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Уводна ријеч министра просвјете и културе
Наталије Тривић

Република Српска је по
питању дигитализације у
образовању корак испред
свих образовних система
у БиХ, али и раме уз раме
са земљама региона.
Развијање компетенција
важних за живот у 21.
вијеку и цјеложивотно
учење
је
окосница
реформских процеса. У
процесу смо промјене
образовне парадигме са
концепције поучавања на
концепцију учења и очекивања су да побољшамо исходе учења, односно
оперативна и функционална знања наших ученика.
Интензивно
радимо
на
дигитализацији
образовног
система
успостављањем еСервиса и креирањем дигитализованих садржаја
уџбеника основних школа.
Употребом еСервиса и еУчионица и наставници и ученици имају могућност
примјене дигиталних интерактивних садржаја на часу, приступ
едукативним садржајима на интернету, аутоматско генерисање тестова,
употребу ЛМС (Learning Management System) платформе и „Office 365“
алата, што увелико олакшава наставни процес. Наставницима се отвара
простор за модернизацију наставног часа у складу са свјетским
трендовима, a ученицима да нова сазнања стичу на забаван и њиховим
савременим навикама пријемчив начин.
У нaрeднe три гoдинe Mинистaрствo прoсвjeтe и културe ћe нaстaвити сa
oпрeмaњeм школа рачунарском и СТЕМ опремом и софтвером,
побољшањем мрежне инфраструктуре, те дигитализацијом садржаја и
сервиса у образовању, са циљем грађења „нове школе за ново доба“ и
унапријеђења васпитно-образовног система на корист цијеле друштвене
заједнице и развоја Републике Српске.
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1.1
Пројекат „Опремање васпитно-образовних
установа у Републици Српској рачунарском опремом
и софтвером“
Пројекат „Опремање васпитно-образовних установа у Републици Српској
рачунарском опремом и софтвером“ је двогодишњи пројекат
Министарства просвјете и културе који се састоји из IV фазе.
I фаза (тренутно у току) је наставак имплементације ЕДУИС Онлајн
информационог система - еДневника у све преостале основне школе у
Републици Српској - 115 основних школа (током 2018. године еДневник је
већ имплементиран у 72 основне и 12 средњих школа).

Активности у оквиру фазе 1:
• надоградња модула ЕдуИС пословног информационог система
Људски ресурси и Радна недјеља у преосталих 115 основних школа,
• имплементација ЕдуИС електорнског дневника у преосталих 115
основних школа, те имплементацију „„Office 365“ for Education“
платформе за све кориснике система,
• већи број различитих обука корисника за ЕдуИС софтверског
рјешење, те за употребу „Office 365“ алата и сервиса у наставном
процесу,
• креирање ПДФ и видео упутстава доступних на порталу за
електронско учење www.enastava.skolers.org,
• надоградња модула ЕдуИС пословног информационог система
Људски ресурси у преосталих 67 средњих школа, те 15 музичких и
специјалних школа
II фаза је имплементације ЕДУИС Онлајн информационог системаеДневника у преостале средње школе – 82 средње школе. III фаза је
опремање кабинета информатике у свим средњим школама (2 кабинета са
по 15 рачунара и новом струјном и мрежном инфраструктуром) и
опремање подручних одјељења основних школа рачунарском опремом.
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IV фазa је имплементација информационог система за предшколске
установе-eВртић у Републици Српској. Треба напоменути да ће у склопу
пројекта сви запослени у школама проћи обуке за употребу система и
опреме.
Реализацијом овог пројекта стварају се:
• услови за квалитетнију реализацију наставних и ваннаставних
активности у школама употребом савремених технологија и
дигиталних садржаја,
• једнаки услови за реализацију наставе како у централним основним
тако и у подручним одјељењима основних школа, тако да дјеца из
мањих средина не заостају и не буду ускраћена за разне садржаје и
приступ технологији,
• могућност квалитетне реализације наставе информатике и наставе
стручних предмета у средњим школама што је од изузетног значаја
за школовање кадра спремног за потребе привреде,
• имплементацијом информационог система у предшколским,
основним
и
средњошколским
установама
цјелокупно
функционисање установа, сарадња са Министарством и Републичким
педагошким заводом ће се одвијати на ефикасан, модеран и
транспарентан начин и уопште цијелокупни образовни систем у
Републици Српској ће постићи виши ниво квалитета у складу са
европским и свјетским трендовима.
Информациони систем који ће се имплементирати представља
централизовани систем Министарства који се састоји из неколико модула
и то: људских ресурса, радне недјеље, финансијског пословања школа и
еДневника. Сви модули су зависни један од другог и међусобно повезани.
Приступ систему имају осим свих запослених у Министарству, РПЗ-у и
образовним установама и ученици и родитељи свако са својом улогом и
правом приступа, што омогућава транспарентан рад школа усклађен са
важећим Наставним плановима и програмима и законским и подзаконским
актима. Предности за образовне установе су вишеструке од аутоматског
генерисања свих потребних извјештаја, штампања свједочанстава и остале
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документације до лакше комуникације са Министарством, РПЗ-ом и
родитељима. Систем је интегрисан са „Office 365“ платформом и ЛМС
(Learning Management System) платформом што наставницима и ученицима
омогућава најсавременије алате за употребу у настави, али и код куће.
Систем ће бити повезан са системима Министарства управе и локалне
самоуправе и Министарством унутрашњих послова што ће омогућити еУпис
ученика у основне и средње школе, а касније и у предшколске установе.
Систем задовољава све свјетске трендове у погледу сигурности података,
мултифакторске аутентификације или накнадне промјене података. Сви
подаци и код апликације су смјештени у дата центру Владе Републике
Српске. Систем је у потпуности усклађен са свим законски и подзаконским
актима у Републици Српској и БиХ и омогућава праћење развоја и
напредовања дјетета од предшколског узраста до завршетка средње
школе.
Паралелно са реализацијом овог пројекта, Министарство просвјете и
културе договара са компанијом „Мтел“ д.о.о. пројекат увођења интернета
у сва подручна одјељења основних школа и побољшање квалитета
интернета у централним основним и средњим школама, чијом
реализацијом би се створили сви инфраструктурни услови за употребу свих
еСервиса Министарства и дигиталних садржаја. У сарадњи са Заводом за
уџбенике и наставна средства се интензивно ради и на креирању
дигиталних уџбеника.
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1.2 Мобилна апликација „EDUIS - еDnevnik“
Како би искуство кориштења
електронског дневника било што
боље, Министарсво просвјете и
културе Републике Српске у оквиру
пројекта „Опремање васпитнообразовних установа у Републици
Српској рачунарском опремом и
софтвером“, имплементирало је
мобилну
“Android”
апликацију
„EDUIS – eDnevnik“. Ова апликација
је намијењена родитељима и
ученицима основних школа у
Републици
Српској,
али
и
родитељима и ученицима 12
средњих
школа
које
су
имплементирале Едуис у свој
систем.
Апликација пружа боље корисничко искуство, бржи и лакши приступ
информацијама, али и једноставну и безбједну комуникацију између
родитеља, наставника и ученика. Мобилна
апликација „EDUIS – eDnevnik“ пружа
константну подршку, али уједно ствара
здраво корисничко окружење на њиховом
путу образовања.
Од 15. фебруара 2021. године наставници,
ученици и родитељи могу потпуно бесплатно
да преузму апликацију која је доступна на
Google продавници и да је инсталирају на свој
паметни телефон или таблет. Све што је
потребно урадити јесте да у претраживач
Google продавнице унесете „EDUIS –
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eDnevnik“. Пријава у апликацију се врши са већ постојећим налозима којим
се врши пријава на веб апликацију.
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1.3 Пројекат „Бољом управом до бржег економског
раста (ЕГГ)“
Пројекат „Бољом управом до бржег економског раста (ЕГГ)” има за циљ
пружање доприноса привредном развоју у циљаним локалним
заједницама (Бања Лука, Градишка, Добој и Модрича) и стварање
претпоставки за ново запошљавање у перспективним индустријским
секторима. Пројектне активности укључују подршку start-up предузећима у
напредним технолошким секторима, односно унапрјеђењу опремљености
и оспособљености основних и средњих школа за креирање кадрова
потребних модерној привреди.
У оквиру пројекта пет школа из наведених локалних заједница опремљено
је СТЕМ лабораторијама (14 рачунара (1 наставнички и 13 ученичких),
паметна табла са пројектором, 3D штампач са попратном опремом, сет за
науку, микро:бит рачунари, ардуино сет и робот хексапод), те је преостала
реализација обука наставног кадра за употребу испоручене опреме (теме
обука су: Роботика, ЗД моделирање и принтање, Програмирање
микрорачунара, Развој мобилних апликација у програму “App Inventor” и
lnternet of Things) те употреба опреме кроз ваннаставне и наставне
активности у школи. Вриједност опреме за сваку школу је 50.000 КМ, при
чему Министарство суфинансира набавку опреме у износу од 15.000 КМ.
У пројекту учествује пет школа које су задовољиле све постављене
критеријуме УНДП-а:
1

ЈУ Саобраћајна и електро школа

Добој

Цара Душана 18

2

ЈУ ОШ „Свети Сава“

Модрича

Цара Лазара 29

3

ЈУ ОШ „Петар Кочић“

Градишка

Бањалучки пут 108

4

ЈУ
Електротехничка
„Никола Тесла“

Бања Лука

Јеврејска 48

5

ЈУ ОШ „Свети Сава“

Бања Лука

Ужичка бб

школа
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1.4 Пројекат дигитализације уџбеника за основну
школу
Током 2020. године у
складу са планом Завода
за уџбенике и наставна
средства извршена је
дигитализација
пет
уџбеника
за
основну
школу (Географија за 7, 8. и
9. разред, Историја за 6.
разред и Српски језик и
језичка култура за 3.
разред). У плану за 2021.
годину је дигитализација
14 уџбеника за основну
школу. Дигитални уџбеници се усредсређују на оне садржаје који се не могу
лако уврстити у класичне штампане уџбенике (интерактивни тестови,
анимације, звучни и видео-записи, симулације), а за које се процјењује да
битно потпомажу процесу учења.
Уопштено, основне предности дигиталног уџбеника јесу његова
интерактивност и мултимедијалност. Тиме дају значајну подршку процесу
разумијевања наставног садржаја јер повећавају очигледност, прецизност,
конкретност, јасност садржаја који је презентован у уџбеницима.
Сви уџбеници су доступни на платформи Завода за уџбенике и тренутно је
приступ садржајима бесплатан. Садржаји су прилагођени за употребу на
различитим уређајима као што су рачунар, таблет или телефон. Извршена
је интеграција платформе Завода за уџбенике и информационог система
Министарства – еДневника, тако да наставници и ученици дигиталним
уџбеницима могу приступати директно из апликације.
Креирано је видео упутство за приступ и употребу дигиталних садржаја за
наставнике и ученике. Упутство је доступно наставницима и ученицима
путем портала еНастава.
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1.5 Портал „Нова школа за ново доба“
Министарство просвјете и културе Републике Српске покренуло је нови
портал „Нова школа за ново доба“ који је од 11.9.2020. године, доступан
свим корисницима на www.novaskolazanovоdoba.com.
Овај портал служи за представљање активности Министарства просвјете и
културе Републике Српске које се односе на реализоване и започете
реформске процесе у области предшколског, основног и средњег
образовања. Поред информација из дјелокруга рада Министарства
просвјете и културе, све школе у Републици Српској имају могућност да на
овом порталу представе најзначајније активности, а у вези са реформским
процесима.
Комбинација традиционалног облика учења, интерактивне наставе и
употреба нових технологија у настави у основи је развојног модела на којем
се темељи започети реформски процес у области предшколског, основног
и средњег васпитања и образовања у Републици Српској.
Циљ нам је да створимо све предуслове
за здрав раст и развој ученика,
да их растеретимо сувишног наставног
садржаја и мотивишемо да стичу знања
и вјештине које ће сутра знати
примијенити у животу.
Увјерени смо да су у овом процесу сви
учесници једнако важни, од стручних и
експертских тимова који
путем
темељних анализа доносе најбоља
рјешења,
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стручних институција које ће тај посао валоризовати и учинити
примјењивим у новом васпитно-образовном процесу, затим ученика,
њихових родитеља, руководства школе, стручних служби и посебно
наставника, чија је улога незамјењива и пресудна у цијелом процесу.
У вези са тим, циљ нам је да реформске правце и активности приближимо
свим ученицима, наставницима и родитељима како бисмо заједно градили
„нову школу за ново доба“ и унаприједили васпитно-образовни систем на
корист цијеле друштвене заједнице и развоја Републике Српске.

1.6 Јачањe социјалних иновација и прeдузeтничког
духа учeника срeдњих школа кориштeњeм
иновативног систeма учeња „Innoschool“
„InnoSchool“ је пројекат који има за циљ јачање социјалних иновација и
предузетничког духа ученика средњих школа кроз развијање, тестирање и
увођење високо иновативног система учења, укључујући атрактивне
иновације које ће имати одговарајући образовни учинак.
• Први специфични циљ пројекта „InnoSchool“ односи се на
унапређење атрактивности и утицаја иновативног система учења с
циљем јачања социјалних иновација и предузетничког духа ученика
средњих школа.
• Други специфични циљ пројекта је унапрјеђење знања представника
релевантних институција везаних за кориштење иновативног система
учења.
• Трећи специфични циљ пројекта „InnoSchool“ је унапређење
образовног оквира имплементирањем иновативног система учења у
наставне планове и програме.
У протеклом периоду у оквиру пројeкта реализоване су припремне
активности за крeирање систeма учeња који ћe бити атрактиван
срeдњошколцима, унапрjeђeњу знања рeлевантних субјeката за
кориштење иновативног систeма учeња.
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Једна од примарних припремних активности, реализована током 2018.
године јесте мапирање друштевних проблема / изазова на подручијима
партнерских земаља укључених у пројекат „InnoSchool“. На основу
извршених анализа и сумираних резултата, издвојено је шест друштвених
проблема /изазова.
Друга припремна активност односила се на анализу важећих наставних
планова и програма у оквиру предмета „Основе предузетништва“ и
успоређивање са новим наставним планом и програмом који је саставни
дио ИЛС-а. На изради наставног плана и програма (исхода учења) ИЛС-а
водећи партнер био је Одбор за образовање из Беча у сарадњи са осталим
члановима радне групе међу којима је била и Агенција „ПРЕДА-ПД“.
По завршетку претходно наведених активност, партнер из Словачке,
Технички универзитет Кошице у сарадњи са члановима радне групе
активно је радио на креирању иновативног система учења који ће у
употреби бити у 12 пилот средњих школа и то:
1. СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича
2. ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука
3. ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој
4. СШЦ „Никола Тесла“ Теслић
5. ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка
6. ЈУ Угоститељско-економска школа Приједор
7. ЈУ Средњошколски центар Приједор
8. СШЦ „Иво Андрић“ Прњавор
9. ЈУ Машинска школа Приједор
10.ЈУ Средња школа „28. Јуни“ Источно Сарајево
11.ЈУ Центар средњих школа Требиње
12.ЈУ Економска школа Бијељина
14
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Прије имплементације пилота едукативног програма у средњим школама,
реализоваће се тренинг за професоре, који су именовани од стране
директора средњих школа и који ће активно учествовати у реализацији
пилота. За потребе одржавања тренинга за професоре израђен је и
одговарајући материјал који ће бити од користи професорима и након
тренинга. Поред материјала за тренинг професора израђен је и детаљан
Приручник за кориштење ИЛС-а (едукативног програма).

1.7 Подизање дигиталних компетенција просвјетног
кадра (обуке организоване уз подршку
организација GIZ и SDC)
Школе широм свијета суочене су са глобалном кризом проузрокованом
вирусом COVID-19 и потреба за организовањем наставе на даљину никада
није била израженија. Како би олакшали наставницима и учитељима да на
најбољи начин премосте период преласка из школске у виртуелну
учионицу, компанија LANACO је у претходном периоду организовала низ
обука и вебинара за кориштење „Office 365“ алата у свих 187 основних
школа у Републици Српској.
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LANACO - Едукациони центар је, у сарадњи са Њемачком организацијом GIZ
и Швајцарским SDC – om, организовао обуке за још 12 средњих школа, с
циљем подизања дигиталних компетенција наставног кадра и упознавања
са свим могућностима које нуди „Office 365“ за образовање. „Office 365“
алати су интегрисани кроз електронски дневник EduIS, па на тај начин
професори могу да приступе свим неопходним алатима брзо и са једног
мјеста.
Обука за средње школе је организована као једнодневни вебинар у трајању
од четири школска часа, путем којег су предавачи демонстрирали све
могућности апликација које ће омогућити несметано одржавање онлајн
часа, али и добре праксе кориштења ових алата у свакодневном раду и
организовању наставе.
Зашто „Office 365“ и ЕДУИС?
Интеграција софтверских рјешења у пословање доноси многе бенефите,
као што је могућност управљања великом количином информација,
транспарентност, као и убрзавање и олакшавање пословних процеса.
Процес интеграције електронског дневника у школе у Републици Српској
који је започео прије пар година управо са циљем олакшане евиденције
знања ученика, али и да сваки ученик, наставник и родитељ у сваком
моменту има приступ информацијама. ЕД
Кроз електронски дневник EduIS
интегрисани су и „Office 365“ алати
који су направљени и прилагођени
потребама наставника и ученика, а
којим
се
може
приступити
директно из EduIS-а. Све што је
потребно, уколико сте ученик или
наставник јесте да се улогујете са
својим
налогом
(примјер:
ime.prezime@skolers.org) и кликом
на иконицу приступите основном
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сету Officе 365 алата. Наравно, приступ „Office 365“ алатима имају само
наставници и ученици, док родитељима налог на EduIS-u служи само за
приступ одређеним информацијама као што су оцјене и неке опште
информације.
Oбука професора уз подршку GIZ-a и
SDC-a
Иако је примарни циљ ове обуке
оспособљавање
наставника
да
несметано одржавају наставу у
виртуелном окружењу, обуком су
обухваћене и додатне могућности
кориштења
ових
алата
у
свакодневном раду чиме би се
подигле дигиталне компетенције
наставног кадра, што би се даље
одразило подизањем информатичке
писмености ученика, тако да је
корист вишеструка.

Шта све пружа „Office 365“ лиценца?
Outlook и OneDrive – дугорочно
рјешење
за
комуникацију
и
организацију датотека
Један налог - приступ различитим
апликацијама „Office 365“ сервиса, које
су међусобно повезане, а којим се може
приступити
путем
претраживача
(browser-а). Неке од апликација, као што
је на примјер Teams, можете скинути и
инсталирати на desktop и приступати им
на тај начин. Апликације се такође могу
скинути и на паметне телефоне и
користити кад год сте повезани на
интернет. Кроз Оffice 365 за едукацију
добију се и свима добро познате
апликације као што су Word, Еxcel и
PowerPoint у online формату, са
додатним могућностима.
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Добијањем skolers.org налога, свако од наставника и
ученика добија и свој службени e-mail кроз апликацију
Outlook, са 50 GB mailbox меморије, кроз који наставници
и ученици могу да воде комуникацију и врше размјену
датотека без икакве бојазни, јер је овај сервис заштићен
најновијом и најбољом антивирус и antispam заштитом.
Оно што је посебно значајно јесте да сваки наставник и
сваки ученик добија 1TB складишног простора на
апликацији OneDrive, што значи да имају могућност
креирања, учитавања и сортирања датотека на свом
виртуелном диску, али и могућност брзог и лаког
дијељења датотека са другим наставницима и ученицима.
Шта се подразумијева под дијељењем датотека?
То значи да можете да пошаљете датотеку или документ
једној или више особа, али да одредите да ли ће та особа
моћи само да види тај документ или да га уређује.
Уређивање једног документа од стране више особа у истом
тренутку је такође омогућено – што је врло корисно код
припреме материјала за наставу али и за интеракцију са
ученицима.

Forms - апликација
за провјеру знања

Квалитетна
провјера
знања
током одржавања online наставе
била је једна од првих препрека са
којим су се наставници суочили.
Као што смо већ споменули, „Office
365“ за едукацију је апсолутно
прилагођен школама, тако да је
омогућена квалитетна провјера
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знања гдје наставник има могућност брзог креирања тестова, али и
подешавања пермисија којим се одређује ко, када и колико пута може да
приступи тесту.
Наравно, ова апликација може да се користи невезано за online наставу,
односно сваки пут када наставници желе да провјере знање ученика, било
да је то формално или неформално, или да је пак искористе као један вид
понављања пређеног наставног садржаја.
Оно што је такође веома корисно, а то је да наставници Forms могу повезати
са својом виртуелном учионицом унутар Teams-a, и на тај начин извршити
процјену знања ученика.

Мicrosoft Teams - виртуелна
учионица, али не само то

Организовати online наставу засигурно није лаган посао, имајући у виду
планирање термина, заказивање и на крају одржавање часа тако да су
испоштована сва правила школског часа. Обзиром да је “„Office 365“”
имплементиран кроз EduIS, креирање виртуелне учионице је олакшано
повлачењем ученика из већ постојећих група (одјељења) из електронског
дневника. Свака виртуелна учионица има своју виртуелну огласну таблу
(Објаве), своје мјесто за размјену датотека (Датотеке), али исто тако и
мјесто за провјеру знања (Задужења).
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Апликација MS Teams кроз календар нуди могућност заказивања online
часа. Заказан термин одржавања онлине часа се аутоматски приказује у
објавама виртуелне учионице за коју је одржавање часа везано, али
обзиром да су све апликације повезане, обавијест о одржавању часа стиже
и на e-mail, односно у Outlook. Када је ријеч о одржавању online часа, не
постоји бржи, бољи и ефикаснији начин за одржавање, али ни за
организовање истог.
Кроз ову апликацију се могу организовати сви састанци на нивоу школе,
између наставника, између наставника и ученика али и родитељски
састанци. Родитељски састанци се, наравно организују слањем позива на
приватне e-mail адресе (gmail, yahoo, hotmail,...).
Обзиром да се материјали за час припремају и размјењују већином у
дигиталном формату, али и да ова апликација нуди мноштво опција за
комуникацију као што су Ћаскање (Chat) или видео позив, кориштење ове
апликације за свакодневну комуникацију и размјену датотека, невезано
за панедемију, пружа многе олакшице.
Stream– школски YouTube
Задњи, али једнако битан алат који
служи за креирање, постављање и
размјену видео материјала, али на
такав начин да имате могућност да
уређујете пермисије, односно да
одредите ко све може да има
приступ
вашим
видео
материјалима. Можете означити
само једну особу, можете подесити
да
сви
са
школским
(ime.prezime@skolers.org) налогом
могу да виде или пак да свако ко има
линк од вашег видеа може да види.
Једна
апликација
–
велике
могућности!
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Кориштење „Office 365“ алата
само за организовање online
наставе или ипак не?
Вјерујемо да су наставници
током ове обуке и сами увидјели
шта су све добили са овом
“„Office 365“” лиценцом и на
који начин могу да олакшају
припрему и извођење наставе. У
изазовној години која је иза нас,
која је сваког појединца ставила
на тест научили смо сигурно
једно, а то је прихватање
ситуације и прилагођавање
промјенама.
Промјене било добре или лоше су тешке, али бираћемо да гледамо ведрију
страну медаље, а то је да смо, заједно са просвјетним радницима, успјешно
завршили обуку за “„Office 365“” алате, показали да је могуће у ванредним
околностима бити на висини задатка како би ученицима омогућили
несметано праћење наставе.
Видео туторијали за наведене алате постављени су на званични портал
Министарства
просвјете
и
културе
Републике
Српске:
https://enastava.skolers.org/ гдје се налазе видео упутства за наставнике,
али и за ученике.
Сервиси и апликације ће увијек бити доступне и наставницима и
ученицима, а ми им, у духу празника шаљемо једну жељу, а то је да их не
користе само у сврху одржавања оnline наставе, него и за бољу, бржу и
једноставнију комуникацију и размјену датотека и других материјала са
ученицима и радним колегама!
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1.8 Дорађен портал „eNastava“
За потребе образовних
институција
који
не
укључује
само
наставнике
већ
и
ученике,
постојећи
портал
еNastava
унапријеђен
је
и
пажљиво осмишљен за
лакше
проналажење
адекватних материјала
потребних
за
свакодневно извођење
наставе.
Постојећи портал доступан је на
enastava.skolers.org
или
адресама
enastava.net
У навигацијском менију извршене су
измјене гдје од сада наставници
могу пронаћи електронски садржај који
је подијељен у неколико категорија:
• Општи курсеви
• „Office 365“
o „Office 365“ алати-снимак обуке
o Microsoft Teams (PDF упутство)
o Microsoft Stream (PDF упутство)
o Microsoft OneDrive
o Microsoft Sway
o Microsoft Forms
• ЕДУИС Online
• ЕДУИС Наставник
• Упутство за употребу дигиталних
уџбеника
22
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Портал такође нуди дио који садржи упутства за ученике, као и дио за
основне и средње школе. У дијелу „Упутства за ученике“, ученици могу
пронаћи сљедеће дијелове:

• еДневник и “„Office 365“” –
снимак обуке
• Rasphberry Pi 4 – приручник
за почетнике

Основна и средња школа
Додатно што портал нуди јесте
дио за основну и средњу школу,
гдје се налазе ТВ часови
снимљени на Радио телевизији
Републике Српске.
У дијелу за средњу школу налазе
се препоруке за организацију
наставног процеса у школској
2020/2021. години.
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1.9 Пројекат Табла
Министарство просвјете и културе Републике Српске одавно je препознало
значај увођења промјена у образовање ослушкујући промјене тржишта
рада и глобалне економије који већ сада захтијевају другачија знања и
вјештине потковане дигиталним алатима, а све у сврху бржег, бољег и
паметнијег пословања. Убрзан технолошки развој намеће неке нове
компетенције, а то су: критичко размишљање, креативност, комуникација
и колаборација/сарадња (познатије под називом „4К компетенције“).
Кориштење дигиталних технологија у наставном процесу за крајњи циљ
има оспособљавање младог нараштаја знањима која су им потребна како
би успјешно одговорили на све потребе настале дигиталном експанзијом.
Пројекат општег организовања (ТАБЛА) финансиран од Америчке
организације за међународни развој – „USAID“, а којег проводи
организација „Save the Children“, дјелује у складу са наведеним потребама
и пружа подршку институцијама образовног система Републике Српске.
Пројекта „Табла“ има двије компоненте, при чему се прва компонента
односи на донацију ИТ опреме (120 лаптопа и 700 таблета) и обуке
наставника основних школа за употребу едукативних „Office 365“ алата, као
подршка јачању капацитета професионалаца за квалитетнију реализацију
онлајн наставе у основним школама у Републици Српској, односно подршке
образовним системима као одговор на посљедице COVID-19 кризе, а друга
компонента се односи на опремање 50 средњих школа СТЕМ
лабараторијама.
У оквиру прве компоненте пројекта реализоване су онлајн обуке за
наставнике основних школа, у складу са препорукама Института за јавно
здравство путем апликације MS Teams 16. и 18. 2. 2021. године у два
термина – од 9.00 до 10.30 и од 13.30 до 15.00 часова (темини су
организовани тако да наставници који раде и у првој и у другој смјени могу
присуствовати обукама).
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Првог
дана
обуке
демонстрирана
је
употреба
алата
OneNote, који заправо
представља дигиталну
свеску,
гдје
се
приказала
његова
самостална употреба,
али и његова употреба
кроз апликацију MS
Teams, која у себи има
интегрисане најбитније
алате и апликације
потребне за квалитетно
одржавање онлајн наставе, али је и одличан алат за организацију,
комуникацију и размјену фајлова између натавника и ученика. OneNote је
моћан алат кроз који ученици и
наставници могу врло брзо креирати
садржај, али исто тако и размјењивати
садржај и заједнички уређивати свеске.
Алат је најсличнији Word-u али много
бољи за креирање садржаја, уметање
слика, текста, линкова и слично. Други дан
обуке или вебинара је за тему имао
апликацију која служи за провјеру знања –
Forms, а као претходног дана, приказана је
самостална употреба ове апликације и
начин на који она функционише кроз MS
Teams. Приказане су и додатне опције и
могућности кориштења Forms апликације,
а једна од њих је „уметање“ провјере
знања у видео путем апликације MS
Stream, која служи за постављње видео
материјала.
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Више од 10 000 наставника се пријавило и одслушало ове обуке, а оно што
је посебно важно јесте да су активно учествовали, постављали питања,
дискутовали о опцијама и добрим праксама при кориштењу „Office 365“
алата и апликација! На самом крају обуке наставницима је приказана
мобилна апликација „ЕDUIS eDnevnik“ која се од сада може бесплатно
преуети путем Play Store продавнице, како би родитељима и ученицима
омогућили што бољу услугу и увид у ученичке активности.
Оно што је важно напоменути јесте да сваки наставник и ученик у
Републици Српској има „Office 365“ налог интегрисан кроз електронски
дневник Едуис што значи приступ свим апликацијама као и било који
наставник и ученик у развијеним земљама свијета. Циљ обуке је јачање
капацитета који ће користити наведене алате у свакодневном раду, али
исто тако, ове обуке ће осигурати несметано одржавање онлајн наставе у
свим школама у РС уколико за то буде потребе.
У овиру друге компоненте пројекта свака од 50 номинованих средњих
школа ће добити по једну СТЕМ лабараторију у вриједности 20.000КМ.
СТЕМ лабараторија садржи сљедећу опрему: 4 лаптопа, паметна табла,
намјештај (столови, столице, орман/полице), 3Д штампач са попратном
опремом, лего едукацијски сет, ардуино сет, робот хексапод, геометријски
прибор, као и модели/карте за предмете биологија и географија.
У овиру пројекта ће се реализовати и обуке за наставнике из СТЕМ области
за употребу опреме у ваннаставним и наставним активностима, као и
посебне обуке у складу са Програмима које развије Републички педагошки
завод.
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2.1 Интервју министра просвјете и културе Републике
Српске Наталије Тривић за часопис „Доситеј“ - ИТ
технологије огромна подршка у настави
„Закорачили смо у нову
школску годину са великом
неизвјесношћу и у потпуно
измијењеним околностима,
али
захваљујући
просвјетним
радницима
који су показали изузетну
озбиљност, флексибилност
и посвећеност успјешно је
завршено прво полугодиште
школске 2020/21. године.
Веома је важно да дјеца наставу похађају у школским клупама и имају
контакт уживо са својим наставницима“, рекла је министар просвјете и
културе Наталија Тривић у интервјуу за часопис „Доситеј“.
ДОСИТЕЈ: Утисак је да је пандемија корона вируса наметнула потпуни
нови начин рада школама. Какав је Ваш утисак?
Пандемија корона вируса наметнула је потпуно нови начин рада
образовном систему. Наставници су схватили предности дигиталних
технологија и свој просветитељски задатак прихватили са великом
мотивацијом и позитивном енергијом како би олакшали ученицима да не
изгубе континуитет у стицању знања.
Настојимо ситуацију олакшати снимањем школских часова који се емитују
на РТРС-у за ученике који бораве у изолацији, те дигиталним алатима које
нуди „Office 365“ а који је инсталисан у свим основним школама и служи
као значајна подршка у настави. У околностима изаваним пандемијом
корона вируса и организацијом наставе на даљину платформа „Office 365“,
односно њени дигитални алати, добили су своју потпуну примјену.
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Министарство просвјете и културе Републике Српске организовало је током
2020. године у сарадњи са компанијом „Ланако“ обуке и вебинаре за
запослене у школама, те ученике и родитеље са циљем унапређења
модела извођења наставе на даљину и квалитетне комуникације између
ученика и наставника, али и да се сви учесници наставног процеса на што
једноставнији начин окрену примјени савремених технологија и
иновативних рјешења.
У плану Министарства просвјете и културе за ову годину је организација
различитих вебинара који ће за циљ имати подизање дигиталних
компетенција запослених у школама и континуирано стручно
напредовање.
ДОСИТЕЈ:Да ли је у плану промјена досадашњег концепта наставе и због
чега?
Наставу смо организовали у складу са препорукама Института за јавно
здравље и Министарства здравља и здравствене заштите Републике
Српске, те Републичког штаба за ванредне ситуације и тако ћемо чинити и
у будућности. Придржавајући се епидемиолошких мјера успјели смо
сачувати здравље наших ученика и наставника и због тога сам веома
захвална свим ученицима, њиховим родитељима те школама.
ДОСИТЕЈ: Од чега зависи да ли ће бити продужени часови?
Часови ће бити продужени када се за то стекну услови, односно када
процјена релевантних институција буде да је то могуће. Школску годину
изводимо у складу са школским календаром, али ако околности буду
налагале другачије, поступићемо онако како буде налагала ситуација и
препоруке стручних служби.
ДОСИТЕЈ: Да ли сте задовољни досадашњим поштивањем превентивних
мјера у школама, шта показују бројке заражених просвјетних радника и
ученика током епидемије?
Презадовољна сам поштивањем превентивних мјера у школама.
Обезбиједили смо свим школама потребне количине дезинфекционих
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средстава а превентивне мјере су схваћене крајње озбиљно још првог дана
школе и све вријеме је на снази ванредна ревност просвјетних радника,
родитеља и ученика у поштивању епидемиолошких мјера. Показали смо
изузетно висок ниво дисциплинованости и одговорности.
ДОСИТЕЈ:Какве реформске активности нас очекују у 2021.години?
Наставићемо активности на пољу повећања обухвата дјеце организованим
предшколским васпитањем и образовањем, успостављању јаснијег
система стручног усавршавања васпитно-образовних радника са новим
процедурама њиховог напредовања, те даљем развијању наставних
програма који ће бити усклађени са развојним потребама ученика и који ће
бити засновани на исходима учења.
Радићемо на иновирању наставних планова са фокусом на оптимално
седмично оптерећење ученика, иновирању школских уџбеника,
обезбјеђивању ресурса за несметано извођење наставе која захтијева
подршку информационих технологија, реформу гимназија и наставак
усклађивања средњег стручног образовања са тржиштем рада.
Све наведене активности ће паралелно пратити и израда новог стратешког
документа будући да се важећа стратегија развоја образовања односи на
период 2016-2021.

2.2 Уживо емисија „Питајте министра“
Почевши од петка, 26.
фебруара 2021. године,
министар
просвјете
и
културе Републике Српске
ће сваког посљедњег петка у
мјесецу, у току 2021. године,
одговарати
на
питања
грађана Републике Српске у
вези са актуелностима у
области
образовања
и
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културе. Емисија ће се емитовати уживо на Фејсбук страници Министарства
просвјете и културе Републике Српске са почетком у 12.00. часова.
Одговори у виду видео материјала биће доступни након емитовања на
званичним Фејсбук и Јутјуб страницама Министарства просвјете и културе
Републике Српске.
Ваша питања можете слати до почетка емитовања емисије на имејл адресу:
pitajteministra@mp.vladars.net.

2.3 Такмичење „Како бити сигуран на интернету“
Недавно је спроведено једно занимљиво такмичење међу ученицима
основних и средњих школа на тему: „Како бити сигуран на интернету?“.
Циљ овог такмичења је био подизање свијести о опасностима које вребају
на интернету, а које могу бити замаскиране у наизглед безазлен садржај.
Ово такмичење је организовано од стране Министарства просвјете и
културе и Републичког педагошког завода, поводом Међународног дана
сигурног интернета. Интернет је дио наше свакодневнице који нам сваки
дан пружа користан, али и забаван садржај! Наши ученици су и више него
спретни и сналажљиви са новим технологијама, али исто тако дјечије
наивни и несвјесни опасности које свакодневно вребају.
„Како бити сигуран на интернету“ је такмичење осмишљено тако да дјеци
школског узраста подигне свијест, али на такав начин да сами размисле и
дођу до закључака какво понашање је исправно и прихватљиво, а какво
може довести у незгодну ситуацију. Управо због тога, ученицима су дате
смјернице за размишљање:
• Како можете заштитити своје личне податке и приватност у
онлајн свијету?
• Како заштитити свој онлајн углед и зашто је то важно
приликом будућег запошљавања или уписа на факултет?
• Које савјете би дао пријатељу како да се сигурно забави
користећи друштвене мреже?
• Које савјете би дао млађем брату или сестри који се тек
прикључио интернет заједници?
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Након размишљања о датим темама, задатак за такмичење био је управо
да пренесу своје поруке најбоље што могу кроз три форме: кратак филм (до
5 минута), постер (цртеж) и пјесма или прича. Ту се креативност наших
малишана показала на дјелу и пристигли радови су одушевили стручни тим,
иако је, због тренутне ситуације са пандемијом и немогућности тимског
рада, одзив био мањи од очекиваног.
Такмичење је организовано за три категорије:
• МЛАЂИ ОСНОВНОШКОЛСКИ УЗРАСТ (ученици млађих разреда
основне школе од 2. до 5. разреда) - такмиче се у изради
цртежа, те пјесме или приче
• СТАРИЈИ ОСНОВНОШКОЛСКИ УЗРАСТ (ученици старијих
разреда основне школе од 6. до 9.разреда) - такмиче се у
изради постера, те кратког филма
• СРЕДЊОШКОЛЦИ - такмиче се у изради постера, те кратког
филма.
Израда постера и филмова (старији основношколски узраст и
средњошколци) радове могли су припремати и пријављивати тимски, при
чему је тим могао имати највише 3 члана (приликом снимања филма
дозвољено је било, као помоћ ауторском тиму при реализацији идеје, да
глумачки тим буде састављен од више од 3 члана). Број радова које је могао
да пријаи један аутор или ауторски тим није био ограничен.
Све пристигле радове прегледао је стручни тим у саставу:
• Игор Томић - стручни савјетник за развој средњег образовања
и васпитања у Министарству просвјете и културе
• Богдан Калабић – сарадник за едукацију у компанији Ланако,
• Жарко Ћаћић – инспектор-просвјетни савјетник за квалитет
рада школа у Републичком педагошком заводу,
• Александра Станковић – инспектор-просвјетни савјетник за
квалитет рада школа у Републичком педаогошком заводу.
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Одабрани су најбољи радови из сваке категорије, а сваког од њих чекају
вриједне награде!
Категорија1 – ученици млађих разред
основне школе
Литерарни и ликовни радови –
пријављено је пет радова. Према одлууци
струног жирија најбољи су:
1. ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Бијељина – цртеж
Аутор: Немања Самарџић, разред III,
Ментор: Ивана Крчо-Кокановић
2. У ОШ „Змај Јова Јовановић“ Бања Лука пјесма
Аутор: Василије Николић, разред II,
Ментор: Бранкица Лукендић.
3. ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Бијељина – пјесма
Аутор: Немања Самарџић, разред III,
Ментор: Ивана Крчо-Кокановић

Категорија 2 – ученици старијих разред
основне школе
Филм и постер– пријављено је девет
радова. Према одлуци стручног жирија
најбољи су:
1. ЈУ ОШ „Свети Сава“ Рогатица - постер
Аутор: Андреа Кулашевић, разред VIII,
Ментор: Сања Ћузулан
2. ЈУ ОШ „Свети Сава“ Рогатица - филм
Аутори: Андреј Ћебић, Алекса Радоњић,
Димитрије Миљешић и Надежда Нерић,
разред VIII, Ментор: Сања Ћузулан
3. ЈУ ОШ „Свети Сава“ Рогатица - постер
Аутор: Марина Стојанчевић, разред IX,
Ментор: Сања Ћузулан.

33

Вијести у образовању
Категорија 3 – ученици средње школе
Филм и постер – пријављено је пет радова, према одлуци стручног жирија
најбољи су:
1. ЈУ СШЦ „Петар II Петровић
Његош“ Шековићи – постер
Аутор: Александра
Васиљевић, разред II,
Ментор: Светлана Зарић
2. ЈУ Угоститељска и туристичка
школа Добој – постер
Аутор: Теодора Брестовац,
разред II,
Ментор – није наведен
3. ЈУ Економска школа Добој –
постер
Аутори: Ајка Салкановић и
Бранкица Лукић, разред II,
Ментор: Вања Гојковић.

Аутори најбољи радова у свакој категорији су награђени таблет рачунаром,
док су за ауторе другопласираних и трећепласираних радова обазбјеђени
меморијски стикови. Награде ученицима је обезбиједила компанија
Ланако, док су сви ученици добили признање/захвалницу за освојено
мјесто/учешће на такмичењу. Признања/захвалнице су припремљене и за
наставнике менторе награђених ученика
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3.1 PowerPoint кроз „Office 365“ – 6 корисних
функционалности у раду са презентацијама.
„Office 365“ за едукацију је већ добро познат свим наставницима који ове
алате користе у већој или мањој мјери. PowerPoint је добро познат алат
годинама уназад који има широку употребу, али његова online верзија
сигурно ће одушевити сваког корисника који буде имао прилику да ради са
њим.
У наставку погледајте 6 функционалности које је могуће искористити у раду
са PowerPoint алатом који је интегрисан кроз „Office 365“ платформу.

1. Дешавало вам се да пар сати радите на презентацији и да вам се деси
да нисте сачували рад прије него што сте затворили PowerPoint
документ? Апликација PowerPoint кроз „Office 365“ нема опцију за
чување измјена. Да, добро сте прочитали! Ваше је да креирате
презентацију, затворите када год пожелите без икаквог чувања и, када
је
поново
отворите,
наставите
гдје
сте
стали.

2. Приликом
израде
сваке
презентације, коришћење слика
је незаобилазан фактор. До сада
се подразумијевало, ако немате
слику на рачунару, да ћете
претражити
на
интернету
одговарајућу слику, затим је
скинути, а потом уметнути у
презентацију. А шта се
дешава
када
користите „Office 365“?
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Када
покренете
опцију
„Umetanje“
и
одаберете
„Umetanje slike“, излистаће вам
се више опција, а једна од њих је
Bing slike.
Ова опција вас води директно на
Bing претраживач путем којег
пронађете жељену слику и
једним кликом је уметнете у
презентацију!
3. Dizajner је једна од опција која ће
се допасти свима, али и олакшати
креирање презентације. Било да
сте почетник или да имате одређено
искуство, ова опција је једна од
најбољих које нуди апликација
PowerPoint кроз „Office 365“! Када
кликнете на опцију Dizajner, са
десне стране вам се излистају
приједлози за дизајн ваше презентације који укључују почетну
страницу, али и дизајн свих сљедећих страница презентације, што ће
учинити вашу презентацију лијепом и једнообразном.

То није све! Опција Dizajner не само
да даје готове приједлоге дизајна
презентације, већ креира приједлоге
у односу на ваш садржај, односно по
узору на ваше слике и текст, тако да
добијете
врхунски
изглед
презентације у само пар кликова!
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4. Kада је ријеч о директном претраживању са интернета путем апликације
PowerPoint кроз „Office 365“, то се не односи само на претрагу слика – на
једноставан начин можете
да уметнете и видео у
презентацију! Кликните на
картицу „Umetanje“, а потом
одаберете опцију „Video na
mreži“ гдје ћете у одговарајуће
поље само прекопирати линк
од видеа. Подржано је
учитавање видео записа са
популарних платформи, а
то су YouTube, SlideShare,
Vimeo и Stream.

5. Када сте у ситуацији да вам је потребна одређена информација из
презентације, довољно је да кликнете на картицу „Pronađi“ и унесете
кључну ријеч која ће вас одвести на све слајдове на којим се налази ваша
ријеч. Одлична опција за презентације са великом количином садржаја.
6. Као корисници „Office 365“ пакета,
имате могућност дијељења
презентације са вашим колегама и
ученицима из ваше школе, али и
могућност да подијелите са било
ким коме пошаљете приступни
линк. Заборавите снимање
материјала на USB уређаје и
размјену материјала „физичким“
путем, већ размјењујте
датотеке на најлакши и
најбржи начин.
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Дијељење датотека овим путем
омогућава колаборацију на истој
датотеци. То би значило да имате
могућност истовременог уређивања
ваше презентације са једном или више
особа.

3.2 Додавање провјере знања кроз снимљене видео
лекције - опција у апликацији Стрим (Stream) коју
ћете радо користити
Апликација Стрим (Stream) која служи за постављање видео
садржаја је једна од апликација којој наставници имају приступ
кроз Едуис, путем „Office 365“ платформе. Апликација „Stream“ по
својим опцијама подсјећа на свима добро познат сервис Јутјуб
(YouTube), али са сетом могућности прилагођеним наставним
процесима.
Које су предности алата Стрим у односу на Јутјуб?
На Јутјубу имамо могућности постављања видео садржаја, креирања
канала за наше видео записе, као и дијељења видеа путем линка на
друштвене мреже, мејлове, различите апликације итд.
Старим апликација нуди све наведено везано за Јутјуб, али и додатне
опције. Постављен видео садржај може бити доступан свима, а можете га
учинити доступним и појединим корисницима (ученици, наставници) или
групи корисника (виртуелне учионице у Тимсу).
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Једна од најбољих опција је опција креирање видеа кроз апликацију Стрим.
Можете у исто вријеме снимате радну површину – десктоп (нпр. да
отворите PowerPoint презентацију), али и себе (ако упалите web камеру и
микрофон) и тако снимљен видео објавите на Стрим (Слика 1).

Слика 1

Слика 1

Када отворите видео који сте поставили, са десне стране појављује се
опција „Додај интеракцију“ гдје можете да додате интеракцију (датотеку,
неку провјеру знања и сл.) и да дефинишете
тачан моменат када ће се
Слика 2
појавити на видеу.
Слика 2

Слика 1
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Додавање провјере знања унутар видео
лекције у 3 корака
Узмимо на примјер да наставник жели
у неком (било ком) моменту да дода
провјеру знања унутар видео лекције.
То може да уради у 3 корака:
Корак 1:
Кроз апликацију Формс (Forms)
наставник је, наравно, креирао
провјеру знања, одакле копира линк
(Слика 2).

Слика 1

Слика 3

Слика 4

Слика 4

Слика 2

Корак 2:
Након копирања, потребно је отворити
апликацију Стрим и у дијелу „Додај
интеракцију“ поставити тај линк (Слика
3). Подешавање времена када ће се
појавити тест врши се у овом дијелу
једноставним уносом времена у
предвиђен бокс (заокружен на Слици
3).

Слика 2

Слика 2
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Корак 3:
Задњи корак, када су подешене све жељене опције, је додавање теста
кликом на дугме „Додај на временску осу“. Након тога тест ће бити
интегрисан кроз видео. Слика 4 даје нам преглед како ће се тест појавити
ученицима приликом прегледа видеа.

Слика 3

Напомена! Тренутак приказа теста
видеа претходно одређује
Сликаунутар
4
креатор истог, а у овом случају наставник. Он једноставно може одабрати
било које вријеме што је описано у кораку 2.
Слика 4

Слика 4
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Када се појави тест, понуђене су двије опције, гдје корисник може да
одабере да ли ће да ради тест или ће наставити да гледа видео. Кликом на
опцију „Fill out the form“ тест се покреће аутоматски (Слика 5).

Слика 4

Коришћење апликација „Office 365“ пакета нуди многе олакшице, али и
Слика 5
различите могућности које могу учинити наставу интерактивнијом и
занимљивијом, како ученицима тако и наставницима.
Сликаса
5 апликацијом Стрим, то можете
Уколико се до сада нисте упознали
учинити путем портала https://enastava.skolers.org/ у дијелу „УПУТСТВА ЗА
НАСТАВНИКЕ“. Под дијелом „Office 365“ ћете пронаћи писано упутство
Слика 5
„Microsoft Stream (PDF упутство)“.

Уколико више преферирате видео упутство, у том случају одаберите „Office
365“ алати – снимак обуке (или приступите кликом на овај ЛИНК.
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