ТЕМА 5: Функционалности система за управљање
учењем намењене реализацији наставног процеса у
дигиталном окружењу (90 минута)
Демонстрација: рад са свим функцијама образовних портала;
могућности функција и различитости везане уз улоге корисника
(учитеља, наставника, ученика) (30 минута)
Презентовање функционалности различитих образовних портала, могућности,
сличности и разлике, различитости везане за улоге корисника.
Функционалности образовних портала и могућности могу бити:
– Дигитални уџбеници (купити, приступити, користити);
– Контакт директно преко портала (приступ својој школи, школским
разредима и ученицима);
– Директна комуникација са ученицима (интерни систем електронске
поште, дискусиони форуми, причаонице ...);
– Задаци, тестови, вежбе, домаћи задаци (креирати или приступити
задацима);
– Праћење учинак – статистика (извештаји за појединачне ученике или
цело одељење);
Могућности функциионалности везане за улогу корисника УЧИТЕЉНАСТАВНИКА
Након приступа и пријављивања на портал система, као и приступа својој
школи, односно разреду, корисник-наставник има опције да:
А) контактира своје ученике директно преко портала,
Б) креира курсевe, поставља ресурсе, подешавања начина оцењивања и
уношења оцена,
В) приступа дигиталним уџбеницима и користи их у настави,
Г) задаје тестове, вежбе и домаће задатке,
Д) прати учинак сваког ученика и целог разреда.
Могућности функционалности везане за улогу корисника УЧЕНИК
Након приступа и пријављивања на портал система, као и приступа својој
школи, односно разреду, корисник-ученик има опције да:
А) контактира са својим наставником директно преко портала,

Б) приступа дигиталним уџбеницима, осталим постављеним материјалима и
ресурсима,
В) попуњава тестове, вежбе, домаће задатке и слично,
Г) прати свој учинак.
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А) пружају техничку подршку наставницима у организовању курсева,
Б) могу да постављају наставне материјале,
В) раде са ученичким налозима,
Г) не могу да приступе оценама ученика, нити да имају директну комуникацију
са ученицима.
Могућности функционалности везане за улогу корисника ГОСТИ
Корисник- Гост може да приступа курсевима и њиховим деловима којима је
допуштен јавни приступ.

Практични рад - Радионица: рад са свим функцијама
образовних портала; могућности функција и различитости
везане уз улоге корисника (учитеља, наставника, ученика) (60
минута)
Сваки полазник, уз помоћ предавача, на свом рачунару приступа различитим
функцијама образовних портала, вежба различите могућности функција и
уочава различитости везане за улоге корисника.
Дискусија: Како можемо најефикасније користити савремене дигиталне
ресурсе у процесу образовања?

