
Извештај о раду платформе за учење на даљину ОШ „Старина Новак“ 
 
Дана 19. априла 2020. године навршило се месец дана од почетка рада платформе за учење на даљину 
ОШ „Старина Новак“.  

Одмах по обустави редовног рада школе и преласка на наставу на даљину и по објављивању ванредног 
стања наша школа успела је у кратком року да одговори потребама у новонасталим околностима. 

Сачињена је платформа за учење на даљину на школском веб сајту која је на један свеобухватан начин 
одговорила потребама ученика и наставника. Преко нове платформе настава је обједињена, 
централизована и учињена лако доступном свим учесницима у процесу. Наставницима су отворени мејл 
налози на домену starina.rs, објављена су прецизна упутства за коришћење платформе и без обзира на 
техничка знања, искуства и досадашњу праксу сви  учесници су могли да отпочну употребу, без 
неопходности за додатним усавршавањем. 

Као додатни вид подршке кориштен је програм радио Новака, који је наставио свакодневно емитовање, 
радним даном у термину од 10-14 часова, док је на располагању била и радијска архива. Покренут је 
нови пројекат Дигиталног музеја, а лист Новак је кренуо са објављивањем радова ученика и другим 
акцијама. 

Распоред и наставни материјал усклађен је са наставом која се емитовала на каналу РТС3. 

Као административна подршка објављивана су обавештења директора школе на дневном нивоу, као и 
дописи и материјал пристигао од Министарства. Капацитет сајта је прошириван у два наврата са 
првобитних 3 GB на 50 GB. 

С обзиром на овако добру и брзу реакцију нова платформа наишла је и на одличан одзив, о чему говоре 
и бројке. У периоду првих месец дана рада платформе, према статистичком алату Awstats, забележено је 
нешто преко 25.000 посета, што је готово 10 пута више од досадашњег месечног просека. Напомињемо 
да је веб сајт наше школе у претходних неколико година бележио високе посете и био међу 
најпосећенијим школским сајтовима код нас. 

На недељном нивоу на платформи се објави преко 80 докумената са материјалом за наставу који 
припремају наставници, између 10 и 15 презентација и до 10 видео записа (с тим што су видео линкови 
садржани и у документима које шаљу наставници).  Такође, објави се и око 50 фотографија у различитим 
рубрикама, углавном прилога ученика, као и приче и песме у рубрици листа Новак и аудио прилози 
ученика за радио Новак. 

Последње недеље наставници су објавили и више тестова за проверу и рекапитулацију усвојеног знања, 
за шта је сачињен посебан видео туторијал.  

Од следеће недеље се очекује и постепено увођење других колаборативних алата, за шта ће наставници 
имати на располагању пример једне гугл учионице коју би и сами похађали, што ће омогућити употребу 
овог алата на униформном принципу. Наставници који имају техничке могућности користиће и алате за 
видео конференцију, што ће им дати могућност консултације са ученицима.  

Током целог процеса наставници имају стручну техничку подршку путем мејла, телефонским путем и 
путем софтвера за даљински приступ рачунару. 

  



Статистички подаци – табеларни приказ 

Број посета за првих месец дана 25.219 

Просечан број посета на дневном нивоу 814 

Просечан број објављених докумената у делу за 
наставни материјал, на недељној основи 95 

 

Пратеће активности 

 Боравак Лист Новак Дигитални музеј Радио Новак 

Фотографије 97 34 62  

Видео 11    

Документ 16    

Аудио    6 

Сопствени видео 1    

Прича  5   

Песма  2   
 

Објављени материјал у административном делу 

Дневна обавештења 
директора школе 

Дописи и документа 
Министарства 

Упутства 
администратова 

Видео упутство 
администратора 

26 15 6 1 
 

Смештајни капацитет сајта 

Пре 19.3.2020. До 1.4.2020. После 1.4.2020. 

до 3GB до 15 GB  до 50 GB 
 

 
Београд, 20.4.2020. године 


