
Дигитално образовање у ОШ „23. октобар“ Сремски Карловци 

 

Чланови Едукативног клуба – ученичке организације, одржали су  Обуку „ Употреба дигиталних 

уџбеника“ за ученике и родитеље 1. и  5. разреда 

Обука је одржана кроз 6 одвојених интерактивних предавања за 6 одељења током децембра 2018. 

јануара и фебруара 2019.  

Модератор учитељица Татјана Крстић, реализатори Лидија Светек, Тара Живојинов, Деспот 

Лазић, Маја Шево и Матеј Петрик  ученици 8. разреда. 

Родитељи и ученици су упознати са садржајем, начином приступа платформи Е-учионица, регистрацији, 

откључавању е-издања и коришћењу мултимедијалног ПДФ уџбеника.  

Јединствена образовна платформа  „ИК  Клет, Нови Логос и Фреске“ прижа професионално учење, 

прилагођено сваком појединцу. Модеран приступ кроз е-уџбенике пружа разноврсне материјале:        

филмове, анимације, симулације, интерактивне вежбе, галерије фотографија, додатни материјал и 

корисне линкове, игре, графички приказ, тестове, вежбе и домаће задатке. Пружа могућност праћења и 

анализе рада и напретка ученика и одељења. 

Наглашено је да треба искористити активационе кодове које су ученици добили бесплатно у 

сваком купљеном уџбенику. 

Ученици су радо решавали интерактивне задатке. Били су одушевљени и мотивисани оваквим начином 

рада.  

Кроз Евалуациони листић спроведено Истраживање о ставу родитеља,  доступности и примени ИКТ у 

ваншколском животу ученика. 

Истраживање је показало да: 

На узорку од 44 испитаника ПРВОГ разреда утврђено је да сви ученици првог разреда користе 

савремене технолигије: 35 уч. ( 78 % ) користи рачунар, 26 уч. ( 59 % ) таблет, 31 уч. ( 70 % ) 

мобилни телефон. 

 86 % ученика већ користи едукативне игре и циљу учења. 

 98 % родитеља жели да омогући свом детету да користи дигиталне уџбенике. 

 98 % родитеља сматра оваква предавања квалитетним и корисним. 

 

На узорку од 25 испитаника ПЕТОГ разреда утврђено је да сви ученици петог разреда користе 

савремене технолигије: 23 уч. ( 92 % ) користи рачунар, 11 уч. ( 44 % ) таблет, 21 уч. ( 84 % ) 

мобилни телефон. 

 92 % ученика већ користи едукативне игре и циљу учења. 

 100 % родитеља жели да омогући свом детету да користи дигиталне уџбенике. 

 100 % родитеља сматра оваква предавања квалитетним и корисним. 



Родитељи су похвалили рад Едукативног клуба, као организатора обуке у пружању подршке за 

развој савремене наставе. 

Богат садржај платформе намењен је модерној, динамичној и креативној настави  и биће коришћен у 

циљу мотивације ученика за учење на савремен начин. 

Наставници су такође упознати са овом платформом кроз Стручно предавање на Наставничком већу. 

Дигитални наставници ће моћи  да се повежу са ученицима у виртуелној учионици преко платформе.   

Рад на платформи зависи од техничких могућности и опремљености учионица у школи, креативности 

наставника, као и свести ученика колико овакви садржаји обогаћују знање. 

Битан фактор је и сарадња са родитељима и њихова подршка. Одзив родитеља у вишим разредима је 

веома мали и ту треба појачати сарадњу како би и родитељи помогли да овакав вид рада буде 

функционалан. 

 

Прилог: Ово је ИНФО листић који су родитељи добили на крају предавања. 

УПОТРЕБА ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА                ИК  КЛЕТ, НОВИ ЛОГОС, ФРЕСКА 

Поштовани родитељи, 

 

Омогућите свом детету да користи 

дигиталне уџбенике у 3 корака: 

1. Направите налог у Е-учионици 

2. Откључајте уџбенике 

3. Преузмите апликацију mLibro са 

Play store за мобилни телефон и 

таблет без интернета 

 
                                                 ОШ „23. октобар“ 

                                               Сремски Карловци  

                                  учитељица Татјана Крстић 
 

Едукативни клуб    

ОШ „ 23. октобар“ 

 

Техничка подршка- 

 

 

 

 
 Добро дошли.  

 Жељно Вас очекујемо ! 

 


