
ОБУКА СА ЦИЉЕМ ПОДИЗАЊА КАПАЦИТЕТА

ЗАПОСЛЕНИХ У ИНСТИТУЦИЈАМА СИСТЕМА РАДИ

ПРИМЕНЕ УРЕДБЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ

ДЕЦЕ ПРИ КОРИШЋЕЊУ ИНФОРМАЦИОНО-

КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА



Интернет у служби знања



Добре и лоше стране 
коришћења интернета

Добре стране

• Интернет је веома важан вид 
комуникације

• Можемо лако повезати кућу и посао

• Можемо сазнати већину потребних 
информација

• Интернет је на неки начин и ризница 
знања

• Можемо научити доста нових ствари 

• Интернет располаже великим бројем 
књига које можемо читати у 
електронском облику

• Плаћање преко интернета помаже 
људима да плате рачуне без напуштања 
куће или радног места

• Купопродаја је важан сегмент интернета

• Једна од дражи,тј.добрих страна 
интернета је забава

• Упознавање нових људи

Лоше стране
• Нарушена сигурност

• Злоупотреба података

• Нарушавање ауторских права

• Опасност од штетних фајлова

• Ширење мржње и увреда

• Непоштовање приватности и 
националног и верског опредељења

• Изазива зависност која се сврстава у 
неку врсту болести

• Млади заборављају на нормалан живот 
и изласке

• Људи беже од стварног живота и 
затварају се у себе

• Деца имају приступ многим 
непримерним садржајима



Предности коришћења 
интернета

• Једноставност коришћења и повезивања

• Приступ информацијама

• Једноставна комуникација

• Приступ образовним садржајима

• Приступ забавним садржајима

• Могућност израде сопственог садржаја



Коришћење интернета у сврху 
забаве и лоши утицаји на децу

• инстант поруке (instant messenger)

• просторије за ћаскање (chat rooms)

• игрице на интернету

• друштвене мреже 

• писање на блоговима (blogs)

• приступ неприкладним садржајима и насиљу

• нарушавање приватности

• прекомерна употреба друштвених мрежа

• здравствени проблеми



Коришћење интернета у сврху 
забаве и лоши утицаји на децу

Савети за родитеље

• -уколико ваше дете има отворен
профил на некој друштвеној мрежи и 
ви отворите профил на истој мрежи и 
будите пријатељ свом детету

• -ако не знате користити друштвене
мреже нека вас ваше дете научи

• -објасните деци да су осим њихових
пријатеља, корисници друштвених
мрежа и особе које могу имати лоше
намере те да стога не објављују личне

• -саветујте своју децу да им шифре
буду јаке и да их не одају ником

• -научите децу да користе механизме
заштите, подешавања приватности

• -не постављајте на интернет
фотографије васег детета јер могу
завршити у рукама педофила

• -поред сваког поста, поруке, 
фотографије обично се налази линк на
који можете пријавити непримерен
садржај администратору друштвене

• -саветујте свом детету да му пријатељи
буду особе које познаје у стварном
животу

• -повремено заједно с
децом прокоментаришите активности
на друштвеној мрежи

• -форсирајте да је интернет оруђе пре
свега за учење и дружење а не
искључиво за забаву



Разликовање и разумевање 
адекватне сврхе коришћења 
интернета

• имати приступ интернету значи имати 
приступ свету

• бити одговоран корисник интернета значи 
спречити низ негативних ситуација у којима 
се можемо наћи



Раздвајање забаве и паметног 
коришћења интернета

• паметно коришћење интернета подразумева 
адекватно налажење одговора на питања која су 
нам потребна 

• друштвене мреже, игрице, блогови и остале 
информације сличног карактера често ремете 
свакодневне операције које обављамо на 
интернету 

• ограничити време које се проводи на интернету



Интернет као значајан алат за 
едукацију и усвајање знања

• учење путем интернета може се дефинисати као 
облик едукације у ком се наставни садржаји 
презентују полазницима путем интернета

• управљање учењем 

• провера знања путем различитих тестова за 
самопроверу



Доступност информација и 
релевантност доступних 
информација на интернету

• доступност 
информација на 
интернету омогућава 
да свако, чак из своје 
куће постане врхунски 
стручњак у било којем 
језику, даје нам 
могућност израде 
властитих wеб 
страница

• управо зато што су 
нам све те 
информације 
доступне, не значи да 
су те исте 
информације заиста и 
тачне



Коришћење различитих врста 
алата за едукацију на интернету

• Обука заснована на wебу, WBT–Web based training се 
врши објављивањем садржаја за учење на Wеб сајту 
(интернет презентацији)

• Е-mail

• Мејлинг листе

• Онлине форуми

• Internet relay chat

• Видеоконференције

• Дељене апликације (whiteboards)



Развој и теоријске основе е-
учења

• електронско учење, присутно је и 
функционише у пракси већ више од једне 
деценије

• комуникација омогућује употребу интернета, 
електронске поште, дискусионих група, и 
система за колаборативно учење

• процес целоживотног учења и поучавања, а 
то значи учења уз рад, преквалификација и 
доквалификација за нова занимања



Предности и недостаци е-
учења

Предности
• омогућује стално учење (long life learning)

• ученици уче независно, властитим 
темпом, на месту и времену које сами 
одаберу

• учествовање у квалитетним наставним 
програмима (познатих стручњака -
експерата)

• одабир сопственог начина учења, 
различитих нивоа интеракције

• дискусија са осталим полазницима (e-
mail, forum, chat, телеконференције, ...)

• мултимедија (графика, анимације, 
филмови, звук, ...)

• практичан рад различитим технологијама 
- додатна знања и вештине о коришћењу

• и наставници уче од ученика који 
самостално траже изворе информација

Недостаци

• постоје области које се не могу 
проучавати искључиво електронским 
путем

• губитак људског контакта, говора 
тела (невербалне комуникације), 
појава неразумевања

• одсуство есеја, усмених испита

• проблеми узроковани недовољним 
познавањем технологија за примену 
е-образовања

• одустајање од учења  након 
одређеног времена - проблем 
одржања заинтересованости за тему



Извори бесплатног учења 
преко интернета

• бесплатни онлине курсеви постају све 
популарнији

• MOOC (Massive Open Online Courses)

• Khan academy

• 50 languages 

• Tutoriali.org

• Opismeni se

• Google Digitalna garaža

• LinkEduTv



Интернет библиотека

• предности дигитализације књижевне грађе 
односе се на лакшу дистрибуцију литературе 
и доступност информација већем броју 
корисника

• могу се лако претраживати по различитим 
критеријумима

• опстанак традиционалних библиотека

• Google Books Library Project



Онлине курсеви

• већа слобода у избору времена за учење

• флексибилност 

• доступност информација и материјала

• неопходност велике мотивације 

• изолованост појединца



Форуми и чет собе за 
консултације

• Форум - странице за 
дискусију на интернету 
где корисници могу 
исказати своје 
мишљење о некој теми 
и затражити савет и 
мишљење других

• теме форума могу бити 
разноврсне 

• на форумима се користе 
надимци па треба 
водити рачуна да се не 
одаје превише 
информација.

• Chat rooms-корисници могу 
међусобно разговарати, 
упознавати се, расправљати о 
одређеној теми али се могу и 
издвојити и комуницирати 
приватним порукама које су 
видљиве само њима

• поруке које су корисници 
разменили се бришу

• користе се надимци па треба 
водити рачуна да се не одаје 
превише информација.



Утицај интернета на 
ефикасније учење

• технологија омогућава непосредан приступ 
знању у било ком тренутку и на било ком 
месту

• сврха технологије није да замени 
традиционално образовање, већ да га 
побољша

• омогућава студентима да уче сопственим 
темпом, као и да усавршавају већ стечено 
знање



Хвала на пажњи!


