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Циљ пројекта
• „Електронска школа за почетнике“ Мудл-курс
намењен увођењу наставника у свет онлајн учења
и креирања образовних материјала на интернету
• 9 семинара са по 30 полазника – укупно 270
наставника из неразвијених подручја Србије
• подизање нивоа опште електронске писмености
наставника (а посредно и ученика), као и
имплементација електронског учења у наставни
процес са нарочитим нагласком на неразвијене
општине.
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Пријављивање, одабир, растур

• Предуслов – основна рачунарска писменост
– Онлајн формулар
– Мотивационо писмо (ворд, ћирилица, убачена
слика у документ)

• Формулар попунило 616
• Уписано на курсеве 315
– сви који су послали
икакво мотивационо писмо
• Нису се појавили никад 25
• Одустали 28
• Проценат одустајања
оних који су приступили курсу 9,6%
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Мотивација наставника – пројекат је показао
да:

• је наставницима стало до усавршавања
• наставници немају ни пара ни времена за класичне
семинаре
• стога воле (бесплатне) онлајн курсеве
• знају да нема озбиљног усавршавања за 3-4 сата
дремања суботом док предавач чита ППТ
презенатцију
• озбиљно усвајање неке методе, теме, чега год,
изискује 50-60-100 сати рада
• они то време немају
• га можда могу наћи ноћу у среду, четвртак ујутру и
остали данима поподне, можда, наравно ако је
онлајн курс добро конципиран
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Организација три мудла
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moodle2.e-pismen.rs
• ja

Упознавање
Језичка и информациона писменост
Креирање курса и ресурса
Педагошке основе електронског учења
Постављање наставних материјала
Провера знања
Пројектовање, подешавање и коришћење курса
Завршни сусрет ...
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vezba2.e-pismen.rs

•
•
•

Сви овде имају улогу “креатор курса”
Уписују се једни другима на курсеве,
прегледају, тестирају...
Дискутују на “главном Мудлу” о
курсевима других
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skola2.e-pismen.rs
• По завршетку курса
овде се “селе” они
који желе да раде
са својим ђацима
• Обезбеђена
техничка подршка
годину дана
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Изазови

Из угла модератора или – како да све “штима”
• веома добра временска координација;
• редовно праћење и увремењено давање повратних
информација;
• индивидуализација у раду и пружање адекватног нивоа
помоћи - уважавање предзнања полазника
• пружање адекватне психолошке помоћи – подршка,
разумевање, помоћ срамежљивима
• давање јасних инструкција о ономе што се од полазника
очекује
• вешта комуникација која ће да створи квалитетну и ведру
атмосферу за рад
• предвиђање потенцијалних тешкоћа и временски прилагођено
њихово предупређивање
10

Тешкоће

из угла полазника

• Велики проценат полазника има праву муку
док схвати шта треба да се крије “иза
завесе” питања типа “кратак одговор”
• Многи се намуче док не схвате да “кратак
одговор” заиста треба да буде кратак а не
омања проширена реченица!
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“Кратак одговор”
Potpuno sam ispravno napisao rec i nije prihvatilo.
A problem je u programu sto zahtevate posebno cirilicom
da se pise i kako vi zamisljate.
Vidim da problema nema kod pitanja sa ponudjenim
odgovorima. Problem je jedino u pitanjima gde se
popunjava.
Kada covek greskom upise latinicom umesto cirilicom to
mu se vazi kao ne uspeo pokusaj i dobije -0,1 bod.
Isto tako ako napise KONGITIVISTICKA TEORIJA kao u
udzbeniku a odgovor je KONGITIVIZAM onda ovaj
program tesko moze da se koristi za ocenjivanje jer
dovodi do zabune.
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Тешкоће

из угла полазника

• Понекад се
деси да
креатор
лекције у
поље за
прелаз
постави по 2-3
пасуса текста,
па дугме
заузме цео
екран!
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Тешкоће

из угла полазника
• Појединима је тешко, правећи Лекцију”, да
схвате да “дугменце” и прелаз на страницу имају
однос 1:1 и да не треба по 3 “дугменцета” за
прелаз да воде на исту страницу
• Други у својим лекцијама упорно нуде помоћ, а
од помоћи ни трага. Све што ураде је да читаоца
врате на ту исту страницу на којој се нуди
имагинарна помоћ!
• Како уредити сам крај лекције уме за
неке да буде извор озбиљних
дилема – вратити полазника
на средину лекције или га
оставити на истој страници или,
можда, поставити питање код
ког ће и тачан и нетачан одговор
да врате на питање??
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Тешкоће

из угла полазника

• За многе је усклађивање бодовања одговора и прелаза
у лекцији - права енигма! Ту има пермутација разних
врста:

- Тачан одговор оцењен са 0 поена – води даље
- Нетачан одговор бодован са 1 или 2 поена враћа на исту или
претходну страницу
- За погрешан одговор дат коментар “браво”, а додељено 0
поена и обрнуто – тачан одговор прокоментарисан са
“можете Ви то и боље”, али додељена читава 3 бода...
- ...Листа је непрегледна...!

• Некима је права уметност да додају новог корисника, а
да уједно и не испишу себе са сопственог курса.
Епидемије исписивања предавача са свог курса
необјашњиво наилазе у таласима
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Кад полазнику скренеш пажњу на
правила курса која није поштовао...
Ne znam kake su to odmah pretnje pogledajte pravila
kursa. Ja sam ovde da ucim i komuniciram. I kao takav
imam pravo da iznesem SVOJE misljenje.
Ako vam smeta sto neko diskutuje i iznosi svoje misljenje
sto ste onda i pravili forum????
Mogli ste sami reci sta mislite a mi da kao roboti
odslusamo i pre bi i zavrsili ovaj kurs.
Ne mojte odmah da pretite pravilima kursa. To nije
pedagoski i lepo sa vase strane.
Ja ipak duboko mislim i verujem da sam u pravu!!!!
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Тешкоће из угла модератора
1. Модератор треба да укаже на грешке
2. Модератор треба да укаже на грешке, а да се
нико не осети повређеним или увређеним
3. Модератор указује на читав низ грешкака,
искритиковани не буде повређен, већ се
захваљује на коментару, лепим речима и
пруженој подршци...
Е, кад се достигне овај трећи степен – рећи
неком да му рад не ваља ништа, а да он на
том коментару буде искрено захвалан тешкоћа прелази у уметност!
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Још о тешкоћама или
карактерологија полазника

• Позитивци
Хвала предавачима што су имали стрпљења за нас. Јесмо доста научили
и заиста је овај семинар од свих досадашњих оставио највећи утисак
на мене. Лепо је што се ту не стаје,већ ћемо моћи користити курсеве
у раду . Велики поздрав до заједничког сусрета.
• Јогунасти

Koleginice, možda niste pratili moje komentare, ali ideja mi je bila da upravo NE bude
šablona lekcije, forma forme radi kako bi se dobili bodovi. Ali, ako će Vam značiti
da je napravim po šablonu - dobro, napraviću još jedan ukalupljeni kurs. Hmmm
... pa hajde da ovo iskoristimo, da učeniku ponudimo i jedno i drugo pa da vidimo
šta mu se više svidelo :)
Колега, ништа није под морање... А можда би се Вашем ученику највише
допала баш лекција, е а то је већ ваљан разлог да је направите. Никад се
не зна шта ће да им привуче пажњу. Поени су у целој причи најмање
важни.....
Dobro, hajde neka bude
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Још о тешкоћама или
карактерологија полазника
• Бунтовници
Администратори, ако сте већ замислили да отварате лекције
суботом да би полазници радили за време викенда, бар
повремено проверите стање на курсу. Видите шта вам
ученици раде и какво је стање у ''учионици''.
• Пакосни
Можда су и креирани налози онима који имају добру "везу"! :)))
Ми без везе још увек не можемо да се пријавимо!
• Склони резигнацији и одустајању због несналажења
Не умем!Готово је.Заиста сам се данима и сатима трудила,али не
разумем.Избрисала сам претходно написано,па све поново
радила,али не вреди.Све је то раштркано,неповезано.
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Још о тешкоћама или

карактерологија полазника
• “Ресавска школа”

Поштовани, одрадио сам и нови натпис лабелу, као и
страницу, лекцију, форум и тест.. Такође сам додао једног ученика. Молим
Вас да ми проверите и укажете на евентуалне грешке.Срдачан поздрав.
урадила сам и ја нови натпис лабелу, затим страницу, лекцију, форум и тест.
Додала сам ручни упис 4 учесника, а иначе самостални упис је 13
учесника. Замолила бих Вас да погледате урађено и ако сам начинила неке
пропусте, укажете ми, како бих на време исправила евентуалне грешке.

• Електронски неписмени

Ипак, морам да Вам скренем пажњу на нешто што је ствар основне електронске
писмености: после знака интерппункције иде празно место, али не и пре! Једини
изузетак су наводници и заграде које се пишу и на почетку и на крају уз текст!!
 Дакле, не пише се:погледај :
већ:погледај:
 Не пише се:Пера ,Мика ,Лаза, већ:
Пера, Мика, Лаза.
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Још о тешкоћама или
карактерологија полазника
• Недефинисани и неодлучни

Sve što se mora nije lepo, zar ne? Za sada neka ostane ovako ....
• Потпуни почетници vs електронски махери
Ja сам се заплела и дефинитивно не могу да одрадим задатак.Ево сате
проводим и ништа ми није јасно.Тако се стидим због своје
неспособности!
• Ревносни и захвални
Sada će koleginica Snežana da kaže da je znala da ću prvi da se oglasim :D Ali,
šta reći? Iznenadjen sam što je već kraj kursa i, za razliku od klasičnih,
neka se ne niko ne naljuti, smornih seminara (Ubi me prejaka reč), na
kojima se poslednji sati "malo skrate" jer smo svi popadali i radosni što i to
preživesmo, osećam da će mi ovo druženje nedostajati .........
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Добробити

• За организаторе семинара, права је добробит –
задовољство полазника оним што су научили
• За полазнике је добробит вишеструка:

- Временска (раде кад њима одговара)
- Новчана (штеде на путовању до места где се одржава
семинар)
- “Употребна вредност” курса је велика и врло реална
- За неке је то једини вид професионалне комуникације
и размене искустава са колегама широм земље
- Ширење професионалне мреже оних који, у
технолошком погледу, праве искорак у будућност
- Знање је трајније и квалитетније кад се стиче
континуирано 6 недеља уместо три дана по 8 сати
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Примери добрих радова
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Владанов закључак – пројекат је показао да:

• широм Србије ради охохо креативних људи
(читај жена)
• у њиховим срединама не знају за њих
• очајнички желе да се повежу и сарађују са
колегама
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Владанов закључак – кућни ред
• Многи прво пробају да ураде нешто на
погрешан начин, затим се љуте по
форумима, онда прихвате савет колега а
тек ако опет неће, прочитају упутства у
Лекцији
• Полазници онлајкурсева поштују ред и
строгоћу ако су унапред прописани на
довољно јасан начин
• Не постоји полазник курса који није закинут
макар за 0,5 поена
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Владанов закључак – најчешћи проблеми:

• Мудл некад хоће а некад неће да им
прихвати лозинку “а тачно су је укуцали” 
• Увек има оно двоје што им се слика неће
залепити на профил, па неће...
• ...ти исти не слушају да поставе новије вебпрегледаче а кажу да су то урадили
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Владанов закључак – најчешћи проблеми:
• Сами себе испишу са
курса који су креирали
• Бар троје углавном питају
искључиво путем порука,
а при крају курса, схвате
да је форум „кева“ а
Мудл „ториМа леЋа“ за
конструктивизам и
вршњачко учење а да су
они сами сад ти вршњаци
што је опет мало смешно
али и интересантно
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За крај
• Са завршног форума:
Дођосмо и до самог краја овог
занимљивог и поучног
дружења.Било ми је задовољство
радити са Вама.Надам се да ћемо
имати прилике и лично да се
упознамо.
Ако Вас пут нанесе у
Сокобању,потражите ме. Биће ми
јако драго да се сретнем са Вама
и разменим искуства.
Срдачан поздрав из Сокобање
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