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Електронско учење у настави 
српског језика и књижевности: 

 

• нова могућност 

• нова метода 

• помоћ у извођењу наставе 

• непотребно “додворавање ученицима”или 

• обавеза? 

 



Дигитална писменост наставника и ученика  
(документи): 

• Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и 
стручних сарадника  

• Стандарди општих међупредметих компетенција за крај средњег 
образовања 

•  Циљеви образовања и васпитања у гимназији 

• Смернице Националног просветног савета  

• Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и 
њиховог професионалног развоја 

 



Шта је Едмодо? 
 Платформа за учење или социјална мрежа? Социјална мрежа за учење или 

платформа за учење са социјалном мрежом?  
 Вишеструка повезаност: 
 наставници с наставницима (у школи, области, глобално) 
 наставници с ученицима 
 наставници с родитељима 
 наставници са саветницима, школским управама. 

 Место на коме: 
 размењујете идеје, информације и искуства; 
 организујете обуке и курсеве професионалног развоја; 
 остварујете хибридно учење (ученици): домаћи задаци, секције, рад с 

талентованима, менторски рад, допунска настава…  
 Могућности ове платформе је током пројекта Развионица упознало преко 

1200 наставника у школама широм Србије. 
 Директори, стручне службе и саветници ШУ одобравају употребу ових алата у 

школама. 
 

________________ 
 Неки слајдови ове презентације преузети су од мр Славице Јурић, администратора српског поддомена платформе Едмодо. 



Разлози популарности Едмода 

 Безбедан 
◦ Ученици не морају имати имејл, наставници им отварају налог -све 

функционише преко кода. 
◦ Наставници се региструју преко кода школа. 
◦ Родитељи могу да прате рад свог детета (родитељски налог). 
◦ Ученици не могу остављати директне поруке једни другима. 

 Бесплатан потпуно. 

 Локализован на српски језик и ћирилично писмо. 

 Једноставност - веб 2.0 алат: нема инсталације и администрације у 
правом смислу речи. 

 Отвореност: сама платформа не нуди много, него упућује на 
коришћење других веб-алата. 

 Планска језичка и културолошка демократичност. 

 Приступ путем мобилног телефона. 

 Поддомен за област (регију, школску управу, државу), школу . 



Српски поддомен Едмода 

• Од јесени 2011. постоји српски поддомен Едмода на 
адреси: http://srb.edmodo.com/  

• Предности регионалних / обласних поддомена:  

– Добија се јединствена УРЛ-адреса и може поставити као 
линк-страница на постојећи сајт школе, удружења... 

– Избегава се пасивно чланство – мање заједнице боље 
комуницирају. 

–  Имате сопствену малу заједницу са истог простора, истог 
језика и других културних обележја, истог образовног 
система, али нисте изоловани од глобалне заједнице. 

http://srb.edmodo.com/


Примена у раду с ученицима 

Школска и разредна обавештења 
за ученике и родитеље 

Припрема Завршног испита 
за ученике осмог разреда 

Школски, међушколски, 
међуразрeдни пројекти 

Хибридно учење: домаћи 
задаци, додатна, 
допунска, секције 



Едмодо – Фејсбук за учење?! 

Шта чини Фејсбук популарним 
код ученика? Изглед,  садржаји, 
начин комуникације, одсуство 

контроле? 

Колико има “ометача” учења? 

Када и зашто  ученицима Едмодо 
престаје личити на Фејс?Колико 
је важно навикавати ученике да 

интернет користе за учење? 

Заштита личних података и 
безбедност. 



Изглед почетне стране: 



Могућност постављања слика, текстова или 
презентација (различитих врста датотека) у Едмодо: 

 



Задатак и његове могућности; истраживачки 
задаци за лектиру „Мали Принц“ и одговори 
на њих: 



Израда теста: 



Типови питања на тесту: 
 Споји парове 



Типови питања на тесту: 
 Вишеструки избор 



Типови питања на тесту: 
 Тачно-нетачно 



Типови питања на тесту: 
Попуни празнину 



Типови питања на тесту: 
Кратак одговор 
*есејистички тип задатка, наставник га “ручно” оцењује 



Анализа резултата за 
свако питање: 

 

Анализа теста, повратна 
информација о 

успешности: 



Формативно и сумативно оцењивање ученика 
Правилник о оцењивању ученикау основном образовању и васпитању, 2013. 
 Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању , 2015. 



Обострано вредновање: 



Шта можемо користити, 
 где научити и наћи материјале? 

Едмодо-платформа за учење, српска заједница наставника 

Мудл – платформа за учење, српска заједница наставника 

Одобрени електронски семинари у Каталогу ЗУОВ-а 

Базе знања 

Креативна школа 

Дигитални час 

Сазнали на семинару применили у пракси 

Вебциклопедија 

Антологија српске књижевности 

Пројекат Растко 

Заједница која учи СаЗнање 

 

 



Не заборавите, ИКТ од вас неће направити 
доброг наставника. То чини само добро 
познавање методике наставе и природе 

предмета.  

Све ово су само “шарени папирићи”.  

Једини неизоставан чинилац у Вашој 
учионици сте само и искључиво ВИ. 

 



Извори: 

• Славица Јурић, администратор поддомена српске Едмодо-заједнице http://ikt-
obuka.ucenjenadaljinu.edu.rs/prezentacije-ikt-trening/edmodo 

• Катарина Алексић, видео упутство за употребу на Јутјубу 
https://www.youtube.com/watch?v=OCnbrtav3NQ&feature=youtu.be 

• Смернице Националног просветног савета  

• http://www.nps.gov.rs/wp-content/uploads/2013/12/SMERNICE_final.pdf 

• Стандарди општих међупредметих компетенција за крај средњег образовања 
http://www.ceo.edu.rs/images/stories/obrazovni_standardi/Opsti_standardi_postignuca/ME
DJUPREDMETNE%20KOMPETENCIJE.pdf 

• Циљеви образовања и васпитања у гимназији 
http://www.zuov.gov.rs/dokumenta/CRPU/Programi%20za%20gimnaziju%20PDF/00%20Cilje
vi%20obrazovanja%20i%20vaspitanja%20u%20gimnaziji.pdf 

• Настава усмерена на исходе, компетенције и стандарде приручник за наставнике 
(Српски језик, Српски језик и књижевност, Српски као нематерњи) 
http://www.razvionica.edu.rs/wp-content/uploads/2015/08/Prirucnik-Srpski-jezik.pdf 

• Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 
професионалног развоја ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2011) 
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Питања? 
 

 

 

profesorkamarina@gmail.com 

www.професоркамарина.од.срб 
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