппщти, билп је пптребнп да ушеницима
пбјасним све делпве раднпг прпзпра. Сада тп није пптребнп, али је неппхпднп да им пбјасним какп се
правилнп пище електрпнскп писмп, кап и тп да имејл није нещтп щтп служи самп кап кприснишкп име
за фејсбук.
Ушеницима је некада билп вепма занимљивп када птвпримп рашунар, када виде оегпве делпве, када
п тпме пришамп. Сада, једва да тп ппгледају. Не занима их какп изгледа шип и какви све шиппви ппстпје
и шему служе. Занима их самп да укљуше рашунар и ураде нещтп кпнкретнп. Ушенике сада занимају
активнпсти пмпгућене технплпгијама, а не технплпгије кпје тп пмпгућавају.
Урадила сам и једнп малп истраживаое. Групи пд 12 ушеника ппказала сам слике А1 и А2 и замплила
их да ми кажу свпје прве аспцијације. Занимљиви су оихпви пдгпвпри.
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А1

А2

интернет (2 пдгпвпра), мрежа (2 пдгпвпра), пп 1
ушипница (5 пдгпвпра), дпсаднп (3 пдгпвпра), пп 1
пдгпвпр - ппвезиваое, акција, занимљивп, групни
пдгпвпр - наредбе, унутращопст микрпшипа, тест
рад, велики пдмпр, ппрпдица, стплпви и кпнпбар,
интелигенције и алгпритам.
хипертекс
Слика 2. Аспцијације ученика

Другпј групи пд 12 ушеника ппказала сам пбе слике истпвременп и питала их кпја им се вище дппада и
збпг шега. Десетпрп је пдгпвприлп да им се вища дппада прва слика јер је: занимљивија (7 пдгпвпра),
лепща и занимљивија (1), кпмпликпванија и занимљивија (1), има вище линија (1), а 2 ушеника
изабралп је слику брпј 2 јер је једнпставнија.
Слике су исешене из слике 358:

58

Слика је преузета из рада др. Анђелије Ивков Џигурски, Интерактивна настава, стр.6, Универзитет у Новом Саду,
Природноматематички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство,
www.dgt.uns.ac.rs/download/inovacije_6.pdf (последњи приступ 25.11.2012)

Слика 3 – Кпмуникација у интерактивнпј и традиципналнпј настави

Закључак
Интернет је прпменип свет. Та прпмена је тпликп убрзана и снажна да је дпщлп дп превеликпг
генерацијскпг јаза.
На Западу је та ппјава израженија, па се ппјавила класификација на генерације икс, ипсилпн и зед. Има
аутпра у свету кпји мисле да је таква ппдела етикетираое људи, с шим би се и кпд нас верпватнп мнпги
слпжили. Класификацију не треба стрпгп схватити, пна не зависи самп пд гпдине рпђеоа већ и пд
других пкплнпсти у кпјима смп рпђени и пдрасли. Пна мпже ппслужити да нагласи убрзану прпмену у
свету и пптребу да се та прпмена схвати и прихвати. Пвп нарпшитп важи за пне кпји се баве
пбразпваоем.
Упркпс немилпсрднпм утицају технплпгије, није пна тп щтп је најважније и щтп треба да нас брине –
већ кпје су пбразпвне и спцијалне импликације оенпг присуства.
Дпк технплпгија меоа нашин какп живимп и радимп, шак и у Србији, пна није прпменила нашин какп
ушимп, бар не у Србији.
Пснпвни циљ щкпле јесте да ппмпгне ушеницима да стекну знаоа и вещтине да живе, уше и раде данас
и у будућнпсти. У савременпм друщтву тп знаши да буду сппспбни да прпнађу инфпрмације, да их
прпцене, да дпнпсе пдлуке и рещавају прпблеме. Инфпрмаципне технплпгије треба схватити кап
средствп за дпстизаое тпг циља.
Пптреба усклађиваоа стратегија ппдушаваоа са карактеристикама ушеника не представља нищта нпвп.
Дпбар ушитељ, у свим генерацијама, треба да разуме пптребе ушеника. Щта мпжемп наушити пд младе
генерације и шему је мпжемп наушити?
Нащи ушеници кпристе интернет. Интернет је щарен, стимулативан, даје мпгућнпст избпра, брз је,
умрежен, забаван, увек другашији. Щкпла, кпликп гпд да има дпбре намере, за ушенике је дпсадна. Да
ли ће интернет укинути наставнике?
У тражеоу пдгпвпра на пвп питаое првп треба да рещимп дилеме:
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Мпже ли наставник кпји је убеђен да је пдавнп наушип све щтп му је пптребнп (пд аутпритета – коига
и прпфеспра из 19. и ппшетка 20. века) и вищегпдищоим ппнављаоем тп утврдип да пбјасни ушенику
да се знаое умнпжава великпм брзинпм, да треба сталнп да уши и да га науши техникама ушеоа кпје
ће му бити неппхпдне у 21. веку?
Мпже ли наставник кпји је убеђен да пд кплеге из щкпле нема щта да науши да ппдстакне ушеника на
врщоашкп ушеое и тимски рад, на прпналажеое разлишитих извпра знаоа јер је знаоа тпликп да
нема щансе да сам све зна и да мпра да га дели и размеоује?
Мпже ли наставник кпји не ппзнаје интернет, оегпв нашин функципнисаоа, преднпсти и недпстатке,
нашине ушеоа и кпмуникације кпје нуди, да науши ушеника да га правилнп кпристи за забаву и ушеое,
јер пн ће га свакакп кпристити?
Мпже ли наставник кпји нема нималп унутращое мптивације (а сппљащоу свакакп нема) да буде
аутпритет и узпр ушенику у прихватаоу става да је кприснп и важнп ушити, јер је такп билп увек а
нарпшитп сада у „друщтву знаоа“?
Немпгуће је кппирати интернет. Кпликп гпд да смп креативни, такп лепу графику никада нећемп
ппстићи на папиру или табли.
Нећемп се ни такмишити с технплпгијпм. Ту брзину пдгпвпра и такву лепезу садржаја у разлишитим
пблицима наставник не мпже да дпстигне.
Искпристићемп мпгућнпст кпја се нуди. Пре свега за наще ушеое, затим да уместп нас ради ппслпве
кпји су дпсадни, кпје треба радити шестп или брзп. И, щтп је истп тпликп важнп, пткрићемп кпје
кприсне вещтине се кпд ушеника развијају дпк су пнлајн.
А идејни твпрац филма пд 45 минута увек ћемп бити ми – кпмпетентни наставници.
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Јпвана Станисављев59
ПЩ „Јпсиф Маринкпвић“ Нпви Бешеј

Психолошка и дидактичка припрема ученика основне школе за образовање
путем интернета

Сажетак: У раду су приказане пптребе савремене наставе и ушеника за упптребпм нпвих
наставних технплпгија, првенственп интернета, у циљу стицаоа знаоа и вещтина
неппхпдних за XXI век – век напретка науке, технике и технплпгије. Приказана су знаоа
вещтине и сппспбнпсти кпја би требалп развијати кпд ушеника какп би ушеое путем
интернета билп щтп ефективније и сврсисхпдније. Да би се дпстигап тај циљ, кпд ушеника
је неппхпднп развијати пдређене вещтине: екпнпмишнп тражеое и прпналажеое
ппдатака, вещтине ушеоа, лпгишкп размищљаое, сппспбнпст рещаваоа прпблема,
примену знаоа у практишним активнпстима. Такпђе, у раду је приказан знашај интернета
за развпј критишкпг мищљеоа и ппдстицаоа зпне нареднпг развпја кпд ушеника, али истп
такп приказане су и преднпсти и недпстаци ушеоа путем интернета, кап и перспектива
пваквпг нашина ушеоа у будућнпсти. На пснпву анкетираоа ушеника седмпг и псмпг
разреда, анализирана је ушесталпст упптребе интернета у пбразпвне сврхе.
Кључне речи: интернет, пбразпваое, ушеници пснпвне щкпле

Увпд
Пбразпваое је старп кпликп и људскп друщтвп. Захваљујући оему, генерације људи су се
перманентнп припремале за живпт, рад и прпвпђеое слпбпднпг времена у свим друщтвима и свим
еппхама. Међутим, пнп щтп карактерище пбразпваое у 21. веку, веку убрзанпг напретка науке,
технике и технплпгије, јесте велика дпступнпст и распрпстраоенпст пбразпваоа. Пбразпваое данас
није везанп превасхпднп за щкплу и не пдвија се самп у щкпли, мада је фпрмалнп пбразпваое и даље
најшещћи и најзаступљенији пблик пбразпваоа. Знаоа, вещтине и умеоа се успещнп стишу и
нефпрмалним и инфпрмалним путевима и у разлишитим институцијама. Један пд знашајних ресурса
кпји представља ппдрщку пбразпваоу и дппринпси оегпвпј маспвнпсти и щирпј дпступнпсти јесте
интернет – флексибилни систем кпји дппринпси бпљпј и успещнијпј ппвезанпсти међу прпстпрнп
удаљеним људима.
Интернет у савременпм пбразпваоу представља знашајан извпр и ресурс за ушеое, усппстављаое
спцијалних и ппслпвних пднпса, дружеое и забаву. Пн је свестрани (али не и свемпгући) ресурс кпји
правилнпм упптребпм плакщава живпт и рад људи. Међутим, пнпликп кпликп ппмаже, интернет
мпже да представља и ппаснпст акп се неадекватнп кпристи. На мрежи се мпгу прпнаћи и
непримерени садржаји, превище идеплпщки пбпјени, а вепма су шесте и разлишите злпупптребе. Да
би се све пве ппаснпсти избегле, неппхпднп је уппзпреое, али и адекватна припрема људи, ппгптпву
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пних кпји су тек на ппшетку свпг рада и ушеоа путем интернета – ушеницка пснпвне щкпле. Деца су
најшещћа мета злпупптреба путем интернета, али и дезинфпрмисанпсти и щиреоа ппгрещних
инфпрмација, првенственп збпг недпвпљне развијенпсти критишкпг мищљеоа и недпвпљне
инфпрмисанпсти. Да би интернет дппринеп щиреоу и ппбпљщаоу пбразпванпсти ушеника, неппхпднп
их је психплпщки, дидактишки и метпдишки припремити за правилну упптребу интернета у пбразпвне
сврхе. Щтп су ушеници млађи, већа је пптреба за таквпм припремпм.
Савременп учеое и пбразпваое
Прпмене у пбразпваоу нераскидивп су ппвезане са прпменама у друщтву. У савременим друщтвеним
услпвима, где се технплпщки напредак ппвећава из дана у дан и где технплпгија убрзанп прпдире и у
све сфере наставнпг прпцеса, ниједан шас се не мпже замислити без макар делића технишке ппдрщке.
Тп се ппгптпву пднпси на интернет, кпји свпјпм свепбухватнпщћу заузима знашајнп местп у савременпј
настави и на тај нашин ппстаје дидактишки медиј. Оегпв највећи пптенцијал за развпј пбразпваоа
лежи у занимљивпсти и тпме щтп у себи садржи вище медија истпвременп (слику, звук, текст, видеп и
анимацију), шиме утише на развпј креативнпсти и мащте, ппдстише мптивацију ушеника за ушеое, а
истпвременп пружа и мпгућнпст за дпбијаое великпг брпја инфпрмација.
Интернет пружа велике мпгућнпсти за прганизацију наставе, али и за ушеое кпд куће. Разлишити
извпри ппдатака су мнпгп дпступнији свим субјектима наставнпг прпцеса, без пбзира на местп где се
налазе и време када им је пптребан пдређени ппдатак. Савременп ушеое путем интернета пдликује тп
щтп је сада дпступнп щирпкпм аудитпријуму пних кпји желе да уше.
Развпј сппспбнпсти ученика пснпвне шкпле за учеое путем интернета
Пткакп је интернет ущап у ушипнице и ппшеп да прпжима све сфере ушеоа, знатнп се изменип и
пплпжај ушеника у настави. Ушеник вище није у ситуацији да пд наставника самп „дпбија гптпве
инфпрмације“ кпје кпд куће уши, а затим их на шасу репрпдукује. Ушеник сада и сам дпбија мпгућнпст
да претражује ресурсе, трага и прпналази пптребне ппдатке, анализира их и уппређује, а затим и да
примеоује свпје знаое у разлишитим ситуацијама и дпбије ппвратну инфпрмацију п свпм знаоу. У
таквим услпвима дпбија и мпгућнпст да вежба и развија свпје пптенцијале и сппспбнпсти (мптивацију,
пажоу, разлишите врсте прикупљаоа ппдатака и ушеоа, уппрнпст, систематишнпст, вещтину
планираоа и управљаоа временпм) дп вепма виспкпг нивпа.
Да би ушеници били ваљанп припремљени за ушеое путем интернета, битнп је да првп савладају
разлишите вещтине, а првенственп вещтину рещаваоа прпблема. На тај нашин ушеници ће бити
припремљени за рещаваое разлишитих прпблемских ситуација у виртуелнпм свету, али и за рещаваое
прпблема у реалнпсти. С пбзирпм на тп да
виртуелна стварнпст, сада вепма дпступна уз ппмпћ интернета, најшещће представља и кппију реалне
стварнпсти, наушени пбрасци се мпгу врлп лакп применити и у слишним ситуацијама.
Ушеое путем рещаваоа прпблема пбухвата низ менталних активнпсти: сагледаваое прпблемске
ситуације (ппстављаое прпблема), ппстављаое мпгућих хипптеза у циљу рещаваоа прпблема,
разлагаоа прпблема на ситније делпве (елементе) и сагледаваое свакпг дела ппсебнп, рещаваое
прпблема и испитиваое ваљанпсти сваке пд хипптеза, дпнпщеое закљушака и примена тих закљушака
у нпвим (и другашијим) ситуацијама. Такав нашин ушеоа је „интелигентнп“ ушеое за кпје је пптребнп
ангажпвати низ мисапних функција, а затим их и развијати. Ушеое путем интернета захтева пвакву
врсту ушеоа, јер ушеник мпра да псмисли низ ација да би рещип пдређени задатак. Претраживаое и
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трагаое за инфпрмацијама пд ушеника захтева ппстављаое циља јер се, у прптивнпм, ушеник мпже
изгубити у мпру инфпрмација кпје су шестп пптпунп небитне за задатак. Ппгптпвп је битнп скренути
пажоу на тп ушеницима пснпвне щкпле и наушити их на кпји нашин сами ппстављају свпје циљеве и
прате сппственп ппстигнуће, јер мнпги ушеници јпщ увек немају дпвпљнп развијену пажоу па врлп
брзп мпгу изгубити мптивацију и прихватити првп рещеое кпје им се наметне, не улазећи дубље у
сущтину и без прпвераваоа неких других, мпжда бпљих, мпгућнпсти. Из тпг разлпга, ушеницима у
пснпвнпј щкпли неппхпднп је ппстављати првп једнпставније и краће задатке, а затим, какп оихпвп
ушеое буде напредпвалп, све слпженије и слпженије. Кап ппшетни задатак ушеницима млађих разреда
пснпвне щкпле мпже се ппставити да самп прпналазе пптребне ппдатке на интернету, дпк ушеници у
старијим разредима мпгу прпнађене ппдатке и упптребљавати у разлишитим кпнтекстима, разматрати
мпгућнпсти оихпве примене, прпналазити и нека друга рещеоа и уппређивати их са претхпдним,
прпверавати их пп некпликп пута, а затим и сами размищљати п свпм ппстигнућу и примени свпг
знаоа у другим ситуацијама и наставним предметима. На пвај нашин ушеници се приближавају
наушнпм ушеоу кпје ће и тпкпм даљег щкплпваоа успещнп примеоивати.
Стицаое неппхпдних вештина за сампсталнп учеое и самппбразпваое
Да би ушеое билп ефикаснп и екпнпмишнп, пптребнп је да ушеници савладају јпщ неке кприсне
вещтине. Међу оима су вещтина брзпг шитаоа и ефикаснпг ушеоа.
Вещтина брзпг шитаоа у савременим услпвима ппстаје све знашајнија за прпцес ушеоа, где је пптребнп
за релативнп краткп време прегледати велики брпј инфпрмација. Интернет заинтереспванпм
кприснику (ушенику) пружа велики брпј мпгућих пдгпвпра кпје је тражип, ппгптпву акп тп ради прекп
пппуларних претраживаша. За детаљнп ищшитаваое свих тих ппнуђених материјала и издвајаое пнпг
щтп је битнп пптребнп је дпста времена, шестп и мнпгп вище пд распплпживпг. У таквим услпвима
припритет је наушити разлику између летимишнпг и кпнцентрисанпг шитаоа, пднпснп када треба
кпристити једну а када другу вещтину.
Приликпм пбуке ушеника за брзп прпналажеое инфпрмација и разлишите типпве шитаоа, ппсебнп је
знашајна улпга наставника и педагпга щкпле. Оихпва улпга је у тпме да ушеницима пруже инфпрмације
п кљушним карактеристикама шитаоа и ушеоа, кап и да им крпз разлишите вежбе пмпгуће да тп
увежбају, а касније и да прате оихпв даљи рад. Без пбзира на кпм су нивпу пбразпваоа, ушеницима је
пптребна перманентна кпнтрпла пд стране наставника.
За ушенике је вепма важнп и да науше технике ефикаснпг ушеоа, пдвајаое битнпг пд небитнпг,
класификпваое инфпрмација, кприщћеое фптпграфија, графикпна и мапа. Интернет пмпгућује
разлишитим ушеницима да успещније уше, захваљујући тпме щтп кпристи и слику и звук, кап и мнпге
друге прппратне елементе. Тп је највећа преднпст интернета у пднпсу на класишнп, традиципналнп
ушеое.
Значај интернета за ппдстицаое развпја критичкпг мишљеоа и зпне нареднпг развпја ученика
Интернет представља пгрпмну базу знаоа у кпјпј су смещтени брпјни ппдаци. Пдабир правих
ппдатака је велика вещтина, нарпшитп када су у ппнуди и мнпги други ппдаци, не такп пптребни али
занимљиви. Критишки пднпс према инфпрмацијама и упптреба щирпкпг спектра инфпрмација за
уппређиваое разлишитих извпра кљушне су вещтине успещних ушеника, кпји нашинпм ушеоа и
пднпспм према инфпрмацијама пдгпварају на захтеве данащоег времена. У тпм смислу кап вепма
знашајнп мпжемп ппставити питаое: На кпји нашин савремена пбразпвна технплпгија, првенственп
интернет, утише на развпј критишкпг мищљеоа кпд ушеника и на даљи развпј оихпвих пптенцијала?
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Кап пдгпвпр на пвп питаое, пп нащем мищљеоу, мпже ппслужити анализа рада и ушеоа ушеника кпји
ппстижу већи успех у ушеоу, кпји имају вепма развијену мптивацију за ушеое и за кпје је пптребнп
израђивати ппсебне планпве рада, јер свпјим ппстигнућима премащују критеријуме за већину ушеника
у пдређенпм пдељеоу.60
Пвим ушеницима шестп интернет служи за дпдатнп инфпрмисаое и сазнаваое мнпгих шиоеница и
ппдатака кпји нису саставни деп наставнпг градива или га у пдређенпј мери премащују. Ушеници кпји
су на адекватан нашин пбушени за правилнп и сврсисхпднп кприщћеое пбразпвне технплпгије биће
успещни и у дпдатнпм ушеоу и усаврщаваоу. На тај нашин ушеници ће се ппстепенп навикавати да и
без ппмпћи наставника буду сппспбни да пдгпвпре на разлишите изазпве и да прпналазе пптребне
инфпрмације, кап и да ту сппспбнпст имплементирају и у другим активнпстима – у ушеоу, али и ван
оега, щтп је велики дппринпс развпју сампсталнпсти и сппспбнпсти ушеоа.
Истраживаое п упптреби интернета у настави и учеоу у пснпвнпј шкпли
У Пснпвнпј щкпли „Јпсиф Маринкпвић“ тпкпм нпвембра месеца међу ушеницима седмпг и псмпг
разреда спрпведенп је истраживаое п ушесталпсти кприщћеоа интернета, уппщте и у пбразпвне
сврхе. Истраживаое је спрпведенп ради сагледаваоа тренутнпг стаоа, какп би се мпгли предузети
даљи кпраци у циљу ппбпљщаоа ситуације. У истраживаоу је ушествпвалп 92 ушеника (47 ушеника
седмпг и 45 ушеника псмпг разреда), пд шега 50 девпјшица и 42 дешака.
На пснпву резултата истраживаоа утврђенп је да ушеници седмпг и псмпг разреда пснпвне щкпле
свакпдневнп кпристе интернет, али вище за кпмуникацију на друщтвеним мрежама негп за ушеое (у
пбразпвне сврхе), кап и да се, псим инфпрматике и технишкпг пбразпваоа, у псталим предметима
интрнет мнпгп маое кпристи, щтп би се мпглп пправдати и прпстпрнпм и временскпм пгранишенпщћу
упптребе интернета (интернет се у настави кпристи самп у рашунарскпј ушипници). Не ппстпји знашајна
разлика у кприщћеоу интернета у пбразпвне сврхе између девпјшица и дешака.
Закљушак је да је пптребнп ппсветити вище пажое развијаоу свести кпд ушеника п кприснпсти
интернета за ушеое и и да им треба пружити примере пдређених мпдела ппнащаоа. Такпђе,
пптребнп је ппјашати упптребу интернета и у ушеоу у щкпли.
Све хипптезе су пптврђене:
Ушеници кпристе интернет у пбразпвне сврхе, иакп тп јпщ увек није препвлађујућа упптреба, али има
индикатпра да тп ппстане.
Ушеници свакпдневнп кпристе интернет.
Ушеници ппдједнакп кпристе интернет и за ушеое и за забаву.
Не ппстпји разлика између девпјшица и дешака у кприщћеоу интернета у пбразпвне сврхе.
Детаљнија Анализа истраживаоа дата је у прилпгу.

60

Тп се мпже пднпсити на дарпвите ушенике, али није пбавезнп. Шестп се пднпси и на ушенике кпји самп у
пдређеним ситуацијама или пдређеним предметима, пднпснп наставним јединицама, ппстижу велики успех
и ппстигнуће, щтп мпже бити ппследица заинтереспванпсти за пдређену пбласт, а не и резултат виспких
интелектуалних сппспбнпсти.

| 79

Преднпсти и недпстаци учеоа путем интернета
Пдлике интернета, кпје га шине знашајним медијем за ушеое, јесу:


Велика инфпрмативна мпћ;



Ефикасна кпнтрпла и управљаое наставпм;



Велика брзина ппвртне инфпрмације кпја ппказује ушенику нивп кпји је дпстигап;



Пбјективнпст приликпм даваоа ппвратне инфпрмације;



Разнпврснпст и занимљивпст инфпрмација (ангажпванпст вище шула);



Ушеое путем интернета мпже се лакп прилагпдити индивидуалним пспбенпстима ушеника (и
пнима кпји теже напредују и пнима кпјима „бпље иде“);



Великп мптиваципнп средствп;



Пружа мпгућнпст дпбијаоа инфпрмација без пбзира на местп и време.

Међутим, ппред изразитих преднпсти, ушеое путем интернета има и недпстатке:


Смаоена је интеракција и кпмуникација „лицем у лице“, щтп је вепма важнп за развпј
спцијалних пднпса кпд ушеника.



Ниједна мащина не мпже заменити „живу реш“ и дпдатна пбјащоеоа наставника; све щтп је
дпступнп на интернету, унапред је прпграмиранп, нефлексибилнп и непријемшивп за
нејаснпће и дпдатна пбјащоеоа. 61

Будућнпст и перспективе учеоа путем интернета
Евидентне су велике преднпсти ушеоа путем интернета, али се не мпгу избећи ни евидентни
недпстаци. Уз ппмпћ интернета мнпгп се лакще превазилазе слабпсти традиципналне наставе, у кпјпј
је стицаое знаоа крут, незанимљив прпцес (самп уз ппмпћ учбеника), где ппстпји самп један извпр
инфпрмација – наставник, и где је ушеник у изразитп пбјекатскпј ппзицији и нема мнпгп мпгућнпсти да
креира сппствени прпцес ушеоа.
Интернет пмпгућава ушеницима да и сами буду креатпри сппственпг прпцеса ушеоа, щтп несумоивп
дппринпси оихпвпм развпју. Међутим, да би интернет пстап у служби ппзитивнпг развпја ушеника,
пптребнп је да се у щтп већпј мери смаое негативни ефекти оегпве упптребе. Интернет не мпже
ппстати сампсталнп дидактишкп средствп кпје ће ушеницима пружити све пптребне инфпрмације и
успещнп их ппдушавати. Пн свпј максимални знашај мпже јединп ппстићи акп пстане деп дидактишкпг
шетвпрпугла, уз ушеника, наставника, наставни садржај и друге елементе наставне технплпгије, јер би у
прптивнпм бип самп инструмент за „дрил“ и усмераваое ушеоа у једнпм смеру. Интернет представља
знашајан медијум будућнпсти шија је дидактишка применљивпст пгрпмна, али самп кап деп прпцеса
ушеоа и у кпмбинацији са вепма знашајнпм међуљудскпм кпмуникацијпм.
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М. Вилотијевић (1999)
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Закључак
Интернет у савременпм пбразпваоу, где ппсебнп местп заузима припрема ушеника за сампсталнп
ушеое, има вепма важнп местп. Међутим, да би пстварип свпју сущтину у настави, неппхпднп је
ваљанп припремити ушенике за оегпву упптребу – пптребнп је кпд ушеника развијати мптивацију,
пажоу, разлишите врсте прикупљаоа ппдатака и ушеоа, уппрнпст, систематишнпст, вещтину
планираоа и управљаоа временпм и псппспбити их за разлишите нашине шитаоа и ушеоа. Интернет је
знашајан и за развпј критишкпг мищљеоа кпд ушеника, али истп такп и за ппдстицаое и унапређиваое
развпја, ппгптпву ушеника кпји су мптивисанији и брже напредују пд псталих. Према тпме, акп се
правилнп кпристи, интернет мпже ппстати и знашајан ппкреташ људскпг развпја.
На пснпву истраживаоа утврђенп је да ушеници у пснпвнпј щкпли јпщ увек недпвпљнп кпристе
интернет за ушеое, щтп би требалп да ппстане вепма знашајан прпблем кпји щкпле мпрају да реще у
нареднпм перипду. Треба наушити ушенике да кпристе све распплпживе ресурсе какп би лакще
пстварили свпје циљеве и уппзнати их са свим мпгућнпстима интернета кпјих није такп малп.
Међутим, важнп је рећи да интернет има вепма велики утицај и знашајну улпгу у живпту људи али, кап
и сви други медијуми, мпра бити ппд кпнтрплпм наставника, какп не би запап у једнпстранпст и какп
би у највећпј мпгућпј мери пстварип свпју функцију.
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ПРИЛПЗИ
Анкета
Ппщтпвани ушеници,
Пвим истраживаоем желимп да сазнамп у кпјпј мери кпристите интернет у щкпли и кпд куће и у кпјпј
мери вам интернет служи за ушеое и пбразпваое. Анкета је анпнимна и не ппстпје ташни и неташни
пдгпвпри, већ је сваки искрени пдгпвпр дпбар.
Хвала на сарадои!
Ппл: Ж М
1. Прпцени у кпјпј мери знаш да кпристиш интернет.
а) Пдлишнп
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б) Вепма дпбрп
в) Псредое
г) Слабп
д) Не знам да кпристим интернет
2. Кпликп честп кпристиш интернет?
а) Свакпдневнп
б) Скпрп свакпг дана
в) Самп радним данима/викендпм
г) 1-2 дана недељнп
д) Никада не кпристим интернет
3. У кпје сврхе најчешће кпристиш интернет?
а) За ушеое
б) За игрице/забаву
в) За кпмуникацију на друщтвеним мрежама
г) Не кпристим интернет
4. Да ли у шкпли кпристиш интернет за учеое, а да тп није настава инфпрматике?
да


не

Акп је пдгпвпр „да“, кпликп шестп? ______________________.

5. У кпјим све предметима кпристиш интернет за учеое у шкпли? _____________
_____________________________________________________________________.
Метпдплпшки пквир истраживаоа

Прпблем истраживаоа:
Да ли ушеници пснпвне щкпле кпристе интернет у пбразпвне сврхе?
Циљ истраживаоа:
Утврдити да ли ушеници пснпвне щкпле кпристе интернет у пбразпвне сврхе?
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Карактер истраживаоа:
Истраживаое је емпиријскпг карактера
Задаци:
1. Утврдити кпликп шестп ушеници пснпвне щкпле кпристе интернет.
2. Утврдити да ли ушеници вище кпристе интернет у пбразпвне сврхе или за забаву.
3. Утврдити ппстпји ли разлика у кприщтеоу интернета у пбразпвне сврхе између дешака и
девпјшица.
Ппшта хипптеза:
Ушеници кпристе интернет у пбразпвне сврхе.
Ппсебне хипптезе:
Ушеници свакпдневнп кпристе интернет.
Ушеници ппдједнакп кпристе интернет и за ушеое и за забаву.
Не ппстпји разлика између девпјшица и дешака у кпрщћеоу интернета у пбразпвне сврхе.
Варијабле истраживаоа:
Независна варијабла: интернет
Зависна варијабла: Кприщћеое интернета за пбразпваое и ушеое
Кпнтрплна варијабла: Ппл ушеника
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Метпде, технике и инструменти:
У истраживаоу сам применила дескриптивну метпду. Техника истраживаоа је била анкетираое, а
анкету сам сама саставила.
Узпрак истраживаоа:
Узпрак је намеран и шине га ушеници седмпг и псмпг разреда пснпвне щкпле.
Начини и нивпи статистичке пбраде ппдатака:
Ппдаци су пбрађени и приказани дескриптивнп.
Анализа и резултати истраживаоа
У истраживаоу је ушествпвалп 92 ушеника, 50 девпјшица и 42 дешака.

Питаое

Пдгпвпр

1. Прпцени у кпјпј мери
знащ да
кпристищ
интернет

а) Пдлишнп

б)Вепма дпбрп

в) Псредое

г) Слабп

д) Не знам да
кпристим
интернет

Ф

Ф%

Ф

Ф%

Ф

Ф%

Ф

Ф%

Ф

Ф%

Дешаци

30

71,4%

7

16,7%

5

11,9%

0

0

0

0

Девпјшице

32

64%

10

20%

5

10%

3

6%

0

0

Табела 1. Самппрпцена ученика п знаоу упптребе интернета

Кап пдгпвпр на првп питаое (Прпцени у кпјпј мери знаш да кпристиш интернет) дешаци су у нещтп
већпј мери изјавили да пдлишнп знају да кпристе интернет (71,4%) у пднпсу на девпјшице (64%). С
пбзирпм на тп да је вище пд пплпвине дешака и девпјшица пдгпвприлп пптврднп, мпже се закљушити
да ушеници ПЩ „Јпсиф Маринкпвић“ пдлишнп кпристе интернет. Ни међу девпјшицама ни међу
дешацима нема ушеника кпји не знају да кпристе интернет нема.

Питаое
2. Кпликп шестп
кпристищ интернет?

Пдгпвпр
а) Свакпдневнп

б) Скпрп свакпг
дана

в) Самп
радним
данима /
викендпм

г) 1-2 дана
недељнп

д) Никада не
кпристим
интернет

Ф

Ф%

Ф

Ф%

Ф

Ф%

Ф

Ф%

Ф

Ф%

Дешаци

40

95,2%

2

4,8%

0

0

0

0

0

0

Девпјшице

45

90%

5

10%

0

0

0

0

0

0

Табела 2. Учесталпст упптребе интернета пд стране ученика

Кап пдгпвпр на другп питаое (Кпликп честп кпристиш интернет?) вище пд 90% дешака и 90%
девпјшица пдгпвприлп је да свакпдневнп кпристе интернет. Занемарљив је прпценат ушеника кпји не
кпристе интернет бащ свакпг дана.
Питаое
3. У кпје сврхе најшещће
кпристищ интернет?

Пдгпвпр
а) За ушеое

б) За игрице/
забаву

в) Кпмуникацију на
друщтвеним
мрежама

г) Не кпристим
интернет

Ф

Ф%

Ф

Ф%

Ф

Ф%

Ф

Ф%

Дешаци

15

35,7%

10

23,8%

17

40,5%

0

0

Девпјшице

22

44%

7

14%

21

42%

0

0

Табела 3. Сврха упптребе интернета
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На треће питаое (У кпје сврхе најчешће кпристиш интернет?) маое пд пплпвине ушеника
пдгпвприлп је да кпристи интернет за ушеое, такп да се мпже закљушити да ушеници јпщ увек немају у
дпвпљнпј мери развијену свест п знашају интернета у пбразпвне сврхе. Међутим, девпјшице у већпј
мери кпристе интернет за ушеое негп за забаву и кпмуникацију на друщтвеним мрежама, такп да би
се мпглп рећи да је кпд девпјшица свест п п знашају интернета у пбразпвне сврхе ипак развијенија.
Питаое
4. Да ли у щкпли
кпристищ интернет за
ушеое, а да тп није
настава инфпрматике?
Дешаци
Девпјшице

Пдгпвпр
а)да

б)не

Ф

Ф%

Ф

Ф%

42
50

100%
100%

0
0

0
0

Табела 4. Упптреба интернета за шкплскп учеое

На шетвртп питаое (Да ли у шкпли кпристиш интернет за учеое, а да тп није настава
инфпрматике?) сви ушеници су пдгпвприли ппзитивнп, а на дпдатак питаоу (...кпликп честп)
пдгпвприли су „једнпм недељнп“.
Са пвим питаоем ппвезанп је и петп питаое (У кпјим све предметима кпристиш интернет за учеое
у шкпли?), на кпје је већина ушеника пдгпвприла да је тп технишкп пбразпваое. Шиоеница је да се
интернет кпристи у настави мнпгп шещће негп щтп тп ушеници примећују, пднпснп да га наставници
кпристе првенственп за припрему щтампанпг материјала кпје ушеници кпристе на шасу или уз упптребу
неких других средстава (нпр. прпјектпра и платна), али у свакпм слушају треба ппјашати директнп
ушеое самих ушеника уз ппмпћ ресурса са интернета.
На пснпву истраживаоа мпже се закљушити да ушеници у пдређенпј мери кпристе интернет, али
првенственп за ушеое кпд куће из већине предмета, псим технишкпг пбразпваоа где се интернет
кпристи и у щкпли.
Варијабле

Ппл

Упптреба интернета за ушеое
Да

Не

Сума

М

15

27

42

Ж

22

28

50

Сума

37

55

92

Табела 5. Разлика у кприштеоу интернета за учеое између девпјчица и дечака

χ

= 0,65

dƒ = (k–1) * (r-1) = (2-1)*(2-1)=1*1=1
dƒ =1
На пснпву резултата мпже се закљушити да између дешака и девпјшица не ппстпји разлика у
кприщтеоу интернета на нивпу статистишке знашајнпсти, ни на нивпу 0,05 ни на нивпу 0,01.

| 85

Биљана Марић62
Хемијскп-прехрамбена технплпщка щкпла Бепград
biljanacmaric@hotmail.com

Утицај Мудл-система за управљање елкетронским учењем на мотибацију,
трајност знања и активност ученика

Сажетак: Мптивација, трајнпст знаоа и активнпст ушеника јесу три вепма битна
елемента у наставнпм прпцесу пд кпјих зависи ушеникпв дппринпс настави и властитпм
напредпваоу. Наставна средства мпгу утицати на тп кплика ће се мптивација и
активнпст ушеника пстварити, кап и на тп какав ће квалитет знаоа стећи. Истраживаоем
је утврђенп кпликп примена Мудл система за управљаое електрпнским ушеоем утише
на мптивацију, трајнпст знаоа и активнпст ушеника.
Кључне речи: електрпнскп ушеое, Мудл, мптивација, трајнпст знаоа, активнпст

Увпд
Пснпвни разлпг збпг кпјег се дпщлп на идеју за пву студију јесте пптреба за критишким сагледаваоем
садащоих инфпрмаципних система щкпле и оихпвим псавремеоиваоем путем примене система за
електрпнскп ушеое, у складу са закпнским актима и прпписима п средоем пбразпваоу Републике
Србије. Примена нпвe инфпрмаципнп-кпмуникаципнe технплпгије ствара мпгућнпст да свакп уши
сампсталнп, индивидуалнп, да правпвременп дпбија ппвратну инфпрмацију и тиме прпверава
квалитет наушенпг. Све тп захтева унутращоу репрганизацију наставе, инфпрматишкп усаврщаваое
наставника и другашију прганизацију прпстпра и времена.
У нащпј земљи билп је, иакп не дпвпљнп, емпиријских истраживаоа кпја су за предмет прпушаваоа
имала примену Мудл система за управљаое електрпнским ушеоем у прпцесу наставе кап саставнпг
дела инфпрмаципнпг система щкпле.
Тп је један пд разлпга защтп је истраживаое спрпведенп бащ у пвпм мпменту.
Метпдплпшке пснпве рада
Предмет истраживаоа
Щири прпблем у пквиру кпјег је изврщенп истраживаое јесте питаое примене и щиреоа Мудл
система за управљаое електрпнским ушеоем у пбразпвнп-васпитнпм прпцесу щкпле. Пплазећи пд
шиоенице да савремени инфпрмаципни систем щкпле мпра имати систем за управљаое
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електрпнским ушеоем, предмет пвпг истраживаоа јесте сагледаваое
система у наставнпм прпцесу.

ефеката примене таквпг

Циљ и задаци истраживаоа
Ппщти циљ истраживаоа јесте да испита утицај система за управљаое електрпнским ушеоем на
знаое, мптивацију и активнпст ушеника.
Хипптезе истраживаоа
На пснпву резултата дпсадащоих истраживаоа, искустава практишара, пнпга щтп је истакнутп у
предмету истраживаоа а ппдцртанп циљевима истраживаоа, генерална хипптеза пвпг истраживаоа
јесте да примена Мудл система за управљаое електрпнским ушеоем утише на ппвећаое пбразпвнпваспитних ефеката наставе у средопј щкпли, а зависи пд наставника, щкплскпг пкружеоа и
ппремљенпсти щкпле пдгпварајућим инфпрмаципнп-кпмуникаципним технплпгијама.
У пквиру тпг ппщтег пшекиваоа ппстављенп је некпликп ппсебних хипптеза – применпм Мудла
пстварује се:
 бпљи квалитет знаоа ушеника,
 већа мптивација за рад и
 ппвећана активнпст ушеника.

Метпде, технике и инструменти истраживаоа
Метпде кпје су примеоене у истраживаоу пдабране су у складу са прирпдпм прпблема, предметпм,
циљем и задацима истраживаоа, кап и у складу са ппстављеним хипптезама. Реш је п дескриптивнпј
(неексперименталнп-емпиријскп прпушаваое) и експерименталнпј метпди.
Дескриптивна метпда кприщћена је у прикупљаоу ппдатака, у оихпвпм тумашеоу и кприщћеоу
приликпм примене других метпда и у интерпретацији резултата истраживаоа.
У пквиру експерименталне метпде, кап оена варијанта, кприщћена је каузална метпда (узрпшнпппследишна), кап и „еx-post facto“ истраживашки ппступак.
Тпм метпдпм утврђене су узрпшнп-ппследишне везе између електрпнскпг ушеоа, управљанпг ппмпћу
система Мудл, и ппдстицаоа веће мптивације и активнпсти ушеника у прпцесу наставе и стицаоа
квалитетнијег и пбимнијег знаоа.
У складу с ппменутим метпдама, у прикупљаоу ппдатака кприщћене су следеће технике:





систематскп ппсматраое,
тестираое – тестпви за прпверу стешених знаоа,
прпцеоиваое – скале прпцене и
технике статистике (пбрада дпбијених ппдатака на пснпву тестираоа ушеника и прпцеоиваоа
наставника).

Техника систематскпг ппсматраоа кприщћена је кап неизбежна у дескриптивнпј метпди приликпм
пбјащоеоа у кпјпј мери се пстварује сампсталнпст и активнпст ушеника.
Тестираое је примеоенп у тумашеоу наведенпг задатка.
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Техника ппсматраоа и прпцеоиваоа кприщћена је у задатку.
Технике статистике кприщћене су кап пснпва у пбради ппдатака дпбијених путем тестираоа и
применпм скале прпцене.
У спрпвпђеоу ппменутих техника, кап инструменти кприщћени су:
 тестпви знаоа и
 скале прпцене.

Тестпви знаоа кприщћени су да би се утврдип квалитет и трајнпст стешенпг знаоа и мпгућнпст
развијаоа креативнпсти применпм Мудл система за управљаое електрпнским ушеоем у настави у
пднпсу на класишне пблике наставе.
Када је реш п тестпвима кпји се примеоују у настави кпја је прганизпвана применпм наведенпг
система, пптребнп је нагласити да пни мпгу бити птвпренпг и затвпренпг типа. Птвпрени тестпви су
ппгпдни за вежбаое, јер ппмажу у рещаваоу задатака а ушенику се пружа мпгућнпст да вище пута
пдгпвпри на питаоа. Тај тип теста је примеоен у фази индивидуалнпг ушеоа. Затвпрени тестпви служе
самп за пцеоиваое. Пни не нуде мпгућнпст враћаоа на питаоа на кпје је већ пдгпвпренп, нити
пружају дпдатне инфпрмације.
Скале прпцене кприщћене су за утврђиваое пстваренпсти степена сампсталнпсти и активнпсти
ушеника применпм система за управљаое електрпнским ушеоем у настави и за утврђиваое степена
задпвпљства наставника.
Истраживашки задаци:

Инструменти:

 Утврдити ефекте утицаја Мудл
система за електрпнскп ушеое на:
 трајнпст знаоа,
 активнпст и
 мптивацију у раду
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тест
скала прпцене
ушенишки радпви
шек-листа

Табела 1. Истраживачки задаци и инструменти

Техникпм ппсматраоа прикупљене су шиоенице п активнпсти и мптивацији ушеника у наставнпм
прпцесу у тпку примене пдгпварајаћег електрпнскпг наставнпг материјала кпји је ппстављен на систем
за управљаое електрпнским ушеоем. Дпбијени ппдаци уппређени су са активнпщћу и мптивацијпм
ушеника шија се настава реализује на класишан нашин. Инструмент кпјим се пратила и бележила
активнпст и мптивација ушеника је шек- листа.
Тестираое је ппслужилп да се утврди разлика у нивпу знаоа кпје су ппстигли ушеници кпристећи
електрпнски наставни материјала у уднпсу на ушенике са кпјима је рађенп на класишан нашин.

Скалираое је пстваренп ппмпћу скала судпва. Примеоене су дескриптивне скале судпва, где су се
испитаници ппредељивали за неке пд ппнуђених тврдои кпје су се пднпсиле на пдређиваое
ппстигнутпг степена мптивације и активнпсти тпкпм шаса.
Пппулација и узпрак истраживаоа
Истраживаое је изврщенп у две средое щкпле у Бепграду. Пппулацију шине сви ушеници пбе щкпле
где је изврщенп истраживаое. Узпрак шине пп два пдељеоа првпг разреда из пбе щкпле. С пбзирпм
на тп да је избпр щкпле пгранишен на пне кпје кпристе Мудл систем за управљаое електрпнским
ушеоем, пдлушенп је да узпрак буде маои али заступљен у разлишитим пбразпвним прпфилима.
Време и местп истраживаоа
Истраживаое је реализпванп тпкпм маја 2012. гпдине.
Прганизација и тпк истраживаоа
Да би се дпщлп дп сазнаоа п утицају Мудл система за управљаое електрпнским ушеоем (кап
ппдрщке ушеоу на даљину у средопј щкпли) на пствареое пдређенпг степена мптивације, активнпсти
и трајнпсти усвпјенпг знаоа, истраживаое је пбављенп у редпвнпј настави предмета Рашунарствп и
инфпрматика у првпм разреду. Ппсматрани су, праћени и уппређивани резултати рада ушеника у
пдељеоу где се настава пстварује применпм система за управљаое електрпнским ушеоем и у
пдељеоу где је заступљен класишни пблик наставе.
Мудл систем за управљаое електрпнским ушеоем је кап експериментални фактпр уведен у
експерименталнп пдељеое, за разлику пд кпнтрплнпг пдељеоа где је заступљен класишни пблик
наставе. Експериментални фактпр уведен је у једнп пдељеое првпг разреда „еx-post-facto“ ппступкпм.
Истраживаоу се приступилп на тај нашин щтп су се ефекти наставе кпја се пстваривала применпм
пдгпварајућег електрпнскпг наставнпг материја ппстављенпг на систем за управљаое електрпнским
ушеоем уппређивали са ефектима класишнпг пблика наставе.
Примена “Еx-post-facto” ппступка
Експериментална група:

Кпнтрплна група:

 Пдељеое у кпјем се настава пстварује
применпм система електрпнскпг ушеоа
 Прикупљаое
статистишке
масе,
утврђиваое иницијалнпг стаоа
 Пбрада наставне јединице ппмпћу
електрпнскпг ушеоа (Мудл система)
 Финалнп
мереое
–
тестираое
пстваренпг квалитета знаоа и степена
пстварене мптивације и активнпсти
ушеника
 Израшунаваое разлике између
иницијалнпг и финалнпг стаоа

 Пдељеое у кпјем се пдвија класишан
пблик наставе
 Избпр групе ушеника кпја би била
еквивалентна експерименталнпј пп
претхпднп стешенпм знаоу
 Пбрада наставне јединице класишним
нашинпм рада
 Истп
 Истп

Табела 2. Примена „еx-post-facto“ ппступка
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Резултати истраживаоа
Мптивација ученика за рад
На пснпву резултата кпје су ушеници ппстигли на финалнпм тесту ппсле унпщеоа експерименталнпг
фактпра, разлика у успеху између експерименталне и кпнтрплне групе била је већа у пднпсу на
ппшетнп стеое. Резултати пстварени на тесту знаоа (Т) ппказали су да је Е-група (експериментална
група) ппстигла бпљи успех на тесту знаоа из пбласти рашунарских кпмуникација. На тп указује
аритметишка средина пстваренпг успеха. Аритметишка средина пцена експерименталне групе била је
3.90, а кпнтрплне 3.40. Израшуната вреднпст теста у пвпм слушају изнпси 1.80, щтп гпвпри да је
присуствп експерименталнпг фактпра пмпгућилп већу мптивацију ушеника за рад и пствариваое
бпљих пцена.
Дакле, мпже се извести закљушак да Мудл систем за управљаое електрпнским ушеоем ппдстише
мптивацију кпд пних ушеника кпд кпјих су се друга наставна средства и наставне метпде ппказале
маое успещним. Пни су ппстигли бпљи успех (већу пцену) приликпм прпвере знаоа, щтп знаши да је
била пстварена већа мптивација за рад и ушеое. Савремене метпде ушеоа, кпје се пстварују применпм
савремених наставних средстава, теже да мптивищу ушеника и прпбуде оегпву пажоу. Такп
прганизпваним радпм мпгуће је меоати услпве у кпјима се налази ушеник и на тај нашин ппстићи бпље
резултате.
Трајнпст знаоа ученика
Свакп нпвп знаое скупља се и интегрище у мемприји ушеника. Међутим, квалитет стешенпг знаоа
делује на прпцес забправљаоа. Један пд задатака пвпг истраживаоа бип је и да се утврди какав утицај
има Мудл систем за управљаое електрпнским ушеоем на прпцес памћеоа и темпп забправљаоа
наставних садржаја.
Да би се утврдип утицај система за управљаое електрпнским ушеоем на трајнпст знаоа, тест знаоа из
пбрађене наставне теме ппнпвљен је ппсле истека пдређенпг временскпг перипда пд рещаваоа првпг
теста, а пптпм су уппређени дпбијени резултати, тј. уппређене су аритметишке средине Т1 и Т2
кпнтрплне и експерименталне групе.
На пснпву дпбијених ппдатака и разлишитих аритметишких средина мпже се закљушити да је примена
Мудл система за управљаое електрпнским ушеоем у експерименталнпј групи имала утицај на
пстварени крајои квалитет знаоа ушеника. Уппређиваое пснпвнпг успеха на првпј прпвери знаоа са
успехпм на ппнпвљенпм тесту у пбе групе далп је следеће резултате: кпнтрплна група је имала
прпценат смаоеоа запамћенпг градива пд 12,61%, а експериментална 2,64%.
Да би се јасније упшила разлика дпбијени резултати су графишки приказани.

Тест I
Teст II ппнпвљени

Графикпн 1. Резултати пстварени тестпм знаоа
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Израшунаваоем разлике између Т1 и Т2 у свакпј групи дпбијени су резултати кпји гпвпре да је у
кпнтрплнпј групи прпценат забправљенпг градива већи (42,82%), дпк је у експерименталнпј групи тај
прпценат знатнп маои (12,62%). Такав резултат ппследица је примене Мудл система за управљаое
електрпнским ушеоем у презентпваоу градива. Кприщћеое тпг система ушинилп је наставу
интересантнијпм за ушенике – инфпрмације су им презентпване на један сасвим нпв нашин (сликпм и
звукпм), щтп је утицалп на тп да их ушеници квалитетније усвпје и да прпцес забправљаоа наушенпг
кпд ушеника из експерименталне групе буде знатнп маои.
Ради бпље илустрације, дпбијени резултати су и графишки приказани.
Трајност знања(% заборављања)

Графикпн 2. Трајнпст усвпјенпг знаоа

Уппредни преглед пстварених резултата ппказује јпщ једну карактеристику: успех кпји су на тестпвима
знаоа пстварили ушеници експерименталне групе ппмерен је према вищим резулатима, дпк се
резултати ушеника кпнтрплне групе ппмерају према нижим вреднпстима. Ушеници из
експерименталне групе рещили су све задатке за један нивп успещнпсти бпље пд ушеника из
кпнтрплне групе, щтп је ппследица примене система за управљаое електрпнским ушеоем. Стпга се
мпже рећи да примена Мудла има утицај на квалитет и квантитет стешенпг знаоа.
Активнпст ученика на часу
Активнпст ушеника у тпку шаса, приликпм пбраде наставних садржаја, пратила су два наставника и
педагпг щкпле. Пни су, на скали прпцене, пдређивали степен активнпсти ушеника у експерименталнпм
и кпнтрплнпм пдељеоу.
Пдељеоа
експерименталнп

20%

40%

60%

80%

100%

+
+

Прпцеоиваши
наставник
наставник
педагпг

∑
+
+
кпнтрплнп

+

наставник
наставник
педагпг

∑
Табела 3. Степен активнпсти ученика у екперименталнпј и кпнтрплнпј групи (примена Мудл система и
класичне наставе)
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Ради јасније илустрације активнпсти ушеника, на скали прпцене и у графишкпм приказу резултати су
изражени у прпцентима.
Series1;
неактив
нпст
ушеника
; 10%;…
Series1;
активнп
ст
ушеника
; 90%;…

Графикпн 3 . Степен активнпсти ппстигнут у експерименталнпм пдељеоу

На пснпву резултата исказаних скалпм прпцене кпнстатпванп је да се применпм Мудл система за
управљаое електрпнским ушеоем активнпст ушеника ппвећава дп 90%, дпк је кпд кпнтрплне групе тај
нивп 60%.

Series1;
неактив
нпст
ушеника
; 40%;…

Series1;
активнп
ст
ушеника
; 60%;…

Графикпн 4. Степен активнпсти ппстигнут у кпнтрплнпм пдељеоу

Пдгпвпри дпбијени ппмпћу интервјуа кпји је впђен с наставницима п услпвима кпји су знашајни за
активнпст ушеника, а кпје је мпгуће пстварити применпм система за управљаое електрпнским ушеоем
у настави, сврстани су у некпликп фактпра кпји пмпгућавају пствариваое већег степена активнпсти.
За активнпст ушеника приликпм примене Мудл система за управљаое електрпнским ушеоем знашајни
су следећи фактпри:
 индивидуализација у раду,
 ушеник није у ситуацији пасивнпг слущапца,
 пбезбеђена пшигледнпст и
 ушеник има ппвратну инфпрмацију п степену усвпјенпсти знаоа.
Активнпст ушеника праћена је и ппмпћу шек-листа за ппсматраое оихпвпг ппнащаоа на шасу. Шеклистпм се пратилп ппнащаое ушеника у експерименталнпм и кпнтрплнпм пдељеоу. Пп заврщенпм
ппсматраоу уппређени су дпбијени резултати и дпщлп се дп следећих ппдатака.
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I/8

Пбележја активнпсти
ушеника

0-5

Експерименталнп
пдељеое

Непажоа, устаје с
места

XX

Разгпвпр са другпм из
клупе

X

Време-фреквенција
105-10
15-25
25-35
15

35-45

CB

2
XX

2

Игнприще наставника,
незаитереспван је за
рад

Табела 4. Резултати експерименталнпг пдељеоа дпбијени ппсматраоем ученикпвпг ппнашаоа на часу

Дпбијени резултати мпгу се изразити и у прпцентима. Прпценат ушеника кпји игнприще наставника
изнпси 2,98; 1,13 ппстп ушеника устаје с места, дпк је прпценат ушеника кпји разгпвара са свпјим
другпм из клупе 5,89. Тп се мпже приказати и путем графикпна.
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Графикпн 5. Резултати праћеоа ппнащаоа ушеника експерименталнпг пдељеоа

I/9

Пбележја активнпсти
ушеника

Кпнтрплнп
пдељеое

пде

пдељеое

Непажоа, устаје с
места
Разгпвпр с другпм из
клупе
Игнприще наставника,
незаитереспван за рад

0-5

Време-фреквенција
105-10
15-25
25-35
15

XX

35-45

X
X

X
X

CB

3
X

X

4

XX

3

Табела 5. Резултати кпнтрплнпг пдељеоа дпбијени ппсматраоем ученикпвпг ппнашаоа на часу

Дпбијени резултати мпгу се изразити и у прпцентима. Прпценат ушеника кпји нису у пптпунпсти
активни у тпку шаса изнпси 40, пд шега 10 % ушеника устаје са места, 14% разгпвара са другпм из клупе
а 16% игнприще наставника. Тп се мпже приказати и путем графикпна.
Series1;
игнприще
наставника;
16%

Series1;
ушеник устаје
са места; 10%

Series1;
ушеник
разгпвара са
другпм из
клупе; 14%

Графикпн 6 . Резултати праћеоа ппнащаоа ушеника кпнтрплнпг пдељеоа

Уппређиваоем дпбијених резултата дпщлп се дп ппдатака да је активнпст ушеника у
експерименталнпм пдељеоу већа за 20%. Акп ппђемп пд пцене да активнпст и пплпжај ушеника у
ппстпјећем пбразпвнп-васпитнпм систему нису најппвпљнији и да је приступ ушенику шестп
„пбјекатски“, щтп између псталпг дппринпси пствариваоу незадпвпљавајућих резултата, истраживаое
је ппказалп да се применпм система за управљаое електрпнским ушеоем таквп стаое мпже
унапредити и да се у наставу мпже унети вище динамике, шиме се ппвећава активнпст ушеника и
ппстижу бпљи резултати.
Иакп су резултати експерименталне знатнп бпљи пд резултата кпнтрплне групе кпд сва три битна
елемента наставе (активнпст, мптивација, трајнпст знаоа), пни су ипак нижи пд пшекиваних щтп се
пбјащоава шиоеницпм да примена система за управљаое електрпнским ушеоем у настави захтева
сасвим другашије услпве рада. Из дпбијених ппдатака запажа се да се у експерименталнпм пдељеоу
пстварила већа мптивација и активнпст ушеника, кап и да су знаоа кпја су ушеници стекли трајнија.
На пснпву тпга се мпже извести закљушак кпјим се пптврђује прва хипптеза – да примена Мудл
система за управљаое електрпнским ушеоем ппзитивнп утише на мптивацију, трајнпст знаоа и
активнпст ушеника.
Закључак
Из резултата истраживаоа јаснп прпизилази да систем за управљаое електрпнским ушеоем, кап
саставни деп инфпрмаципнпг система средое щкпле, битнп меоа дпсадащои (класишни) нашин рада
и прганизације наставе. Таква прганизација наставе и систем усвајаоа и презентпваоа знаоа
ппјашавају мптивацију ушеника и пмпгућавају да се на други нашин управља наставним прпцеспм у
целини. Искуства ппказују да се прпблеми увпђеоа нпвих инфпрмаципнп-кпмуникаципних
технплпгија у щкплу не свпде самп на оихпву експлпатацију. У центру пажое мпра бити ушеник, кпји
треба да буде субјект у наставнпм прпцесу.
Ппзитивне емпције пбезбеђују бпљу мптивацију, кпја псигурава већу пажоу и снажније ппдстише
ушеое. Псећај уживаоа и сампппуздаое ппсле дпбијаоа ппвратне инфпрмације пбезбеђује ушенику
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дпдатну мптивацију за ушеое. Мптивација даље ппдстише активнпст кпја впди ппстизаоу трајнијег
(квалитетнијег) знаоа.
Мудл систем за управљаое електрпнским ушеоем има наглащен мултимедијални карактер јер
интегрище текст, видеп, звук, слику, анимацију и слишнп у јединствени систем, те се оегпвпм
упптребпм превазилазе недпстаци класишних наставних средстава.
Спрпведенп истраживаое и анализа дпбијених резултата дали су дпказе да ппстпји разлика у нивпу
знаоа између ушеника кпјима је градивп презентпванп електрпнски путем и ушеника кпји су ушили на
класишан нашин. Знашај таквпг нашина прганизпваоа ушеоа пгледа се у ппстигнутпј кплишини
упамћенпг градива, оегпвпм задржаваоу и примени, те мптивацији за даље ушеое. Истраживаоем је
дпказанп да су ушеници били вище заинтереспвани за градивп и рещаваое прпблема, щтп у два
наврата дпказују резултати прпвере знаоа тестираоем.
Акп нашин презентације инфпрмација (градива) пдгпвара жељенпм пблику ушеоа, ппвећава се
сазнајни резултат и ппдстишу ушеници да се вище укљуше у прпцес ушеоа. Тп пптврђује ппстављену
хипптезу да се применпм Мудл система за управљаое електрпнским ушеоем пстварује бпљи квалитет
знаоа ушеника, ппстиже већа мптивација за рад и ппвећава оихпва активнпст.
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Ко нема у вуглу – има у Гуглу

Сажетак рада: Дискурзивни (пплемишки, аргументативни) есеј п примени Интернета у
пбразпваоу, ппгрещнпм нашину кприщћеоа рашунара, злпупптреби Интернета,
савременпм ппимаоу писменпсти и увпђеоу инфпрматике и рашунарства у пбразпвни
систем нащег щкплства кап пбавезни премет.
Кључне речи: интернет, инфпрматика, рашунарствп, злпупптреба, писменпст,
пбразпвни систем, рашунар, Фејсбук, Гугл

Ппкущаћу да на пснпву лишнпг искуства изнесем некпликп примера размищљаоа ушеника п фенпмену
интернета, ппгрещнпм нашину кприщћеоа рашунара и злпупптреби интернета, кап знакпва и
ппследица наще непсппрне инфпрматишке неписменпсти и неппхпднпсти увпђеоа инфпрматике и
рашунарства кап пбавезнпг предмета у пбразпвни систем. На размищљаое на пву тему ппдстакли су
ме ушеници 8. разреда тпкпм дебате шија је тема била „Слпбпдa избпра”.
1. пример
Ппкущавајући да на шаспвима верске наставе са ушеницима прпникнем у сущтину ппјма слпбпде,
дптакли смп се теме Интернета и данащоег, малп је рећи, фенпмена Фејсбука или пппуларнп званпг
„Фејса“. Кплегиница Данијела Никплић, такпђе верпушитељ, и ја дпщле смп на идеју да прганизујемп
дебату између ушеника две градске щкпле у кпјима радимп. Теме су се сппнтанп наметнуле. Наравнп,
прганизпвати дебату за ушенике 8. разреда није нималп лакп. Ушенике смп најпре мпрале да
уппзнамп с ппјмпм дебате кап пбликпм демпкратске и кпнтрплисане расправе и оеним правилима
кпја дефинищу и пбезбеђују нашин размене и цивилизпвану бпрбу мищљеоа. Кад гпвпримп п
слпбпди, првп щтп нам пада на памет а везанп је за узраст тинејчера јесте Фејсбук. Тезе кпје су се
браниле или пспправале тицале су се наще перцепције слпбпде, али је најбурније реакције изазвалп
неизпставнп питаое: Да ли Фејсбук смаоује или ппвећава степен наше слпбпде?
Разлишити пблици злпупптребе Фејсбука – лажни или фантпмски прпфили, злпупптреба лишних
инфпрмација стављених на „фејс“, међуспбни пкрщаји у пблику увреда и препуцаваоа, „хакпваое“
прпфила – наметнули су се кап неизпставне ппдтеме у дебати. Ппред тпга щтп су ушеници врлп зрелп
закљушили да су недпрасли пптпунпј слпбпди (јер нам је тп била прва теза), изненадила ме је тп щтп су
ппказали виспку свест п ппаснпстима кпје вребају на Фејсбуку и на интернету уппщте. Тп ме је
натералп да размислим и запитам се кп је заказап, јер се злпупптребе ипак дещавају, и да схватим да
смп ми наставници и рпдитељи на пптезу. Едукација. Деца прпстп немају снаге да пдпле нешему такп
разнпликпм и щаренпм кап щтп је интернет, такп да је на нама, рпдитељима и натавницима (друщтву
и щкпли), да ствари ставимп ппд кпнтрплу, да кпликп-тпликп ппкущамп да инфпрмисаоем деце
смаоимп злпупптребу интернета, јер свест п пвпм прпблему кпд ушеника ппстпји, управп из разлпга
63

marijadumit@yahoo.com

| 96

щтп је сваки пд ушесника дебате бип једнпм или вище пута у непријатнпј ситуацији – прпзвап га је,
пклеветап или извређап врщоак на Фејсбуку.
2. пример
Недавнп се у граду у кпме живим дпгпдип инцидент кпји је привукап пажоу щире јавнпсти: девпјшица
М. Н. (13 гпд.) свирепп је претушена и пщищана дп главе јер је на Фејсбук прпфилу свпјих ппзнаница,
кпје су дпста старије пд ое, писала неумесне и увредљиве ппруке. Наравнп, ту приши није крај, јер се
касније исппставилп да ппруке на прпфилима свпјих другарица није писала пна, већ некп трећи кпме
је била дпступна щифра оенпг прпфила. Дп пвпга не би дпщлп да су деца кап деп пбавезне наставе
имала и инфпрматику, шији је непдвпјиви деп инфпрматишка писменпст и бпнтпн.
3. пример
На шасу верске наставе са ушеницима седмпг и псмпг разреда прганизпвала сам израду малпг
щкплскпг прпјекта. Циљ је била врщоашка едукација, а идеја да групе ушеника направе пп једну
презентацију п местима кпја би и с религијскпг али и са истпријскпг и гепграфскпг аспекта ушеницима
мпгла бити занимљива (7. разред се бавип средопвекпвним манастирима Србије, дпк се 8. разред
бавип Синајскпм гпрпм, Метеприма, Јерусалимпм, Светпм Гпрпм...). Замисап је била да ушеници
међуспбнп презентују задате садржаје припремљене у Пауер ппинту. Планиранп је да све
презентације пстану у щкпли и да буду кприщћене за следеће генерације ушеника верске наставе кап
наставнп средствп, шиме би щкпла дпбила видептеку кприсних презентација. С пбзирпм на тп да
већина ушеника кпд куће има рашунар, цела пва замисап требалп је брзп и лакп да се реализује, али
ме је запаоилп великп незнаое ушеника да пбаве најједнпставније задатке кап щтп су: „скидаое“
садржаја са Интернета, сређиваое ппдатака, шуваое дпкумената, рад у Пауер ппинту, нарезиваое,
щтампаое... Ушеници кпји гпдинама имају кпмпјутере нису били у стаоу да пве задатке ураде
сампсталнп. Ппражавајућа је шиоеница да рпдитељи верују да су оихпва деца кпмпјутерски писмена
и да немају дпвпљнп инфпрмација п тпме какп оихпва деца заправп кпристе рашунар. Свпја ппгрещна
увереоа пбразлажу брпјем сати кпје оихпвп дете свакпдневнп прпвпди уз рашунар. Пп сазнаоима, дп
кпјих сам дпщла у разгпвпру и са децпм и са рпдитељима, тп је пкп 3-4 сата дневнп пптрпщенпг
времена у игрицама кпје прпмпвищу насилнп ппнащаое и на друщтвеним мрежама, без претхпдних
инфпрмација п нашину оихпвпг кприщћеоа, щтп дпвпди дп мнпгпбрпјих прпблема у спцијалнпм
развпју деце. Деца на тај нашин нису нищта наушила, нити су стекла неку вещтину, већ су угрпзила
свпје здравље и изгубила најлепщи деп дана. Најсвежији пример кпји тп пптврђује је мпј сусрет са
ушеницима накпн летоег распуста. Један дешак ми је признап да је тпкпм летоег распуста за
рашунарпм прпвпдип у прпсеку 8 сати дневнп. Неверпватнп! Најтпплије и најсуншаније летп пд кад се
мери температура и базен кпји је пд оегпве куће удаљен самп 50m нису били мптив да летои пдмпр
искпристи на прави нашин. На мпје питаое је ли му жап щтп је летои распуст пптрпщип такп улудп, пн
ме је с шуђеоем ппгледап јер питаое није ни разумеп. Какп изгубљенп? Щта је тп прппустип?
Сви наведени примери навели су ме да дпбрп размислим и запитам се у шему је прпблем и где
грещимп. Кад гпвпримп п интернету, увек ппшиоемп пд оегпвих мана, ппаснпсти и злпупптреба кпје
на оему вребају. Реткп пришамп п оегпвим преднпстима и дппринпсу савременпм нашину
кпмуникације и брзпј дпступнпсти инфпрмација. Сетимп се самп кпликп је времена требалп нама кoји
смп студирали деведесетих да напищемп један пбишан семинарски рад или мнпгп пбимније
ппдухвате кап щтп су диплпмски или наушни радпви. Сада је, захваљујући интернету, све
ппједнпстављенп јер: „Кп нема у вуглу – има у Гуглу!“ – кажу наща деца. И тп је ташнп. Защтп
интернет и упптребу кпмпјутера, кпје у данащое време већина не кпристи на прави нашин и кпји се
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данас називају ппщастима XXI века, не претвпримп у благпдет савременпг дпба? Да бисмп тп
ппстигли, неппхпднп је да наушимп прву лекцију – какп да кпристимп рашунар? Јединп рещеое за
нпвпнасталу ситуацију билп би да се инфпрматика и рачунарствп у пбразпвни систем у пснпвним
щкплама уведе кап пбавезни предмет, кпји ће стајати раме уз раме са српским језикпм, математикпм
и енглеским језикпм. Защтп смп дпзвплили да један пд тренутнп најактуелнијих и најбитнијих
предмета буде на маргини пбразпвнпг система? На шаспвима инфпрматике ушеници не би ушили самп
какп да кпристе рашунар (сматрам да је ппшетак свих ппшетака кприщћеое интернета у пбразпваоу),
већ и интернет правппис и бпнтпн, кап и нашине на кпје мпгу да се защтите пд ппменутих злпупптреба.
Најбитније пд свега је тп щтп би наушили да КПРИСТЕ кпмпјутер, какп кпмпјутер не би кпристип оих.
Наушили би да уз рашунар уше, сакупљају неппхпдне инфпрмације, размеоују искуства са свпјим
врщоацима и јпщ мнпгп тпга, јер је свет уз интернет ппстап мнпгп маои а време и прпстпр вище
немају границе кпје нас пгранишавају.
Интернет представља непресущни извпр инфпрмација за свакпга, бунар без дна. Самп акп наушимп да
га кпристимп на прави нашин, акп наушимп културу кприщћеоа интернета, увидећемп да је оегпва
вреднпст непрпцеоива. Интернет је нещтп п шему смп ми, пбразујући се на забелещкама са
предаваоа, фптпкппираним и ппзајмљеним коигама, мпгли самп да саоамп. А тај неверпватан,
бескрајни скуп инфпрмација разлишитих врста наща деца не знају да искпристе! За велики брпј нащих
ушеника упптреба интернета свпди се на тражеое препришаних коижевних дела, а не критика какп би
делп бпље разумели; урађених задатака из математике, физике, хемије; већ написаних тема писмених
задатака; урађених тестпва, семинарских радпва, есеја, диплпмских радпва, свега щтп је већ гптпвп,
пбрађенп, заврщенп. Навика да се на интернету истражује и да се размеоују искуства, да се
прпналазе нпве инфпрмације кпје би ушеника увеле у нпва и јпщ нпвија знаоа, кпја би му прпщирила
хпризпнте, за нащу децу су неппзнаница. Тп бпгатствп разнпврснпг знаоа из разлишитих пбласти наще
ушенике уппщте не фасцинира.
Щтп се наставника тише, кприщћеое интернета кап извпра инфпрмација у нащем щкплству сведена је
на некпликп наставника ентузијаста у свакпј щкпли. Шиоеница да су дигиталне ушипнице већим делпм
дана заузете шаспвима на кпјима кпмпјутери сакупљају пращину и да се инфпрматишки кабинети
птварају када у ппсету щкпли дпђе нека делагација дпвпљна је да схватимп у кпликпм прпценту је
ращирена упптреба интернета у настави. Ппкущаји државе да сваку щкплу, шак и најудаљенију,
пбезбеди квалитетним кпмпјутерима и дпведе дп ое интернет кпнекцију нису нималп наищла на
разумеваое прпсветних радника, ппгптпву пних кпји су тзв. защтићена категприја (25-30 гпд. раднпг
стажа). Јаснп ми је да је страх пд неппзнатпг један пд најјаших страхпва, али ми није јасан страх пд
кприснпг, пд лакщег, практишнијег, а у истп време – непресущнпг извпра инфпрмација!
Пбишнп се сваки ппкущај директпра щкпле да прганизује неки инфпрматишки семинар за кплеге или,
не дај бпже, да укљуши кплеге у неки пнлајн семинар, заврщава решеницпм: „Прпщлп је наще време,
тп ви млади радите, ви се едукујте!“ Непрестанп се пребрпјавамп: кпликп је факултетски пбразпваних
и кпликп имамп неписмених, кап да „писмен“ има истп знашеое данас и пре 10, 20 или 50 гпдина.
Данас бити писмен знаши не самп пписмеоен, већ претппставља функципналнп знаое бар једнпг
странпг језика (пп мпгућнпсти енглескпг) и упптребу рашунара. Да ли је мпгуће да у земљи у кпјпј је пп
ппследоим статистикама милипн људи незаппсленп инфпрматика и рачунарствп буде избпрни
предмет, а да при тпм знамп да су на тржищту рада ИТ струшоаци најтраженији, да имају мпгућнпст
избпра ппсла и велике зараде, а да их на тржищту рада гптпвп нема? У дпкументу за Акципни план
стратегије пбразпваоа са фпкуспм на наставни предмет Инфпрматика и рашунарствп у пснпвним
щкплама, Педагпщкп друщтвп инфпрматишара Србије ппкущава да скрене пажоу министарству п
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знашају и месту инфпрматике и инфпрмаципних технплпгија у савременпм друщтву, п неппхпднпсти
прпмене статуса инфпрматике у пбразпвнпм систему Србије.
Статистишки завпд Србије пбјавип је резултате традиципналнпг истраживаоа „Упптреба ИКТ у Србији
2012“, према кпјем је у Србији пплпвина пппулације дпстигла нивп приступа интернету.
Ппражавајућа истина је тп щтп млади кпристе (93% младих пд 15 дп 24 гпдина кпристи Интернет)
самп Фејсбук, Јутјуб, електрпнску ппщту, купи-прпдај сајтпве и Гугл. Свакакп је дпбра инфпрмација да
је тренд раста упптребе интернета кпнстантан, али щта је са нашинпм и културпм упптребе интернета?
Генерације и генерације ушеника излазе из пбразпвнпг система неприпремљене за изазпве
савременпг друщтва. Смемп ли да дпзвплимп да се и даље у нащим щкплама деца „тпваре“
непптребним енциклппедијским и, щтп је најгпре, НЕФУНКЦИПНАЛНИМ знаоем, дпк је шас
инфпрматике ствар избпра? Има ли предмет Инфпрматика и рачунарствп уппщте у данащое време
алтернативу? Щта су нам припритети и какп не преппзнајемп знаке кпји су свуда пкп нас? Писа
тестираое, функципналнп знаое, прпјектна метпда и наравнп интернет у настави (рашунар кап
наставнп средствп) представљају прпдукт једне савремене, прагматишне педагпгије шији су резултати
прпщли тест времена и врлп су пшигледни. Треба разумети да кпнцепт писменпсти не ппдразумева
самп елементарну већ и функципналну писменпст. За успещнп функципнисаое у приватнпм и
прпфесипналнпм живпту данас се функципнална писменпст ппдразумева, а инфпрматишка писменпст
ппстаје императив. Када гпвпримп п инфпрматишкпј писменпсти, оу дефинищемп кап знаое и
сппспбнпст ефикаснпг кприщћеоа рашунара и технплпгије уппщте. Пднпси се такпђе и на степен
умещнпсти кпју некп има када кпристи рашунарске прпграме и друге апликације кпје су у вези с
рашунарпм. Јпщ једна кпмппнента пве писменпсти је и ппзнаваое рада сампг рашунара. Инфпрматишка
писменпст се пстварује путем дефинисанпг нивпа упптребе и пперисаоа рашунарима, мрежама и
прпграмима.
Пбразпваое у Србији има пбавезу да буде у тпку са најнпвијим инфпрматишким дпстигнућима и
кприщћеоем нпвих технплпгија. Пред пбразпвни систем се кап пснпвни задатак ппставља захтев да
сваки ппјединац развије свпје пптенцијале, да се псппспби да упптребљава свпје знаое, да га
унапређује, да селектује пнп щтп је битнп у датпм кпнтексту и да разуме пнп щтп је наушип. Рещаваое
ппменутпг прпблема није лакп, али су прпмене и усаглащаваое садржаја, приступа, структура и
стратегије у пбразпваоу пплазне пснпве за пствареое задатка. Пвп су птвпрена питаоа за щиру јавну
расправу кпјпм се наще друщтвп свакакп мпра ппзабавити, такп да ми сада мпжемп самп да ушинимп
пнп щтп зависи пд нас самих, а тп је да будемп укљушени у све пве прпцесе у кпјима мпжемп да дамп
свпј дппринпс пбразпваоу младих људи.
Један пд првих услпва кпји нам се намеће у пвпм тренутку да бисмп ищли у кпрак са временпм јесте
да ппшнемп да заиста пписмеоујемп ушенике, тј. да и рачунарствп уведемп у пбразпвни систем кап
пбавезан предмет у пснпвнпј щкпли, а пцену за ппстигнути успех из тпг предмета ушинимп делпм
ппщтег успеха ушеника јер без тпга не мпжемп даље. Назпвимп ствари правим именпм. Ппшнимп пд
нас, наставника, и (инфпрматишки) се пписменимп и ми, да бисмп пписмеоавали друге. Зар нам тп
није ппсап? Инфпрматишкп пкружеое у кпме се налазимп и кпје рапиднп евплуира гпвпри у прилпг
тпме да и пбразпвне метпде и праксе мпрају да евплуирају у складу са пкружеоем, да му се
прилагпђавају. Инфпрмаципна писменпст мпра да ппстане фпкус пбразпвним институцијама на свим
нивпима, укљушујући и пснпвнп пбразпваое кап пплазну ташку. Пвп захтева ппсвећенпст ушеоу тпкпм
целпг живпта и сппспбнпст изналажеоа и идентификпваоа инпвација кпје су неппхпдне да би се
пдржап кпрак са прпменама.
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СОЦИЈАЛНИ МАРКЕТИНГ
Милијана Петрпвић64
Средоа щкпла „17. септембар“, Лајкпвац

Реклама за календар „Дан по дан“

Сажетак: Реклама пписује календар дпгађаја „Дан пп дан“. Урађена је у PowToon
алату. Садржи десет слајдпва кпји приказују важне делпве календара, ппступке у
изради, извпре ппдатака, Стприфај алат за креираое збирки и на крају аутпре
календара. Излпжена је кпнцепција календара и активнпсти кпје се спрпвпде за
оегпву прпмпцију.
Кључне речи: PowToon, реклама, календар

Увпд
У циљу ппбпљщаоа кпмуникације и сарадое у пбразпваоу велику примену имају савремени веб 2.0
алати. Пни пмпгућавају ппвезиваое разлишитих извпра инфпрмација у прпцесу ушеоа, уклаоају
прпстпрна и временска пгранишеоа и дппринпсе да се уши крпз интеракцију са другим људима.
Пример „умреженпг наставника“ дат је на слици 1.

Слика 1. Умрежени наставник
64

petrovicmilijana3@gmail.com
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Креираое рекламе
Ппдстицај
Пптреба за прпмпвисаоем календара „Дан пп дан“, кап и тп щтп дп сада није представљен на пвакав
нашин, ппдстакла ме је да направим рекламу. Идеја календара је врлп интересантна, мпже се
ппсматрати са вище аспеката, а најважнија је теритпријална свепбухватнпст щкпла у прпјекту, заједнп
са прпфесприма и ушеницима. Календар је интересантан свим генерацијама јер пажљивп изабрани
материјали нису пптерећујући, а дпста су инфпрмативни. Прихватљив је на разлишитим нивпима, пд
уппзнаваоа са дпгађајима дп оихпвих детаљних приказа на извприма.
Сарадници у изради рекламе
Велики дппринпс у избпру алата, припреми материјала, слика и текстпва, кап и у сампј изради
рекламе, дале су ушенице Љиљана Радић и Елепнпра Ранкпвић, кпје су пд ппшетка укљушене у израду
сампг календара. Такпђе, у кпнцепцији пвпг рада, исправкама и лектприсаоу, ушествпвала је и
кплегиница Анђелка Адампвић.
Избпр алата за рекламу
У мнпщтву алата кпји су дпступни, пдлушили смп се за Пау-тун (PowToon, банер сајта –слика 2,
http://www.powtoon.com/).
Алат ппседује мпгућнпст креираоа рекламе у виду презентације или видеп записа, те мнпщтвп
гптпвих щаблпна и елемената кпји се мпгу уређивати. Изабрала сам видеп запис, дпдавала слике са
календара, текст и друге симбпле. Мпгућнпст дпдаваоа ефеката на пбјекте, кап и временска линија
кпја пмпгућује редпслед и трајаое оихпвпг ппјављиваоа, музика... – ушинили су рекламу
занимљивпм и динамишнпм. Ппсебнп је знашајнп тп щтп је алат јаван, щтп пмпгућује дељеое на
друщтвеним мрежама и врщи аутпматскп пбјављиваое прише – рекламе на YouTube-у.
Израда рекламе
Реклама је рађена у две фазе. Првп је урађена прпбна реклама кпја је ппстављена на YouTube. Затим
смп замплили некпликп пспба (кпје нису уппзнате са прпјектпм) да ппгледају рекламу и да изнесу
мищљеое п опј. Евп неких запажаоа, а ппстпје и писани трагпви истраживаоа, приказани на сликама
3, 4, и 5.

Слика 2. Кпментар ученице

Ппсле пвих запажаоа приступили смп кпрекцијама, такп да сада имамп десет слајдпва у реклами, а
сваки пд оих садржи:
1. Слике старих календара, истакнут назив календара „Дан пп дан“;
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2. Ппшетну страну са пзнашеним банерпм за преузимаое и истакнутим целинама у
календару: щкплски календар, празници и важни датуми и јубилеји;
3. Верски календар и оегпве целине, кап щтп су: календар, српски владари, славе,
ппстпви, мплитвеник и др;
4. Примере щкплскпг календара;
5. Приказане збирке дпгађаја: „Наслеђе“, „Пплитишка истприја света“ и „Из света културе
и науке“;
6. Извпре материјала за календар;
7. Празнике и важне датуме;
8. Рекламу Стприфај алата;
9. Аутпре;
10. Адресу сајта на кпјем је календар.
Рекламу мпжете ппгледати на адреси:
http://www.youtube.com/watch?v=MvzC099_U0E&feature=g-upl

Лични став аутпра
Реклама календара садржи све щтп је пптребнп. Сви делпви календара су ппсебнп пбрађени и
истакнути, кап и Стприфај алат у кпме се креирају дпгађаји и аутпри кпји ушествују у оегпвпм
креираоу. Технишки аспекти су неиспитани. Мпглп је у некпм другпм веб алату да се ппстигне вище
ефеката и анимација али, какп су ти прпграми увек кпмерцијални или нуде мнпга пгранишеоа, Пау-тун
је задпвпљип наща пшекиваоа.
Закључак
Уз Пау-тун смп успели да ппделимп идеје на јасан и језгрпвит нашин, да пбјаснимп слпжен прпјекат –
календар „Дан пп дан“ и ппдстакнемп интереспваое за пвај прпјекат.

Литература и извпри
1. Вебциклппедија, http://vebciklopedija.weebly.com/ (ппсећенп 23. 11. 2012).
2. Пбразпвнп пкружеое – прпфесипнални развпј, http://eduobr.blogspot.com/
(ппсећенп 23. 11. 2012).
3. Слика 1. прузета је са адресе http://www.langwitches.org (23. 11. 2012).
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Александра Мишић65
ПЩ „Ђпрђе Крстић“, Бепград

Реклама за акцију „Поклони књигу школској библиотеци“

Сажетак: Реклама за акцију „Ппклпни коигу щкплскпј библиптеци“ настала је кап
пдгпвпр на кпнкурс кпји је расписан на мрежи ПЗ, ппсле семинара Кпмуникација и
интеракција у савременпј шкпли, а пре пдржаваоа струшнпг скупа - кпнференције
Кпмуникација-интеракција-акција. Идеја аутпра рекламе била је да се ппрпба у
изради рекламе, примеоујући знаое стешенп на тек заврщенпм електрпнскпм курсу,
да да свпј дппринпс једнпј важнпј щкплскпј акцији и да узме активнп ушещће у раду
кпнференције, у пквиру теме кпја је ппсвећена спцијалнпм маркетингу. У раду је
детаљније пписан прпцес настанка рекламе, пд идеје дп оенпг пбјављиваоа.
Кључне речи: щкплска акција, маркетинг, реклама, сарадоа, библиптека, шитаое,
циљне групе
Мптивација
Није ми требалп мнпгп времена да се пдлушим за ушещће на пвпм кпнкурсу. Желела сам да направим
рекламу јпщ дпк је трајап курс „Кпмуникација и интеракција у савременпј щкпли“, али за тп у тпм
тренутку нисам имала дпвпљнп времена. Кпнкурс је бип прилика да урадим тп щтп сам желела и да
знаое п маркетингу кпје сам стекла на семинару практишнп применим у нешему щтп је знашајнп за
щкплу, за ушенике и за мене кап разреднпг старещину. Ппред тпга, привлашиле су ме мпгућнпсти
предлпжених алата за спцијални маркетинг,али и неких кпје сам сама пткрила дпк сам размищљала п
свпјпј реклами.
Пдлука да правим рекламу била је кпнашна пнпг тренутка кад сам видела да је у нащпј щкпли већ
предвиђена акција у кпјпј желим и сама да ушествујем са свпјим пдељеоем и оихпвим ппрпдицама.
Акција је планирана у щкплскпј библиптеци, месту кпје је важнп за мпј прпфесипнални развпј и где
свакпдневнп прпвпдим деп слпбпднпг времена, будући да шитаое и коига имају велики знашај у мпм
живпту. Затп се трудим да и кап рпдитељ и кап наставник коигу приближим ушеницима. Кпнкурс кпји
је расписан на мрежи ПЗ и кпнференција Кпмуникација-интеракција-акција, кап прирпдни наставак
семинара на кпјем сам ушествпвала, пружају ми мпгућнпст да: ппкажем и применим нещтп пд пнпга
щтп сам наушила на семинару, да путем рекламе ппдржим щкплску акцију “Ппклпни коигу щкплскпј
библиптеци“ и да се ппрпбам у јавнпм наступу.
Сви смп свесни да су у данащое време деца кпја имају развијену навику шитаоа коига пре изузетак
негп правилп и да најшещће шитају самп пбавезну лектиру. Негде се изгубила та драж шитаоа и
ппзајмљиваоа коига из библиптеке, и тп не самп щкплске. Лишнп не ппзнајем ниједнп дете кпје је
шлан неке јавне библиптеке. Јаснп ми је и защтп је тп такп. Данас је највећи брпј инфпрмација
смещтен на интернету и дпступан је на „клик“, па такп ппстпје и сајтпви на кпјима се на пар страна
65
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мпгу наћи препришани и шитави рпмани. Не мислим да данащоа деца треба да буду инфпрматишки
неписмена, већ да свпје инфпрматишке вещтине треба да кпристе на прави нашин.
Креираое рекламе и ппис прпцеса оене израде
Приликпм израде рекламе највище времена пптрпщила сам на псмищљаваое текстуалнпг садржаја,
претрагу и преузимаое филмпва са интернета и избпр алата у кпјем ћу је радити. Најпре сам
псмислила текст, кпји је крпз рад претрпеп незнатне прпмене. Желела сам да садржај рекламе буде
занимљив пнима кпјима је намеоен, а тп су пре свега ушеници, али да кадрпви кпји прате текст буду
преппзнатљиви и пдраслима.
Пре негп щтп сам пдлушила да кап алат кпристим Ви-видеп (Wevideo), испрпбала сам и Муви-мејкер
(Movie Maker) и Адпб-премијер (Adobe Premiere). Адпб-премијер сам кпристила за узимаое кадрпва
из филмпва, кпје сам кпнвертпвала Прп-кпдерпм (Procoder). Схватила сам да се не сналазим са унпспм
текста у Адпб-премијеру, па сам припремљени видеп материјал кпристила у Ви-видеу. И даље мислим
да је Адпб-премијер бпљи алат пд Ви-видеа (иакп имају слишан тајм-лајн), али такпђе мислим и да ми
за оегпву упптребу треба вище вещтине, искуства и времена. Избпр алата је, на крају, пдређен мпјпм
жељпм да будем ефикасна и урадим рекламу на време, али сам вепма задпвпљна щтп сам успут
стекла увид у мпгућнпсти разлишитих алата за спцијални маркетинг и наушила мнпгп п оима.
Анализа рекламе
Циљ мпје рекламе јесте анимираое ушеника и пдраслих (наставника, шланпва ппрпдица ушеника,
пријатеља щкпле) да се укљуше у щкплску акцију Ппклпни коигу шкплскпј библиптеци. Желела сам да
садржај рекламе буде близак и преппзнатљив и деци и пдраслима, а да прппратни кадрпви буду
привлашни и духпвити.
Мпј изабрани медијум је кратак филм, а не класишна реклама. Сппт за песму Гангнам стајл (Gangnam
Style) јужнпкпрејскпг извпђаша Псаја (PSY) дп сада је ппгледалп скпрп милијарду људи, щтп ме је
навелп на закљушак да ће приказ у фпрми краткпг видеп записа на најбпљи нашин пренети ппруку
акције циљнпј групи. Кпмбинацијпм исешака из ппзнатих филмпва и кприщћеоем преппзнатљивих
карактера пснпвну идеју акције претпшила сам у стилизпвану пришу. Имајући у виду разнпврснпст
циљне групе, пдабрала сам лајтмптив акције – Нека нас коига спаја – не самп на примарнпм нивпу
(преппзнаваое ликпва и идентификација са оима), већ и креираоем нпвпг круга у кпјем ће се
преппзнати дарпдавац коиге и прималац ппклпна, пднпснп будући шитапци и пптенцијални
дарпдавци. Ствараоем нпве заједнице желела сам да кпд шланпва циљних група, пднпснп
пптенцијалних ушесника у акцији, изазпвем псећај припаднпсти групи (љубитеља коиге и шитаоа) и да
развијем оихпву свест да ппклаоаоем коиге шине дпбрп делп и за себе, и за друге.
У реклами су кприщћени кадрпви из филмпва Хари Пптер, Бекствп из Шпшенка, Лепптица и звер,
Мистер Бин, Фантастичне летеће коиге гпсппдина Мприса Лесмпра, кап и кадрпви из америшкпг
мјузикла Чпвек пд музике из 1962. гпдине. Ниједан кадар није узет насумишнп, већ их ппвезује тп щтп у
ппзадини свакпг пд наведених филмпва стпји приша п коизи. У филму Бекствп из Шпшенка затвпрски
библиптекар (главни јунак филма) успева у нешему у шему никп пре оега није успеп, а тп је да сви
затвпреници ппшну да шитају коиге. У филму Лепптица и звер, звер лепптици ппклаоа шитаву
библиптеку да би псвпјила оену наклпнпст, знајући за љубав кпју пна гаји према писанпј реши. У
мјузиклу Чпвек пд музике већи деп филма дещава се у библиптеци кпја је центар дружеоа и
пкупљаоа младих тпг времена. Филм Фантастичне летеће коиге гпсппдина Мприса Лесмпра је
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дпбитник Пскара за најбпљи краткпметражни филм за 2012. гпдину. Тај филм ми је ппслужип кап
инспирација за пратећи текст и лајтмптив рекламе – Нека нас коига спаја, јер се у тпм филму прави
један непрекидни круг дарпдавац – шиталац. Кап прптивник ппделе на улпге дешака и девпјшица,
пднпснп предрасуда п тпме щта и какп треба да се ради, па и шита, у зависнпсти пд ппла или гпдина, у
пратећем тексту сам намернп девпјшицама дпдељивала пспбине „резервисане“ за дешаке и пбрнутп.
Ппделу на коиге према пплу и узрасту треба узети самп услпвнп, на нашин кпји не пгранишава слпбпду
шитаоа свакпг ппјединца.
У садржају сам пптенцијалним ушесницима предлпжила да коигу кпју ппклаоају „испрате“ тпплим
решима, какп би пна лакще нащла пут дп шитапца кпме је намеоена. Акценат сам ипак ставила на сам
шин ппклаоаоа коиге библиптеци, а писаое „писма“ ппнудила сам кап мпгућнпст, самп за пне кпји тп
желе. Бринула сам п тпме да их тај дпдатни задатак не пдврати пд ушещћа у акцији ппклаоаоа.
Заључак
Кад је реклама била гптпва, питала сам се да ли је оена ппрука дпвпљнп јасна и истише ли у дпвпљнпј
мери циљ акције, с пбзирпм на тп да се у реклами вище инсистира на пднпсу према коизи, негп на
ппзиву да се коига ппклпни щкплскпј библиптеци. Верујем да је такав предкпнтекст бип неппхпдан,
јер циљ рекламе није самп пласираое идеје да се ппклпни коига, кап щтп се ни успех акције не мери
брoјем коига ппклпоених щкплскпј библиптеци. Мнпгп је важније да се кпд пптенцијалних ушесника у
акцији развије свест п тпме да није свеједнп кпју коигу ппклаоају и какп тп шине: Дпбрп размисли и
пдабери… Уз коигу напиши писмп... Заштп се баш уз оу најбпље машта, расте, ппстаје и пстаје
радпзнап.
На крају мпгу да кажем да сам задпвпљна реклампм кпју сам направила. Реклама је весела и
другашија је пд већине кпје сам видела, а сама сам и пре ппкретаоа щкплске акције, ушинила знашајан
кпрак да та акција и успе.
Великп задпвпљствп псећам и збпг тпга щтп знам да сам наушила мнпгп п маркетингу и оегпвпм
знашају у савременим услпвима живпта, нарпшитп п знашају маркетинга и оегпвпј упптребљивпсти у
щкпли и за щкплу. Успут сам стекла сплидну вещтину у кприщћеоу алата Ви-видеп, кпји ћу наставити
да примеоујем у свпм раду. Имам план да и свпје ушенике пбушим у оегпвпј примени.
Реклама је ппстављена на сајт щкпле, какп би била видљивија пнима кпјима је намеоена.
Рпдитељ ушеника наще щкпле направип је плакате за рекламу, кпји ће бити ппстављени у щкплскпј
библиптеци и хплу щкпле, кап и флајере кпје ће ушитељи и разредне старещине ппделити ушеницима
када ппшне акција.
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Слика 1. Плакат за рекламу
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Слика 2. Плакат са ребуспм

Слика 3. Флајер за ученике – реши ребус

Прилпг
Линк дп рекламе: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vO3PoM2d0Rc

Светлана Оегпмир66
Щкплски центар „Никпла Тесла“ Врщац
njegomir.s@gmail.com

Веб, ти и ја = Вебциклопедија

Сажетак: Рад пписује када и защтп кпристимп спцијални маркетинг, какп сам уппзнала
кплегинице кпје уређују Вебциклппедију, защтп имам ппвереоа у оихпв рад. Веб алат
Пау-тун (PowToon) је пписан крпз ппис настанка рекламе за сајт Вебциклппедија.
Кључне речи: спцијални маркетинг, Вебциклппедија, реклама, веб алати,
(PowToon)

Пау-тун

Пткуд спцијални маркетинг у пбразпваоу?
Акп је мпгуће маркетингпм привући пажоу пптрпщаша, утицати на оихпве жеље и живпте и навести
их да купе пдређени прпизвпд кпји им није неппхпдан а шестп је некпристан или щтетан, пнда је
пшекиванп да пвп мпћнп средствп мпжемп кпристити за људску дпбрпбит, прпмпвисаое друщтвенп
кприсних замисли, ставпва и ппнащаоа ради дпбрпбити циљне пппулације и друщтва уппщте.
Принципе спцијалнпг маркетинга мпгуће је применити за ппбпљщаое физишкпг и менталнпг здравља
станпвнищтва, унапређеое кпмуникације и сарадое, кап превентиву пд друщтвенп неприхватљивпг
ппнащаоа и уппзнаваое са мнпгпбрпјним мпгућнпстима кпје нуди савременп друщтвп. Пн не
индпктринира, негп инфпрмище и пбразује пптенцијалне кприснике п мпгућнпстима кпје му се
пружају. Сущтина спцијалнпг маркетинга лежи у прпмени нашина мищљеоа тпкпм кпга се дещавају
прпмене друщтвенп неприхватљивпг ппнащаоа и ппстизаое друщтвенпг дпбра а не, кап кпд
кпмерцијалнпг маркетинга, у ппстизаоу финансијске дпбити за пнпг кп га кпристи.
Тражећи пбавещтеоа какп мпгу да унапредим наставу, на сајту Министарства прпсвете прпнащла сам
пбавещтеое за кпнкурс п три курса. Ппхађала сам курс „Меначмент у пбразпваоу“. Пн је бип
намеоен заппсленима у прпсвети с циљем увпднпг инфпрмисаоа и фпрмираоа пснпвнпг кпрпуса
знаоа из меначмента кпје је неппхпднп за управљаое мпдернпм, динамишнпм и ефикаснпм щкплпм.
Задаци су били индивидуални и групни. Имала сам срећу да приликпм групнпг рада будем у групи са
некпликп креативних, вредних, несебишних и дпбрпнамерних кплегиница. Видећи на кпнкретнпм
примеру за щта су све сппспбне, пратила сам оихпв рад и ушила пд оих. Није ми требала бпља
реклама негп да пне нещтп предлпже, билп да је у питаоу алат за припрему наставних материјала,
прикљушеое пбразпвнпј мрежи или ппзив на нпву активнпст . Увиђам да нису сви алати или
платфпрме ппгпдан за сваку активнпст, али на пснпву дпсадащоег искуства мпгу да кажем да п пнпме
щтп пне предлпже треба размислити. Надам се да и пне пд мене мпгу да науше кприсне ствари.
Верпватнп и Ви имате некпга у кпга имате ппвереоа, некпга с ким размеоујете идеје и с ким се
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међуспбнп ппмажете. Прпщирите круг, придружите се некпј пд мнпгпбрпјних мрежа прпсветних
радника. Срећна пкплнпст је да су и нащи наставници све вище свесни пптребе за усаврщаваоем и
разменпм идеја са кплегама. Едмпдп , Пбразпвнп пкружеое - прпфесипнални развпј, Мрежа
прпсветних радника Србије, Љубитељи финих вебинара на Биг-маркеру, Вебцилппедија самп су нека
пд пнлајн места кпја ппсећују и на кпјима се пкупљају прпсветни радници Србије. За инфпрмисаое и
непбавезна ћаскаоа мпжете кпристити фејсбук, али за пзбиљну сарадоу и кпмуникацију с кплегама,
кап и за рад са ушеницима, неппхпднп вам је нещтп пзбиљније.
Шиме се баве наведени сајтпви?
Едмпдп је платфпрма кпју слпбпднп и без нпвшане надпкнаде мпгу кпристити наставници щирпм
света. Пднедавнп ппстпји група Едмпдп за прпсвету Србије. Пбразпвнп пкружеое - прпфесипнални
развпј је сараднишки блпг п разлишитим пблицима прпфесипналнпг развпја и искуствима струшнпг
усаврщаваоа наставника Србије. Мрежа прпсветних радника Србије пкупља наставнике свих прпфила.
Циљ пве мреже је размена инфпрмација, идеја, ресурса и искустава, а тп је и местп за усппстављаое
сараднишких пднпса и планираое заједнишких активнпсти и наступа.67
А какп да кплеге шују да те мреже ппстпје?
Ту на сцену ступа спцијални маркетинг. Такп је настала и реклама кпју сам направила за
Вебциклппедију.
Шта је Вебциклппедија?
Вебциклппедија је сајт п веб алатима кпји су ппкренуле Славица Јурић, Гпрдана Петрпвић, Марија
Јпвић и Нада Пуртић. Истражујући мпгућнпсти за унапређеое и псавремеоаваое наставе пне су
тражиле нпве алате на интернету. Када би увиделе да пдређени алат мпже кприснп да се примени у
настави, написале би краткп упутствп п оему и пбјавиле га на сајту Вебциклппедија. Упутсвп садржи
назив алата, интернет адресу на кпјпј га мпжете прпнаћи, кратак ппис у кпме су наведени услпви
кприщћеоа, мпгућнпсти алата и предлпг оегпве примене у настави. Алати су ппдељени у категприје, а
категприје имају ппдкатегприје. Сваку категприју шине алати са слишнпм наменпм.
Мпгућнпст да се на једнпм месту нађу кприсне инфпрмације п мнпгпбрпјним кприсним алатима и тп
на језику кпјим гпвпримп умнпгпме плакщава сналажеое већини прпсветних радника. Пвп је вепма
кприснп ппшетницима, јер пвде мпгу прпнаћи прве идеје кпје касније мпгу прпщирити и унапредити.
Напредни кприсници веб алата мпгу да прпнађу алате са кпјима се дп сада нису сретали.
Анализа елемената рекламне ппруке
Елементи прппагандне ппруке су:





Пажоа
Интереспваое
Жеља
Активнпст

Да ли реклама „Веб, ти и ја = Вебциклппедија“ испуоава ппстављене захтеве.
Да ли изазива пажоу?
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-

-

-

Реклама ппшиое благим хумпрпм. Дешји глас скреће пажоу на себе и ппставља се питаое
какве везе има дете са веб алатима. Защтп нас нащ рашунар впли? Збпг бриге п оему и сталнпг
инсталираоа нпвих прпграма на оега. Али, превелика љубав ппстаје пптерећујућа. Имена
прпграма кпја прекривају рашунар и оегпвп щиреое ппказују какп се рашунар пуни. Затрпавају
га мнпгпбрпјни прпграми кпји шестп бивају инсталирани из радпзналпсти и гптпвп никада
искприщћени и ппкренути.
Рашунар „затрпан“ мнпгпбрпјним алатима, кпји ради све спприје и нестабилније, ппзната је
ствар већини оегпвих кприсника. С разлпгпм или без оег, такав нашин пптерећиваоа рашунара
вище се приписује женама, кап и оихпвпј „несппспбнпсти“ да их пдржавају у исправнпм
стаоу. Реакције мущкараца и жена на тај деп рекламе верпватнп ће бити разлишите. Једни ће
сумоишавп, мпжда шак и љутитп, пдмахнути главпм, дпк ће се други насмејати са
пдпбраваоем, али ће сви приметити кпментар: „Ах, те жене!“
Запитајмп се кп ће да нам рещи те прпблеме!

Да ли изазива интереспваое?
-

-

Щта радимп када имамп прпблем? Зпвемп пријатеље у ппмпћ. Имају ли пни увек времена за
нас? Дпбри пријатељи се труде да имају времена за нас, а ми кап дпбри пријатељи не треба да
претерујемп са захтевима за ппмпћ. Пптрудимп се и сами, искпристимп оихпве савете,
истражујмп, ппсетимп Вебциклппедију, уппзнајмп се са нпвим алатима и мпгућнпстима
оихпве примене у наставнпј пракси.
Затрпан рашунар, рещаваое прпблема збпг шестих реинсталација система, разнпврснпст веб
алата, уппзнаваое оихпвих мпгућнпсти и размена идеја п оихпвпј мпгућпј примени у
наставним и ваннаставним активнпстима требалп би да је дпвпљан разлпг да применимп веб
алате.

Изазива ли жељу за применпм веб алата?
-

-

Рашунар ради брзп, без сметои, нема издвајаоа нпвца збпг пптребне реинсталације система,
бпгатствп идеја за примену разлишитих алата у настави кпд већине наставника би верпватнп
бип дпвпљан разлпг да изазпве жељу да их испрпбају.
Велики брпј алата нуди непгранишене мпгућнпсти за инпвираое наставе, а савети кплега
ппдстишу нащ прпфесипнални развпј и стварају жељу да се и ми ппрпбамп у нпвим
ситуацијама.

Да ли су јасне активнпсти кпје треба да предузме наставник заинтреспван за примену веб алата?
-

Ппрука кпју наставницима щаљемп путем пве рекламе је да ппсете сајт Вебциклппедија,
прпнађу упутства п интересантним алатима и нашинима оихпвпг кприщћеоа и да ппшну да их
кпристе.

Да ли је пва рекламна ппрука задпвпљила критеријуме кпје треба да задпвпљи ппрука креирана за
пптребе спцијалнпг маркетинга?
Ппруке у спцијалнпм маркетингу треба да буду јасне, уверљиве, да привлаше пажоу, указују на
следећи кпрак, да буду релевантне за пспбу кпјпј су намеоене и адекватнп апелујуће, прпслеђене
крпз адекватне канале кпмуникације и претхпднп тестиране.
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Рекла бих да је реклама јасна – недвпсмислена, не даје двпсмислена упутства и не мпже бити
ппгрещнп прптумашена. Хумпрпм привлаши пажоу и усмерава је на ппдатке кпји су релевантни за
пптенцијалне кприснике веб алата. Указује да је бпље превентивнп кпристити веб алате, а тек када су
пни недпвпљни инсталирати нпве прпграме на сппствени рашунар. Мпгуће је пбјавити је на
друщтвеним мрежама и ушинити дпступнпм великпм брпју наставника кпји јпщ нису шули за
Вебциклппедију и заинтереспвати их да је ппсете.
П уверљивпсти би се мпглп размислити, јер би сумоишави мпгли тражити јпщ разлпга за дпказиваое
кпристи пд веб алата, оихпве примене у настави и оихпвпг прикупљаоа. Накпн ппсете и анализираоа
садржаја сајта, та сумоа би мпгла бити смаоена.
Узпрак на кпме је реклама тестирана је мали, али ппказује да пна изазива интереспваое. Мпжда је
узпрак бип пристрастан, јер су га шинили мпји пријатељи и ушеници.

| 110

Ивана Ћукпвић68
ПЩ „Ђпрђе Крстић“ Бепград

Насиље – прича о једној дигиталној причи

Сажетак: Дигитална приша „Насиље“ ппкущава да скрене пажоу на увек актулену
тему – насиље међу децпм у щкплама. Пна ппзива да се пбрати пажоа пре свега на
децу кпја су жртве насиља, у смислу псвещћиваоа и деце и пдраслих. Щкплскп
пкружеое треба да буде сигурнп местп за све. Приша садржи: текст, фптпграфије и
музику.
Кључне речи: безбеднпст деце, насиље, щкпла, веб-технплпгија, интернет, маркетинг

Увпд
Свакпдневни напредак технплпгије али и нпва сагледаваоа васпитаоа, пбразпваоа, щкплпваоа, кап
и ппщтпваое „Кпнвенције п правима детета“, стављају пред наставнике нпве циљеве кпјима треба
тежити. Пни кпји уше друге, треба и сами да уше и тп дпживптнп. У дпстизаоу тпг циља/циљева,
пптребна је свепбухватна ппдрщка надлежних. Ппједине прганизације и ппјединци пзбиљнп се баве
струшним усаврщаваоем наставника и сарадника. За ушеое у савременим услпвима, веб технплпгија
има велики знашај. Један пд наппра да се ппмпгне наставницима да уше и ппдушавају кприщћеоем
савремене пбразпвне технплпгије јесте и пнлајн семинар „Кпмуникација и интеракција у савременпј
щкпли“. Аутпр дигиталне прише п насиљу је пплазник пвпг курса.
Заштп је настап пвај рад
Избпрни задатак на семинару п интеракцији и кпмуникацији у щкплама захтевап је и израду
маркетинщке ппруке/рекламе/пгласа п питаоима везаним за щкплу. Псим ппнуђених смерница за
израду задатка, ппстпјала је мпгућнпст да пплазници изаберу тему и алат за рад пп сппственпм
нахпђеоу.
Ппстпје брпјне „щкплске теме“ кпје захтевају да се п оима шестп гпвпри, нпр. нашин ушеоа, избпр
садржаја, пшуваое живптне средине... Међутим, „базу“ за све пстале теме и оихпвп разматраое
представља безбеднп щкплскп пкружеое. Сваки пблик насиља угрпжава ту безбеднпст и нарущава
међуљудске пднпсе. Ппрука прптив насиља јесте прилпг ппжељнпј, дпбрпј кпмуникацији. Таква клима
у щкплама ппгпдује и ефикаснијем ушеоу, пднпснп пствариваоу пних захтева кпје савременп дпба
пред нас ппставља.
Псврт на насиље у шкплама у Србији
Щкплпваое детету треба да пружи пбразпваое за живпт. Истпвременп – щкпла је сам живпт. Један пд
најважнијих задатака пдраслих јесте да упуте младе на ппщтпваое права других, уважаваое изгледа,
рпднпсти, спципекпнпмскпг статуса, етишке и верске припаднпсти, сппспбнпсти и знаоа свих
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„станпвника“ једне щкпле. Такве генерације желимп. С друге стране, свакпдневнп се сусрећемп с
разним пблицима насиља међу децпм. Струшоаци су прибегли и класификпваоу таквих пблика
ппнащаоа. Ппстпје три нивпа (пп тежини ппвреде) разних пблика насиља: физишкпг, емпципналнпг,
спцијалнпг, сексуалнпг и насиља злпупптребпм инфпрмаципних технплпгија. Шестп су тп: гураое,
гађаое, щутираое, унищтаваое ствари, пгпвараое, исмеваое, вређаое, пспваое, ппдсмеваое,
искљушиваое из групе, сексуалнп дпдириваое, слаое узнемирујућих ппрука (први нивп); пљуваое,
шупаое, уцеоиваое, нетрпељивпст пп наципналнпј пснпви, игнприсаое, свлашеое, злпупптреба
фпрума, снимаое и дистрибуираое насилних сцена (други нивп); туша, застращиваое, претое,
дискриминација, завпђеое пд стране пдраслих, дешја ппрнпграфија (трећи нивп). Разлишите пблике
таквпг ппнащаоа рещавају: наставници, пдељеоске старещине, щкплски тимпви за защтиту деце пд
насиља, сппљащоа защтитна мрежа. Први кпрак у рещаваоу свакпг прпблема, па и прпблема насиља,
јесте оегпвп преппзнаваое. Прпблем не мпже бити преппзнат и вербализпван акп не ппстпји
инфпрмација п тпме.
Ппследоих гпдина, и Србија се придружила земљама кпје се системски бпре са пвим прпблемпм.
Ппстпји и закпнска регулатива, а све вище щкпла укљушенп је и у прпграм УНИЦЕФ-а „Щкпла без
насиља“. Међутим, први кпрак је псвещћиваое пре свега деце/младих да п тпме гпвпре, пднпснп да
не прикривају прпблем, већ да за оегпвп рещаваое пптраже ппмпћ.
Какп је настап пвај рад
Насиље је, нажалпст, увек актуелна тема. Хтела сам да скренем пажоу на оен знашај на једнпставан и
свима разумљив нашин. Пснпвне смернице за тп биле су унапред задате. Ппрука треба да прпмпвище
„друщтвенп кприсне“ замисли, ставпве и ппнащаоа, да ппкреће прпактивну кпмуникацију, да тежи
дпбрпбити циљне групе (ушеника, наставника, сарадника, рпдитеља) и друщтва уппщте. Треба да
скреће ПАЖОУ свпјим кпнцептпм или наменпм, да буди ИНТЕРЕСПВАОЕ и да изазпве
ЖЕЉУ/мптивацију за акцију.
1.

Заштп прпблем кпји је предмет пвпг рада скреће пажоу?

Затп щтп је тп прпблем шије рещаваое кпристи свима – примећиваое/критика/псуда/сузбијаое
насиља.
2.

Какав је кпнцепт приче?

Кпнцепт укљушује текст, слике и звук на јасан, разумљив и крајое сведен нашин: кратке ппруке
исписане су белим слпвима, једнпставним фпнтпм на црнпј ппдлпзи. Приша упућује на псуду физишкпг
али и емпципналнпг и спцијалнпг насиља, и насиља ппшиоенпг злпупптребпм инфпрмаципних
технплпгија. Динамишнпст се ппстиже смеоиваоем текста, десет фптпграфија и два цртежа (дешји
радпви), на кпјима је приказанп насиље међу децпм. Брзина смеоиваоа слајдпва прилагпђена је и
најмлађпј пппулацији. Тпкпм рада приметила сам да, акп се слајдпви брже смеоују, деци није сасвим
јаснп щта је на оима приказанп и не стижу да прпшитају текст.
3.

Кпја је циљна група пве приче?

Намера ми је била да се кап циљна група преппзнају и деца и пдрасли, пднпснп и ушеници и
заппслени у щкплама. Кратке ппруке писане су наизменишнп, псим у 3. лицу мнпжине (Пни су...) и у 2.
лицу једнине (Прпбуди се. Пптруди се.), 1. и 2. лицу мнпжине (Зауставимп насиље. Да ли знате? Сви
сте ппзвани).
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4.
Кпје су кпристи циљне групе?
Намера пве прише је да пни кпји је ппгледају пптраже ппмпћ укпликп имају прпблем, а да пни кпји
имају сазнаоа п насиљу над другима, пптраже савет. Дпбрпбит свих је да насилних пблика
ппнащаоа буде маое и да щкплска средина буде безбеднп пкружеое. Наглащавам да је у раду
приказанп искљушивп насиље међу децпм (међу врщоацима и насиље старијих ушеника над
млађима). Насиље пдраслих над децпм, деце над пдраслима и пдраслих међуспбнп није
заступљенп у пвпм раду.
5.

Какп прича мптивише на акцију?

Наглащена емптивнпст прише је у функцији сензибилисаоа за прпблем и оегпвп рещаваое.
6.

На кпју активнпст ппкреће ппрука?

Активнпсти кпје ппкреће приша треба да буду: не ћутати п прпблему, већ пптражити ппмпћ или
савет (за децу) или се ппзабавити рещаваоем прпблема насиља (пдрасли). У пвпм сегменту, раду
недпстаје назнака кпјпј се кпнкретнп пспби/тиму/прганизацији треба пбратити.

Анализа текста приче
Већ сам нагласила да сам у раду тежила једнпставнпсти и разумљивпсти. Ппруке прише пбавещтавају,
али и критикују и упућују.
Питаое с ппшетка прише „Да ли знате?“ треба да скрене пажоу и прпбуди интереспваое.
Јавнпст треба да щпкира ппдатак, кпји је резултат истраживаоа УНИЦЕФ-а и пднпси се на щкпле у
Србији, да је „65% деце бар једанпут билп жртва насиља у шкпли“. Речи „насиље је намернп
нанпшеое бпла, страха, срампте“ јаснп дефинищу прпблем.
Ппрука кпја изражава сущтину пве дигиталне прише гласи „Зауставимп насиље“ и упућена је и деци и
пдраслима. У приши су сви ппзвани да нещтп предузму, пднпснп прпзвани да тп ушине акп већ нису.
Реши „Прпбуди се“ значе – не сакривај прпблем, немпј да ћутищ, а ппзив „Пптруди се“ – ппкущај да
рещищ прпблем, крени у акцију.
Нашин смеоиваоа текста је једнпставан и кпмбинпван је с фптпграфијама. У кулминацији текста прише
(Прпбуди се; Пптруди се), „трепереое“ слајдпва треба да дпшара „буђеое“ у смислу псвещћиваоа а
неприкриваоа прпблема.
Избпр музике
Кажу да слика гпвпри хиљаду реши а ја верујем да музика каже и вище пд тпга. Да би се ппстигла
емптивнпст, псим фптпграфија/цртежа на кпјима су приказана емпципналнп ппвређена деца,
пажљивп сам приступила избпру музике. Впдила сам се критеријумпм да музика треба да буде
инструментална, да не би текстпм скретала пажоу па, из истпг разлпга, тп не треба да буде ни
ппщтеппзната кпмппзиција. Музика, кап и сама приша, треба да буде једнпставна и дирљива.
Техничка ппдршка
Дигитална приша „Насиље“ урађена је у апликацији Microsoft Office Power Point 2007, креираоем
слајдпва. За пптребe пбјављиваоа рада на сервису You tube, презентација је кпнвертпвана у видеп
запис уз ппмпћ прпграма PPТ2DVD. Видеп је „дптеран“ и музика је дпдата у прпграму за видеп и
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тпнску мпнтажу Windows Movie Maker. У кприщћеоу PPT2DVD и Windows Movie Maker-a имала сам
ппдрщку са стране.
Прпблеми на кпје сам наилазила и какп сам их решавала
Веб-технплпгије пружају мнпгп мпгућнпсти за креираое разних садржаја. Ипак, технплпгија не треба
да буде сама саби циљ већ средствп ппмпћу кпга се дплази дп циља. Ни садржина ни фпрма
дигиталте прише „Насиље“ нису ми представљале тещкпћу, већ нещтп сасвим другп. Рад је требалп
пгласити. Упсталпм, маркетинщка ппрука са затп и прави. Пптребнп је да је види щтп већи брпј људи.
Размищљала сам п тпме
какп да пбјавим фптпграфије деце без сагласнпсти оихпвих
рпдитеља/старатеља и какп да упптребим музику без крщеоа аутпрских права. Да бих рещила пве
прпблеме, кпристила сам фптпграфије кпје су већ пбјављене (на интернету), бирала пне на кпјима се
не виде јаснп лица деце и на крају рада назнашила оихпвп ппреклп, кап и назив кприщћене
кпмппзиције.
Закључак
Веб технплпгија пружа изузетне мпгућнпсти за ппбпљщое сарадое у щкплама. „Умрежени“ ушеници,
наставници, сарадници и рпдитељи представљају шврст темељ васпитаоа и пбразпваоа младих.
Пптребнп је да сви заједнп напредујемп у щтп квалитетнијем кприщћеоу веб пптенцијала. Нарпшитп
стпга щтп у данащое време стварнпст тражи свпју пптврду на интернету.
Дигитални рад „Насиље“ настап је на семинару „ Кпмуникација и интеракција у савременпј щкпли“
кап маркетинщка ппрука.
У кпментарима је наищап на ппдељене критике. С једне стране, кплеге су преппзнале и
кпментарисале емптивнпст ппруке прише кап оену највећу вреднпст, али и нашин на кпји су ппруке
исказане. С друге стране, указанп је на тп да наглащена емптивнпст мпже бити и мана и да није
дпвпљнп јаснп кпја циљна група какву активнпст треба да предузме. Такпђе, технишка израда (пптпис
аутпра, навпђеое ппрекла фптпграфија) искљушује пвај рад из пквира рекламе – маркетинщке ппруке
у правпм смислу те реши. Затп сам пришу п насиљу, креирану кап рекламу, на кпнкурс пријавила кап
дигиталну пришу са жељпм да такп прпнађе пут дп пних кпјима је намеоена.

Литература
1. Друщтвп щкплских библиптекара Србије. Семинар „Кпмуникација и интеракција у
савременпј шкпли“ , 3. лекција „Вещтине и стратегије кпмуникације“
http://kursevi.skolskibibliotekari.edu.rs/mod/book/view.php?id=708
2. UNICEF/a Србија, страница „Шкпла без насиља, http://www.unicef.rs/skola-beznasilja.html (ппсећенп 22. 11. 2012).

Прилпг
линк дп дигиталне прише Насиље http://youtu.be/_Cwg9eGOd-k
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ПРИЛОЗИ
Конкурс за стручне радове
I КПНКУРС ЗА ПРИЈАВУ РАДА И ИЗЛАГАОЕ НА КПНФЕРЕНЦИЈИ
Ппшти услпви кпнкурса
-

На кпнкурс се свпјим радпвима мпгу јавити сви заппслени у пснпвним и средоим щкплама РС
кпји су шланпви прпфесипналне заједнице на мрежи: http://kolo.wall.fm/index.
Свпје радпве пријављују пппуоавајући све тражене ппдатке у пбрасцу за пријаву рада дп 21.
11. 2012.
Пријављени рад мпже бити ппјединашан или резултат тимскпг рада – дп 8 шланпва тима.
Један ппјединац или један тим мпже да пријави један рад.
Пријављени радпви требалп би да се први пут приказују на пвпм струшнпм скупу и неће бити
прихваћени радпви кпји су већ ушествпвали на некпм другпм струшнпм скупу или кпнкурсу.
Пријаве рада и кпнашне радпве щаљу се на адресу: drustvo.skolskih.bibliotekara@hotamail.com

Теме пријављених радпва

ТЕМА
1.

Спцијални
маркетинг

2.

Фпрмалнп и
нефпрмалнп
пбразпваое

3.

Прпактивна
кпмуникација и
птвпрена щкпла
Кпгнитивни,
дидактишки и
етишки аспекти
примене интернета
у пбразпваоу

4.

5.

Примена вебтехнплпгије у
настави и у
прпфесипналнпм
развпју

САДРЖАЈИ

АУТПРИ

Креираое, ппис прпцеса израде и анализа рекламе (пп
правилима друщтвенпг маркетинга) на тему Вебтехнплпгија у функцији ппбпљшаоа кпмуникације и
сарадое у пбразпваоу
Приказ прпцеса рада на изради акципнпг плана/
прпјекта кпји се пднпси на самппбразпваое,
нефпрмалнп и инфпрмалнп ушеое – дпживптнп ушеое,
струкпвнп ппвезиваое
Студија случаја кпнкретне щкпле са аспекта оене
птвпренпсти према средини и прпактивне кпмуникације
са срединпм

ппјединашан
рад

Дискурзивни (пплемишки, аргументативни) или
фактпграфски (дпкументаристишки) есеј п примени
интернета у пбразпваоу са кпгнитивнпг, дидактишкпг или
етишкпг станпвищта. Мпгуће теме: безбеднпст ушеника,
аутпрска права и интелектуална свпјина, перцепција
савремене „икс-генерације“, фенпмен мултитаскинга,
теледидактика (настава на даљину), интернет и плагијати
и друге српдне теме
Приказ искуства примене веб-технплпгије у раду
(платфпрме за ушеое, друщтвене мреже, сараднишки
веб-алати и други) са акцентпм на функципналнпсти
пдабранпг спфтвера и оегпвпј прилагпђенпсти
циљевима, метпдама и садржајима за кпје је кприщћен

ппјединашан
или тимски
рад
ппјединашан
или тимски
рад
ппјединашан
рад

ппјединашан
рад

| 115

Пнлајн-ппдршка тпкпм пријављиваоа и израде радпва
Заинтереспвани за пријаву рада имаће пнлајн-ппдрщку за израду радпва:
-

-

Вебинар на тему Студија случаја и есеј – аналитичка и пплемичкп-дпкументаристичка
фпрма
састава
19.
11.
2012.
у
20.00
у
пквиру
Вебинар-клуба
(https://www.bigmarker.com/club_130 )
Ппслевебинарска активнпст: дискусија и расправа п примерима студија слушаја и есеја, кпја ће
бити птвпрена све време на интерактивнпм веб-алату Mightybell
Ппкренута пп једна фпрумска тема на фпруму Кпмуникација – интеракција – акција
Прпфесипналне заједнице за сваку кпнкурсну тему
Заказана ћаскаоа са шланпвима жирија кап ментпрски рад – п терминима ћаскаоа сазнаћете
на зиду и најави дпгађаја у прпфесипналнпј заједници
Ментпрска ппмпћ пп дпгпвпру са прганизатприма (ћаскаое 1 на 1, виртуелни састанак путем
Скајпа, преглед нацрта рада са сугестијама итд)

Упутства за израду и предају завршених радпва
-

-

-

-

Припремљени радпви щаљу се на адресу Друщтва дп 25. 11. 2012. гпдине у електрпнскпј
фпрми: Впрд 2003, ћирилишним писмпм, упбишајеним фпнтпм (Тајмс-оу-рпман, Аријел,
Калибри), велишине слпва 11 или 12.
Радпви мпрају бити лектприсани.
Радпви пп пбиму мпгу имати 5-8 страница текста, не рашунајући слике, дијаграме и друге
графишке прилпге.
Графишки прилпзи у раду мпрају бити нумерисани и у натпису именпвани.
Уз рад, у зависнпсти пд теме, мпжете да прилпжите медијске дпдатке (звушне и видеп-снимке,
филм, сппт, фптп-галерија, презентације, пратећу дпкументацију и другп). Прилпзи већи пд 10
МБ пбјављују се на интернету, а у раду се самп навпди хипер-веза дп оих.
Сваки рад садржи:
o име и презиме аутпра, институцију и адресу електрпнске ппщте у гпроем, левпм углу
o назив рада у средини
o сажетак рада на српскпм језику
o кљушне реши
o извпре на крају рада (акп ппстпје)
За фус-нпте и библипграфске референце кпристите Шикагп-стил библипграфскпг цитираоа.

Преглед и пдабир радпва пристиглих на кпнкурс
Жири за преглед радпва прегледа и бира најуспещније и извещтава п свпм избпру све кпји су
кпнкурисали најкасније 30. 11. 2012. Аутпри шији су радпви пдабрани пп кпнкурсу уз извещтај ће
дпбити упутства и смернице за презентпваое рада на кпнференцији.
Нашини презентпваоа рада на кпнференцији мпгу бити: ппјединашнп или тимскп излагаое уз
пауер-ппинт презентацију; панел-ппстер; ппдела изрушака свим ушесницима, без других ппмагала
или са оима; директна демпнстрација садржаја на интернету где је/су аутпр/аутпри радип/ли,
ппставип или пбјавип садржаје п теми п кпјпј излаже; без икаквих ппмагала, самп дпбрп
кпнципиранп излагаое; кпмбинација вище нашина.
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Сви излагаши на кпнфренцији дпбијају пптврду Друщтва да су на кпнференцији ушествпвали кап
излагаши.
Кпначна агенда кпнференције са редпследпм излагаоа
Агенда кпнференције биће пбјављена у дигиталнпј фпрми и фпрми дпступнпј за преузимаое на
страницама прпфесипналне заједнице дп 3. децембра 2012. гпдине. Сви ушесници (излагаши и
слущапци) биће п тпме пбавещтени путем електрпнске ппщте.
Публикпваое збпрника
Сви презентпвани радпви, заједнп са пленарним излагаоима, биће пбјављени у електрпнскпм
збпрнику радпва, каталпгизпвани у Нарпднпј библиптеци Србије дп краја јануара 2013. гпдине.
Жири мпже преппрушити аутпру да оегпв рад буде публикпван у збпрнику, без приказиваоа на
кпнференцији, а аутпр има правп да се не слпжи са таквпм преппрукпм.
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Агенда стручног скупа
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Кпмуникација – интеракција – акција
електрпнски збпрник радпва (кпмпакт-диск)
са кпнференције „Кпмуникација – интеракција – акција“
пдржане 12. 12. 2012. гпдине

Умнпжаваое електрпнских збпрника (кпмпакт-диск) дпзвпљенп је уз сагласнпст издаваша Друщтва
щкплских библиптекара Србије

CIP - Каталпгизација у публикацији
Нарпдна библиптека Србије, Бепград
371:004(497.11)(082)
КПНФЕРЕНЦИЈА "Кпмуникација - интеракција - акција" (2012 ; Бепград)
Кпмуникација - интеракција - акција *Електрпнски извпр+ : електрпнски збпрник радпва
(кпмпакт-диск) са кпнференције "Кпмуникација - интеракција - акција" пдржане 12.12. 2012. у
Бепграду / уредници Славица Јурић, Весна Гпщпвић. - Бепград : Друщтвп щкплских библиптекара
Србије, 2014 (Бепград : Друщтвп щкплских библиптекара Србије). - 1 електрпнски пптишки диск (CDROM) : слика, текст ; 12 cm
Насл. са насл. екрана. - Тираж 300. - Библипграфија уз сваки рад.
ISBN 978-86-917501-0-7
1. Јурић, Славица *уредник+
2. Гпщпвић, Весна *уредник+
a) Инфпрмаципна технплпгија - Пбразпваое - Србија - Збпрници
COBISS.SR-ID 206193420
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