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ПОНУДА  ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  
 

230 
Употреба мобилних апликација за побољшање 
квалитета наставе и учења: Паметни телефон као 
наставно средство 21. века (област информатика) 

Компетенцијa: К2 
Приоритети: 1 

Аутори Марјан Миланов, наставник енглеског језика, ОШ „Добринка Богдановић“, 
Стрелац; Ана Живковић, наставник енглеског језика, ОШ „Чегар“, Ниш 

Реализатори Марјан Миланов, наставник енглеског језика, ОШ „Добринка Богдановић“, 
Стрелац; Ана Живковић, наставник енглеског језика, ОШ „Чегар“, Ниш 

Општи циљеви 
Оснаживање компетенција наставника за коришћење едукативних и 
услужних мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења, 
као и за употребу паметних телефона и таблета као наставног средства. 

Специфични 
циљеви 

Усвајање информација о могућностима и предностима коришћења 
мобилних апликација у наставном процесу и значају примене ИКТ-а у 
настави; Оспособљавање наставника за употребу паметних 
телефона/таблета и мобилних апликација у процесу планирања, 
организације, реализације и евалуације наставе; Мотивисање наставника 
да употребом мобилних апликација развијају иновативне медоте наставе и 
управљања одељењем, да тиме мотивишу ученике на већу укљученост и 
ангажовање у процесу наставе и учења, да прате трендове у овој области, 
да самостално истражују и напредују. 

Теме 

Мобилни телефон у учионици – за и против ; Технологија у учионици; 
Блумова таксономија 21. века; Апликације за помоћ у припреми, 
организацији и реализацији наставе; Апликације за управљање 
одељењем; Апликације за прављење квизова, тестова и анкета; Друге 
апликације које могу користити наставнику. 

Циљна група 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 
школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 
општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних 
предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање 
одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој 
школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у 
основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), 
наставник изборних и факултативних предмета 

Број учесника 20 

 
Термин реализације 

један дан (8 бодова),  19.5.2018. 
 

Место 
реализације 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 
Ниш 

Износ котизације 900,00 динара 
 

Рок и начин 
пријављивања 

                                   12.5.2018., Пријаве слати на - info@rcnis.edu.rs 
 

 


