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Сажетак: Текст разматра Гугл учионицу школске библиотеке која је 

замишљена као подршка усмереног активирања ученика у наставном процесу, у 

иновативном смислу, са ослонцем на традиционалну улогу школских 

библиотека 
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канал, пракса,  индивидуализација,  интердисциплинарност,  мотивација 

 

У ери нових технологија и промена у свим порама друштва, поставило се  

питање нове улоге  школских библиотека, као и преиспитивање њихових улога 

у теорији и пракси. Ово питање се наметнуло већ формирањем стручног 

друштва школских библиотекара и као такво предмет је сталне анализе 

чланства, али и руководства истог, као важног сегмента подршке наставном 

процесу како по питању развоја ученика, тако и по питању развоја школа у свим 

сегментима, а посебно у сегменту интердисциплинарног приступа настави. 

За први акредитовани стручни скуп ДШБС, одлучила сам се за излагање на тему 

„Гугл учионица „Библиотека“ као дидактички медиј“, а која је постала још један 

саставни део  рада у мојој школској библиотеци. Учионица је замишљена као 

подршка усмереног активирања ученика у наставном процесу, у иновативном 

смислу, са ослонцем на традиционалну улогу школских библиотека, како би 

послужила као мост према нечему новом што нас чека у будућности. 

Оваква учионица је и својеврсни облик индивидуализације наставног рада у 

периоду који карактерише, поред осталог, и нагли развој информационо-

комуникацијских технологија, које су своје место  утемељиле у све поре живота 

и рада, па и у васпитно-образовној  делатности,  а њену примену у многим 

школама убрзала је пандемија вируса корона. 
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Као таква она врши неколико функција, а пре свега функцију комуникацијског 

канала за усмеравање информације од извора до корисника, на другачији начин 

од досадашњих, и као таква подразумева  другачију образовну технологију, 

медијску дидактику, мултимедијску педагогију и педагошку футурологију. 

Гугл учионица је дидактички медиј и у формалном (појавном, визуелном) и у 

суштинском (образовном) облику. Гугл учионица „Библиотека“ намењена је 

ученицима, наставницима и самом школском библиотекару на које треба да 

делује као чуло које је ангажовано. Специфична је за сваку школу и 

непоновљива је, јер зависи од више фактора, а они нису у свакој школи на 

истом нивоу  стручности  достигнутог мишљења, обима и намене прикупљених 

информација, нивоа инсталиране технике и аутоматике помоћу којих се медији 

покрећу и стављају у функцију, као и од самог начина примене истог у 

образовној пракси, чиме потврђује свој својеврстан начин индивидуализације и 

диференцијације у наставном процесу.  

У формалном, појавном облику она је постављена као књижни и некњижни 

медиј. Књижни као белетристика, уџбеници, енциклопедије, лексикони итд, 

чији се сегменти дају у виду текста или написаног или приложеног као додатак, 

а у некњижном као визуелна наставна средства дво и тродимензионална, 

аудитивна, аудиовизуелна и комбинована. Ова средства служе да лакше и брже 

изворе знања уподобљавају сваком кориснику понаособ и чине их 

приступачнијим за рад и учење,  изазивајући одређен интензитет дражи  

(фотографија, филм, изложба...) како би се стицала симболичка и директна 

искуства (драматизована искуства, сценске игре, симулације, непосредна 

искуства..) што подвлачи  њену праву интердисциплинарност.  

Њена индивидуализација и дифернцијација у садејству са 

интердисциплинарношћу се огледају у томе што сваки актер у наставном 

процесу бира и прима из понуђеног садржаја за себе понешто према одређеној 

области, афинитетима, потребама предмета, свом нивоу постигнућа, слободном 

времену, својим циљевима у животу (као својеврсни вид предпрофесионалне 

орјентације),  према свом вредносном ставу који је изградио или гради и, на 

крају крајева, према свом узрасту који може подразумевати све поједине 

набројане области до одређеног нивоа или само део оних лакших, ближих. 

Садржаји су снажан извор мотивације за читање, поимање и личну 

интерпретацију сваког понаособ, као незаобилазног  сегмента вољног учења. 

Као примери за мотивацију могу се узимати најразличитији мотиви, садржаји, а 

један од таквих је нпр. кратак опис оног шта се нуди, а потом постављање 

публикације из школске библиотеке. Један пример из праксе тиче се српског 

средњег века  - „Српски средњи век кроз историју и легенду“, аутора Невене 

Варнице и Наташе Половине као саставни део школске библиотеке. Као 
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увертира дају се линкови до аудио-визуелног материјала серијала „Српски 

јунаци средњег века“  којим се третира период усменог народног стваралаштва 

на један свеобухватан начин географско-историјског контекста и књижевно-

теоријског приступа. Такође, постављањем одређеног садржаја који упућују на 

културну и јавну делатност школске библиотеке, рецимо поводом Дана 

визуелне баштине у виду краћег текста који третира ову тему и сам догађај 

обележавања, потом линка ка аудио-визуелном материјалу  на тему  

„Мирослављево јеванђеље“  и у виду задатка да помоћу слике једног споменика 

културе истраже и открију остале који су стављени на светску баштину листе 

УНЕСКО-а.  

Добар пример може бити и својеврсна поука и реклама  за важне манифестације 

попут „Читајмо гласно“, „Лето без бриге проведи крај књиге“, „Читалићи“ на 

којима се они могу показати, а ученици испољити свој такмичарски дух. Све им 

говоре о важности читања и дају могућности промовисања и поређења са 

другим библиотекама и активностима које се баве оваквим радом. 

Као што видимо могућности једног оваквог дидактичког медија су многоструке 

и неисцрпне. 
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Литература и прилози из Гугл учионице: 

https://www.youtube.com/watch?v=RD0qKDvFUdE&list=RDCMUCsrKDhcBsB31

Xclq5meaJ_w&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=CdXw3dqJtrQ&list=RDCMUCsrKDhcBsB31Xcl

q5meaJ_w&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=iE_8RTu1LK8&list=RDCMUCsrKDhcBsB31Xc

lq5meaJ_w&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=niwrH61-

F8Q&list=RDCMUCsrKDhcBsB31Xclq5meaJ_w&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=kDkVx3p37Uc 

https://www.youtube.com/watch?v=bEh422-KrA4 

 

Коришћене публикације из школске библиотеке: 

1. Марко Краљевић И његова браћа,  Слободан Станишић, едиција Деца 

читају српску историју, Пчелица Чачак 2016,  

2. Милош Обилић, јунак над јунацима- Слободан Станишић, едиција Деца 

читају српску историју, Пчелица Чачак 2016,  

3. Урош Нејаки син Душана  Силног - Слободан Станишић, едиција Деца 

читају српску историју, Пчелица Чачак 2016,  

4. Александра Милошевић,  Стилови рада савременог наставника,  Ужице, 

2015 

5. Мр. Радоје Стопић,  Допунска настава подржана дидактичким медијима,  

Ужице 2015 
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