
ДОБРО ДОШЛИ У

ДИГИТАЛНЕ АЛАТЕ – ОПШТИ ДЕО!

Надам се да ћемо, уз дружење, разменити искуства и научити једни од 

других корисне ствари за наш даљи рад са нашим ученицима. 

Сегменти:

 Лична организација рада;

 Дигитални алати у настави за рад са ученицима којима је потребна 

додатна подршка током учења на даљину;

 Прилагођавање постојећих садржаја личним потребама наставника; 



Настава на даљину

Говоримо о начину рада са својим ученицима у онлајн настави;

На који начин организујете свој рад са ученицима? Да ли користите неку 

образовну платформу (Microsoft Teams; Google Classroom; Moodle...)?

Које канале (апликације) користите за комуникацију са ученицима? (Skype, 

Zoom, Viber...)

Да ли у свом раду користите дигиталне алате и које? Да ли сте задовољни тим 

алатима ( наведите предности и недостатке алата које користите). Да ли ваши 

ученици воле када користите те алате? Имате ли повратну информацију и 

реакцију ученика?

На које проблеме сте наилазили током онлај наставе?



Microsoft Teams

 Могућност отварања личног налога или преко школе. Уколико се користи преко 

школе, потребно је да школа има налог и да наставници и ученици добију своја 

корисничка имена и шифре од школе.

 Чување часова, бележака, задатака и школског календара на једном месту; 

лако хватање бележака у програму OneNote;

 Рад са одељењем (групом) или подела у мање групе;

 Могућност видео позива;

 Могућност дељења екрана; „подизање руке“ – јављање за реч без ометања 

саговорника; употреба „беле табле“ – дигитално платно слободног облика; 

израда, предаја и преглед задатака; могућност прилагођавања позадине...



MOODLE

-Веома популарно решење отвореног кода за управљање учењем на курсевима и програмима е-

образовања. Користи га велик број универзитета, школа и корпорација широм света у обуци својих 

запослених или ученика.

- Има једноставан интерфејс, обогаћен је  drag-and-drop функцијама, дозволама на основу улога, 

омогућава дубока извештавања, добро документован API ( интерфејс за програмирање апликација) и 

још много тога.

- Bitnami Moodle Stack омогућава веома једноставну инсталацију Moodle-а за личне потребе.

- Уколико се Moodle платформа користи на нивоу школе, администратор платформе додељује налоге 

корисницима који су директно повезани са активностима које корисник може да има на платформи 

( да утиче само на садржај; да обезбеди повратну информацију; да обогати курс активностима; да 

креира нове курсеве, предаје унутар њих, одабере предаваче...) 



GOOGLE CLASSROM

 Пријавом на свој gmail налог можете приступити иконици гуглових апликација.

 По отварању менија, повлачите скрол траку наниже како бисте приступили додатним 

апликацијама.

 На иконици + можете направити предмет или се придружити предмету.  



ЕДМОДО 

 Бесплатна, широко доступна 

платформа за учење;

 Једноставан за употребу;

 Намењен за употребу 

наставницима, ученицима и 

родитељима;

 Безбедан.

 Комуникација са ученицима 

путем порука, могућност 

задавања задатака, прављења 

квизова, гласања...

Могућност заказивања 

активности или давање рока 

за израду задатака или квиза. 
 Образовни софтвер

(bg.ac.rs)

http://edusoft.matf.bg.ac.rs/odk/?s=edu-social


Бесплатне апликације за рад са децом / 

ученицима са сметњама у говору





Развој апликација у оквиру пројекта ICT-ААC усмерен je на два главна подручја: едукацију и комуникацију. Приликом 

развоја апликација тенденција је да се процес учења и комуникације крајњим корисницима учини што више атрактивним 

како би се потстакли на кориштење апликације.

На пројекту ICT-ААC развијен је цели низ таквих апликација које се користе у раду с децом млађе предшколске доби са 

сложеним комуникацијским потребама, у раду с одраслим особама након трауматских озледа мозга али и за рад с децом 

старије предшколске и млађе школске доби код усвајања вештина које претходе читању, писању и рачунању. 

http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/

http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/


 Намењена широком спектру корисника.

 Лакши, бржи и ефикаснији пренос поруке. 

 Могућност слагања фраза и реченица 

помоћу постојећих симбола из три 

некомерцијалне галерије (ARAASAC, 

Mulberry и Sclera).

 Надоградња властитим симболима или 

фотографијама. 

 Фразу је могуће репродуковати уз постојећи 

звучни запис симбола или снимити 

властити изговор и репродуковати га. 

 Употребом властитих фотографија и 

звучног записа комуникацију је могуће 

прилагодити индивидуалним и 

контекстуалним потребама корисника. 

 Утиче на развој језика и писмености, 

 Омогућава стварање фраза и реченица за 

одређене функционалне ситуације, 

 Алат за стварање сложенијих порука у 

другим ситуацијама.



 Интерактивна апликација - својеврсни алат за упознавање с 

бојама. 

 Намењена деци с вишеструким тешкоћама (апликацију могу 

користити и деца типичног развоја). 

 Користе се аудиовизуелни елементи блиски деци, једноставни и 

јасно препознатљиви. 

 У главном менију понуђена су четири нивоа прогресивне 

тежине (Препознавање боје, Разликовање боје, Откључавање 

врата, Доминантна боја) којима је циљ да на забаван начин 

олакшају учење, препознавање и разликовање боја. 

 Корисник додатно може у поставкама апликације одабрати боје 

које жели користити у апликацији, глас, приказ текста као и 

прилагођени начин кориштења који мења одређене параметре 

апликације чиме се апликација прилагођава захтевима деце с 

вишеструким тешкоћама.



 Могућност учења препознавања времена на аналогном 

и дигиталном сату. 

 Два главна мода игре: учење дигиталног сата и учење 

аналогног сата. 

 Одабиром поједине опције корисницима се на екрану 

приказује велики сат у средини екрана (дигитални или 

аналогни, зависно од мода).

 Корисник треба да препозна које време приказује 

велики сат и да пронађе то време у понуђеним 

одговорима – сатовима приказаним у другом моду. На 

тај се начин ствара веза између дигиталне и аналогне 

репрезентације сата. 

 Игра има неколико тежина које се одређују према 

распону минута који се може појавити у задацима. 

 Најлакши задаци од корисника траже препознавање 

четвртина сата (по 15 минута) док се у најтежим 

задацима може појавити било која комбинација сата и 

минута.



 Учење количине помоћу такозваног домино принципа -

повезивањем броја симбола приказаних на екрану и тачкица на 

домино плочицама. 

 Могућност учења количине пребројавањем симбола или 

препознавањем задатог броја.

 У задатку се приказују два скупа симбола распоређени попут 

тачкица на домино плочицама. 

 Уколико корисник одабере решавање задатака помоћу бројева, 

проблемски задаци су приказани бројевима, а не симболима. 

 Леви скуп увек садржи научене количине, док десни скуп садржи 

нове количине које тек треба научити - нпр. у игри "Учење до 5" у 

левом скупу могу бити количине 1, 2 или 3, док су у десном 

количине 4 или 5.

 Понуђени одговори су у облику домино плочица. Количине до 5 на 

домино плочицама су приказане једном бојом тачкица, док су 

количине веће од 5 приказане комбинацијом две боје тачкица. 

 Сваким тачним одговором повећава се број бодова/звездица 

исписан у горњем десном углу екрана.

 Могуће је прилагодити начин приказа домино плочица – у растућем 

или помешаном поретку. 

 Могуће је одабрати број задатака у једном кругу играња као и број 

одговора који се приказује кориснику. 

 Додатне могућност - укључивање/искључивање изговора звучног 

записа симбола, избор позадине приказа, постављање броја 

звездица за поједине игре на почетну вредност.





Српска ћирилица – Писање слова
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FOURSDEV.cirilica&

hl=sr&gl=US

Задатак ове апликације је да дете научи да 

пише штампана слова ћирилице, тако што 

покретом прста исписује линије које чине 

слово. На тај начин учи се механика 

писања.

1. По покретању апликације "Српска 

Ћирилица Писање Слова" додирните било 

које слово, појавиће се слика слова са 

линијама које треба да се прате покретом 

прста. Покретом прста пратите од броја до 

краја стрелица која иде из броја.

2. Почетак сваке линије је означен редним 

бројем, тако да Ваш малишан може 

успешно написати слово само на правилан 

начин који је приказан у буквару, тј. 

праћењем редоследа.
https://youtu.be/dBswIyfbzU0

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FOURSDEV.cirilica&hl=sr&gl=US
https://youtu.be/dBswIyfbzU0

