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Апстракт: Ево лу ци ја пред ста вља кон ти ну а лан и не из бе жан про цес по сте пе ног 
пре ла за из јед ног ста ња у дру го. По чев ши од 1981. ка да је ус по ста вље но пр во “ра
чу нар ско окру же ње за ака дем ску упо тре бу” у Кар не ги Ме ло ну (Car ne gie Mel lon), 
уче ње је на пра ви ло ко рак од тра ди ци о нал ног уче ња ка елек трон ском уче њу. У 
XXI ве ку, ево лу ци ја ко му ни ка ци је и ко ла бо ра ци је још је дра ма тич ни је из ра же на. 
Љу ди ин тен зив но ко ри сте дру штве но умре жа ва ње у при ват не и про фе си о нал не 
свр хе. Нај но ви ји трен до ви ко му ни ка ци је до при не ли су да се Елек трон ско уче
ње тран сфор ми ше у Елек трон ско уче ње 2.0. Овај чла нак пред ста вља при мер те 
тен ден ци је. По чи ње мо са ана ло ги јом из ме ђу ку по ви не ро бе и сти ца ња зна ња и 
ве шти на, а на ста вља мо уво ђе њем две ком по нен те Елек трон ског уче ња 2.0. Као 
при мер, де таљ но је опи сан курс ко ји је у то ку, а ко ји об у хва та не ко ли ко тех ни ка 
дру штве ног умре жа ва ња и ко ла бо ра тив ног уче ња. По себ на па жња по све ће на је 
на по ри ма сту де на та то ком ре а ли за ци је кур са и на по ри ма на став ни ка у спро во
ђе њу кур са. Чла нак се за вр ша ва на во ђе њем ко ри сних стра на и не до ста та ка овог 
при сту па, као и на ме ра ма о да љој при ме ни Елек трон ског уче ња 2.0 на ме ђу на
род ном ни воу.

Кључ ни пој мо ви: ко ла бо ра тив но уче ње, обу ка уз по моћ ра чу на ра, си сте ми за 
упра вља ње кур се ви ма, курс про фе си о нал не ети ке, дру штве но умре жа ва ње, дру
штве ни софт вер, Веб ба зи ра ни уче ње и обу ка
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1. Увод
Да ли сте се ика да за пи та ли “Где и ка ко во

лим да ку пу јем?“. Пр ва ре ак ци ја на ово пи
та ње је сва ка ко “Ко ју ро бу?”. Сце на ри ја ку
по ви не пред ста вље на у овом ра ду углав ном 
се ти чу пре храм бе них на мир ни ца, али она би 
се та ко ђе мо гла при ме ни ти и на дру ге про из
во де. У сва ком слу ча ју, основ на сце на ри ја за 
ку по ви ну ве за на су за про дав ни це. Хај де да 
раз мо три мо три основ на ти па про дав ни ца: 
отво ре не пи ја це, ба кал ни це или ма ле про дав
ни це, и су пер мар ке те.

Ево не ких од кри те ри ју ма ко ји олак ша ва ју 
од го вор на пр во пи та ње: из ло же на ро ба, ње на 
све жи на, ра зно вр сност, ква ли тет, при хват и 
тран спорт ро бе, рад но вре ме, на чин пла ћа ња, 
и ра чун. Ова ли ста се на рав но мо же про ши
ри ти, али то не ће зна чај но ути ца ти на крај њи 
циљ пре гле да ко ји на ме ра ва мо да пру жи мо 
овом при ли ком.

Сли ка 1. Отво ре на пи ја ца са во ћем и по вр ћем 

На отво ре ним пи ја ца ма (сли ка 1) на мир ни
це су из ло же не на те зга ма. Исте на мир ни це 
мо гу се на ћи сву да на пи ја ци, јер мно ги про
дав ци ну де исту или слич ну ро бу. Ро ба се из ла
же по те зга ма сва ког да на, обич но ве о ма ра но 

ују тру, а скла ња се уве че. Ли ца ко ја вр ше про
да ју су пре про дав ци или са ми про из во ђа чи. У 
ма лим про дав ни ца ма ар ти кли су гру пи ра ни 
пре ма ти пу, а про дав ци их сре ђу ју, пре ре ђу ју, 
чи сте и глан ца ју ка ко би још ви ше при ву кли 
куп це. Про дав ци су у исто вре ме аран же ри, 
чи ста чи и ка си ри. Су пер мар ке ти има ју ви ше 
про сто ра, та ко да се мо же на пра ви ти бо љи 
аран жман. По не кад је у су пер мар ке ти ма ро ба 
већ за па ко ва на (сли ка 2). Ту по сто ји ве ли ки 
број раз ли чи тих за по сле них, као што су: тр
гов ци, ка си ри, про дав ци, и они обич но про ла
зе кроз фор мал ну обу ку и при пре му ка ко би 
бес пре кор но оба вља ли по сао.

Сли ка 2. … и оде љак са во ћем у су пер мар ке ту

Ар ти кли су обич но ве о ма све жи на свим 
на ве де ним ме сти ма. Вла сни ци ма лих про дав
ни ца снаб де ва ју се на пи ја ца ма. У по след ње 
вре ме они ан га жу ју ком па ни јеснаб де ва че, 
слич но су пер мар ке ти ма. По ква ре на ро ба се 
ре дов но од ба цу је, на ро чи то у су пер мар ке ти
ма. Ако от кри је те не ис прав ну ро бу, или ро бу 
ко јој је ис те као рок тра ја ња, чак и на кон из ла
ска из про дав ни це, по сто ји ве ли ка мо гућ ност 
по вра ћа ја ро бе и ре фун ди ра ња, али са мо у су
пер мар ке ти ма.

Ра зно вр сност из ло же них ар ти ка ла нај ма
ња је у ба кал ни ца ма и ма лим про дав ни ца ма, 
а нај ве ћа је у су пер мар ке ти ма. Иако отво ре
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не пи ја це ну де го то во све, ка да та мо ку пу је те, 
обич но ће те ку пи ти ис кљу чи во ону ро бу ко ја 
вам је по треб на. Ку по ви на у су пер мар ке ти ма 
се го то во по пра ви лу за вр ша ва са мно го не
пла ни ра них ар ти ка ла или чак ар ти ка ла ко ји се 
ни кад не упо тре бе.

Ква ли тет је ве о ма ре ла тив на ка те го ри ја, 
али за не ке про из во де, на ро чи то за хра ну жи
во тињ ског по ре кла, ку по ви на на пи ја ци мо
же би ти ри зич на. Ку по ви на во ћа и по вр ћа на 
отво ре ним пи ја ца ма ну ди нај бо љи ква ли тет 
пре ма ва шем уку су, на ро чи то ка да вам про да
вац до зво ли да са ми би ра те ро бу. Ако же ли те 
да из бег не те фал си фи ко ва ну ро бу или ро бу 
сум њи вог ква ли те та, је ди но мо же те ве ро ва ти 
су пер мар ке ти ма.

На отво ре ним пи ја ца ма те гли те те шке пла
стич не ке се, ко је вам се усе ца ју у пр сте а по
вре ме но и пу ца ју кад је те жи на ро бе ве ћа. У 
ма њим про дав ни ца ма мо же те ра чу на ти на по
моћ про дав ца, али те шке ке се мо ра те са ми да 
но си те ку ћи. При хват ро бе и тран спорт су је
дан од глав них ар гу ме на та у ко рист су пер мар
ке та. На пу ни те ко ли ца ко ли ко хо ће те и ко ли ко 
мо же те, а он да све на мир ни це „од гу ра те“ до 
ко ла, и од ве зе те их ку ћи.

Отво ре не пи ја це ра де сва ки дан од ра ног 
ју тра до ка сног по по дне ва. Рад но вре ме мо же 
за ви си ти и од вре мен ских усло ва. Ма ле про
дав ни це има ју про ду же но рад но вре ме, осим 
не де љом и пра зни ци ма. Ту рад но вре ме не за
ви си од вре мен ских усло ва, осим ако су баш 
екс трем ни. Су пер мар ке ти по чи њу са ра дом 
не што ка сни је и ра де нај ма ње 12 са ти днев но, 
по не кад укљу чу ју ћи и не де љу и пра зни ке. 

Ка да ку пу је те на пи ја ца ма, на да те се да 
је те жи на ро бе ко рект но из ме ре на. Ис ку сни 
про дав ци ни кад не про пу сте да до да ју ма ло 
ви ше ка ко би сте би ли за до вољ ни. Али, да ли 
је ста рин ски кан тар до вољ но пре ци зан за ме
ре ње ма њих те жи на? Мо је лич но ис ку ство 
го во ри ми да уоп ште ни је. Про дав ни це има
ју ате сти ра не ди ги тал не ва ге. Оне по сто је и у 

су пер мар ке ти ма, и ре дов но се про ве ра ва њи
хо ва ис прав ност.

Це на је нај ни жа на пи ја ца ма и обич но нај
ви ша у ма лим про дав ни ца ма. Це на на пи ја
ца ма ни је чвр сто од ре ђе на, где се цен ка ње 
то пло пре по ру чу је. Ис ку сан ку пац пр во не ко
ли ко пу та про кр ста ри пи ја цом, ло ци ра нај бо
љу ро бу, пи та за це ну и по чи ње „пре го во ре“.
Ти пич на кон вер за ци ја од ви ја се ова ко: про да
вац ка же „20“, а му ште ри ја од го ва ра „15“, или 
„‘ај де 50 за 3“. Ре зул тат за ви си од ис ку ства 
обе стра не. Ис пла та је ис кљу чи во у ке шу. У 
ма њим про дав ни ца ма се не цен ка те, али мо
же те ра чу на ти на по вре ме на сни же ња и од ло
же но пла ћа ње че ко ви ма (та мо где та кав на чин 
пла ћа ња још увек по сто ји). Су пер мар ке ти 
има ју ре дов не про мо ци је и по пу сте, ума ње не 
це не за ар ти кле ко ји ма уско ро ис ти че рок, мо
гућ ност при ку пља ња по е на да би сте до би ли 
при влач не про из во де по „екс тра сни же њу”. И 
ко нач но, му ште ри је са по вла шће ним кар ти ца
ма има ју мно ге по год но сти при пла ћа њу.

На пи ја ци сва ка ко не ће те до би ти ра чун (он 
се са мо усме но са оп шта ва). Про дав ни це су 
ду жне да вам да ју фи скал ни од се чак. Ако сте 
стра нац та ко ђе мо же те ра чу на ти на по вра ћај 
ПДВа уз ра чун из су пер мар ке та.

По сто ји још мно го чи ни ла ца ку по ви не, 
као што су утро ше но вре ме, уло же на енер ги
ја, и ко нач но за до вољ ство при ку по ви ни. И 
са ми мо же те на ве сти још не ке, у за ви сно сти 
од уку са и ин спи ра ци је.

Ана ло ги ја са уче њем 
Пре ма на во ду An swers.Com (An swers), ен

ци кло пе ди ја Brit ta ni ca Con ci se на во ди сле де ћу 
де фи ни ци ју уче ња: „Про цес при хва та ња про
ме на у по сто је ћем зна њу, ве шти на ма, на ви ка
ма, или тен ден ци ја ма, кроз ис ку ство, прак су 
и ве жба ње.” Ако узме мо у об зир да су си но
ни ми гла го ла „сте ћи” из ме ђу оста лог гла го
ли „ку пи ти“ и „про да ти”, да ли би смо сход но 
то ме мо гли раз мо три ти уче ње као ку по ви ну 
зна ња и ве шти на?
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Ако се сло жи те са овом де фи ни ци јом, ку
по ви на на пи ја ца ма нај бо ље би се ана ло ги
јом мо гла до ве сти у ве зу са тра ди ци о нал ним 
уче њем, ку по ви на у ма њим про дав ни ца ма са 
уче њем уз по моћ ра чу на ра (или као ал тер
на ти ва, ин стру и ра ње уз по моћ ра чу на ра или 
ра чу нар ски по др жа но уче ње). У том слу ча ју, 
ку по ви на у су пер мар ке ти ма углав ном од го ва
ра уче њу уз тех но ло шку по др шку. С об зи ром 
да са вре ме ни су пер мар ке ти, а на ро чи то лан ци 
су пер мар ке та, ко ри сте мо гућ но сти Ин тер не та 
да спро во де ком плет но ра чу но вод ство, пра ве 
ма га цин ски по пис ро бе, али и за огла ша ва ње 
и мар ке тинг, из то га про ис ти че да је уче ње ко
је од го ва ра ше ми ку по ви не на овом ни воу за
пра во Елек трон ско уче ње. 

У сми слу па ра ле ле на осно ву на ве де них 
слич но сти, та ко ђе би смо мо гли на пра ви ти 
ана ло ги ју из ме ђу свих прет ход но на ве де них 
фак то ра ку по ви не и ка рак те ри сти ка уче ња 
(та бе ла 1). По сто је и мно ги дру ги фак то ри, 
на рав но, али ће мо на шу па жњу усред сре ди ти 
са мо на не ке.

Свој ства ку по ви не Усва ја ње зна ња и ве шти на

из ла га ње ро бе пре зен та ци ја пре да ва ња

све жи на ро бе ак ту ел ност ин фор ма ци је

ра зно вр сност ро бе ра зно вр сност зна ња

ква ли тет ар ти ка ла ква ли тет сте че ног зна ња

при хват и тран спорт ро бе уло же ни труд за сти ца ње зна ња

рад но вре ме до ступ ност

ме ре ње ро бе објек тив ност ева лу а ци је

пла ћа ње оце њи ва ње

ра чун ди пло ме

Та бе ла 1. Ана ло ги ја из ме ђу фак то ра ку по ви не и 
усва ја ња зна ња и ве шти на

Из ла га ње ар ти ка ла ана лог но је пре зен та
ци ји на став них ма те ри ја ла. Што је про дав ни
ца са вре ме ни ја, оно по ста је све при влач ни је. 
Све жи на и ква ли тет хра не мо гу се упо ре ди ти 
са ак ту ел но шћу ин фор ма ци је и са ква ли те
том усво је ног зна ња. Она за ви си ис кљу чи во 
од људ ског фак то ра. У сва ком слу ча ју, ком па
ни је до ба вља чи и њи хов ана лог у уче њу, а то 
су цен три за обу ку, могу и треба да обез бе де 
вр хун ски ква ли тет. Асор ти ман ро бе од го ва ра 
ра зно вр сно сти зна ња ко је је дан си стем уче ња 
мо же да по ну ди. Он по не кад мо же би ти пре
ви ше ши рок. Као ре зул тат те ши ри не сти чу 
се мно ге не же ље не ин фор ма ци је, а ти ме се и 
гу би мно го вре ме на. Али, уз уме ре ни над зор, 
или уз по моћ ко ле ге ко ји учи исту ма те ри ју, 
овај про блем се ла ко пре ва зи ла зи.

Иако не из гле да та ко очи глед но, при хват 
и тран спорт ро бе у ве ли кој ме ри су ана лог ни 
са тру дом уло же ним при сти ца њу зна ња. Уче
ње уз по моћ ра чу на ра, тех но ло шки по др жа но 
уче ње, а на ро чи то Елек трон ско уче ње исто
вре ме но сти му ли шу нај ма ње три чу ла: вид, 
слух, до дир. Они та ко ђе омо гу ћа ва ју от кри ће, 
уме сто ме мо ри са ња ин фор ма ци ја и чи ње ни
ца, што до при но си да сти ца ње зна ња бу де ве
о ма ре лак си ран про цес.

Рад но вре ме од го ва ра до ступ но сти на став
ни ка и њи хо вих пре да ва ња. Слич но пи ја ца ма, 
ко је има ју огра ни че но рад но вре ме, тра ди ци
о нал но обра зо ва ње мо же се од ви ја ти са мо у 
шко ли, ка да је на став ник у бли зи ни. А ма те
ри ја ли за Елек трон ско уче ње увек су до ступ
ни. Са мим тим и на став ни ци и ко ле ге су до
ступ ни у ве ћој ме ри, а да не мо ра мо лич но да 
их уз не ми ра ва мо.

Су бјек тив на и не а де кват на про це на зна ња 
се из бе га ва у ра чу нар ски по др жа ном уче њу и 
у Елек трон ском уче њу, баш као што се су бјек
тив ни фак то ри и гре шке из бе га ва ју при ме ном 
ди ги тал не ва ге. Оце не у окру же њи ма мо дер
ног уче ња сти чу се на објек ти ван на чин, уз 
кон стант но ан га жо ва ње то ком на ста ве. Слич
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но по вла сти ца ма у пла ћа њу, вред ни сту ден
ти мо гу да стек ну до дат не по е не и оце не. И 
ко нач но, ако же ли те да до би је те по твр ду о 
пла ћа њу, фи скал ни од се чак је нај ва лид ни ји 
до каз, као што су то ди пло ме из да те од нај бо
љих школ ских уста но ва. 

Вре ме је за из во ђе ње пр вих за кљу ча ка. 
Не ка да дав но, отво ре не пи ја це би ле су је ди на 
ме ста за ку по ви ну свих вр ста ро бе. Оне да
нас не ста ју, као ре зул тат ево лу ци је ку по ви не, 
или по ста ју уско спе ци ја ли зо ва не са мо за еко
ло шки здра ву хра ну. Слич но то ме, тра ди ци о
нал но уче ње по ла ко али си гур но ево лу и ра у 
Елек трон ско уче ње.

Раз вој Елек трон ског уче ња
На по чет ку ин ду стриј ске ере, по сто ја ла је 

из ра же на по тре ба за об у че ним рад ни ци ма, док 
је у исто вре ме по сто јао ве ли ки број рад ни ка 
без од го ва ра ју ћег обра зо ва ња. Сто га је би ло 
нео п ход но да се за по сле ни ма пре не се зна ње 
ван тра ди ци о нал них уста но ва за еду ка ци ју и 
ван стрикт но за цр та них ро ко ва и тер ми на. Ве
ро ват но је пр во ре ше ње до ко га се до шло до
пи сна шко ла (ICS), ко ја је на ста ла пре тач но 
120 го ди на. Ка ко се на во ди „До пи сна шко ла 
би ла је пи о нир у под у ча ва њу ве шти на ма кроз 
уче ње код ку ће, пред ста вља ју ћи мо гућ ност 
да се учи и за ра ђу је исто вре ме но, и да се оно 
што се учи по ве же са сва ко днев ним по слом“.

Па ра лел но то ме, тех но ло ги ја је на пре до ва
ла ве о ма бр зо, уво де ћи ра чу на ре у обра зо ва
ње. Пр ви и нај у ти цај ни ји си стем био је PLA
TO (Pla to), пиoнир у ра чу нар ски по др жа ном 
под у ча ва њу (CAI). Ка да је PLA TO кон стру и
сан 1960, био је то си стем са јед ним тер ми на
лом, ко ји је ка сни је ин ста ли ран и мре жно по
ве зан на не ко ли ко уни вер зи те та то ком 1976. 
Као што је за бе ле же но у исто ри ји си сте ма: 
„За ма ње од де сет го ди на, би ло је ви ше ко ри
сни ка PLA TOa не го AR PA NETa, ко ји је пре
те ча Ин тер не та.”

Још је дан ути ца јан гра ди тељ еду ка тив не 
упо тре бе тех но ло ги је био је Стив Хан ка (Hun

ka), са уни вер зи те та Ал бер та (Аlberta). То ком 
1968, он је от по чео са ко ри шће њем си сте ма 
IBM 1500 са 8 тер ми на ла ис кљу чи во у обра
зов не свр хе. Овај си стем је успе шно ко ри стио 
Ме ди цин ски фа кул тет ви ше од де сет го ди на.

Го ди не 1980. пр ва ра чу нар ски по др жа на 
обу ка упо тре бље на је за оспо со бља ва ње пи
ло та. Са др жај је био ин ста ли ран на ло кал ну 
ма ши ну, а де сет го ди на ка сни је ин ста ли ран 
је на ло кал ну мре жу. То ком сво јих 30 го ди на 
по сто ја ња, ин ду стри ја ави ја ци је (AICC) успе
шно је об у чи ла пре ко 60,000 пи ло та без ика
квих пра те ћих ри зи ка то ком про це са обу ке.

Тер мин ра чу нар ски по др жа на обу ка да нас 
је за јед нич ки на зив ко ји об у хва та све ак тив но
сти уче ња ко је су до ступ не пу тем ра чу на ра.

Дру ги зна ча јан ко рак у исто ри ји раз во ја 
Елек трон ског уче ња био је про је кат Ен дру, 
на стао у са рад њи Кар не ги Ме ло на (Car ne gie 
Mel lon) и IBMa (The An drew pro ject). По
кре нут је у ок то бру 1981. као „скуп ра чу нар
ских ала та ко ји омо гу ћа ва ко ри сни ку да пи ше 
и уре ђу је до ку мен те, ша ље и при ма по шту, 
чи та елек трон ске ча со пи се, пи ше про гра ме, 
и без те шко ћа при сту па ко ри снич ким и про
јект ним да то те ка ма са би ло ко је рад не ста ни
це”. Про је кат је на пра вио по мак ка бе жич ној 
тех но ло ги ји и тран сфор ми сао Кар не ги Ме лон 
„кам пус у пр ви пот пу но бежични кам пус на 
све ту.“

Го ди не 1994, на сво ју два де сет пе ту го ди
шњи цу, Отво ре ни уни вер зи тет (Open Uni ver
sity) (OU) за јед но са ком па ни јом BBC кре и
рао је Ин сти тут за ме ди је зна ња (Know led ge 
Me dia In sti tu te,KMi) и ор га ни зо вао Вир ту
ел ну лет њу шко лу (Vir tual Sum mer School) 
ко ја је укљу чи ва ла и ви део кон цеп те. Ње на 
на ме на је би ла да омо гу ћи спро во ђе ње груп
ног про јек та оним сту ден ти ма ко ји ни су би ли 
у ста њу да лич но при су ству ју пре да ва њи ма. 
Из гле да да је ово био пр ви успе шан по ку шај 
спро во ђе ња ко ла бо ра тив ног уче ња уз по др
шку тех но ло ги је.
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Аутор овог ра да ве о ма це ни мре жу Вул
вер хемп тон ски оквир за он лајн уче ње (WOLF 
 Wol ver hamp ton On li ne Le ar ning Fra me work), 
Вул вер хемп тон ска мре жа за бе жич но уче ње), 
ма да она ни је ши ре по зна та у свет ским окви
ри ма. Ту мре жу раз вио је не ка да шњи Ин сти
тут ДЕЛ ТА (DEL TA In sti tu te) у кам пу су Тел
форд (Tel ford Cam pus). Ова „мре жа ба зи ра на 
на вир ту ал ном окру же њу за уче ње“ ( Vir tual 
Le ar ning En vi ron ment) пр ви пут је ко ри шће на 
1995, ну де ћи „ко ла бо ра тив не ала те ко ји олак
ша ва ју дис курс ну ак тив ност ме ђу оде ље њи ма 
и ма њим рад ним гру па ма”. Не ко ли ко го ди на 
ка сни је, пла си ра но је не ко ли ци на си сте ма за 
упра вља ње уче ња, укљу чу ју ћи чу ве не си сте
ме WebCT (WebCT) и Blac kbo ard (Blac kbo
ard). WebCT, ко ји је у то вре ме ну дио проб но 
ко ри шће ње њи хо вог „ала та за кур се ве”, са да 
је у вла сни штву ком плет но ко мер ци јал ног и 
по при лич но ску пог Blac kbo arda.

По чев ши од 1997, ка да је Џеј Крос (Jay 
Cross) (Cros, 2004) ис ко вао тер мин елек трон
ско уче ње (Еle ar ning), a Ci sco об ја снио да је 
„елек трон ско уче ње вид уче ња уз по моћ Ин
тер не та“ ра чу нар ска тех но ло ги ја и Ин тер
нет по ста ли су је дан од основ них ме ди ја за 
са др жа је под у ча ва ња и уче ња. Убр зо по том 
Blac kbo ard је до био па тент за овај на зив и по
кре нуо пар ни це са сво јим ри ва ли ма. Го ди не 
2008. тај па тент про гла шен је не ва же ћим. У 
ме ђу вре ме ну, окру же ња за уче ње отво ре ног 
ко да (Cla ro li ne, Do ke os, Man hat tan, Mo o dle) 
по ста ла су до вољ но моћ на, та ко да је елек
трон ско уче ње пре ста ло да бу де при ви ле ги ја.

Мо бил не и бе жич не тех но ло ги је би ле су 
ве ли ки иза зов за елек трон ско уче ње уоп ште. 
Оне су омо гу ћи ле по ја ву мо бил ног елек трон
ског уче ња, или Муче ња (Мle ar ning).

Но си о ци мо бил ног уче ња су ком па ни
је мо бил не те ле фо ни је, као што су Eric sson 
(Eric sson) или Ap ple Com pu ter (Mo bi le le ar
ning), као и ин тен зив ни ко ри сни ци елек трон
ског уче ња, пре вас ход но Ci sco (CML) и on
li ne уни вер зи те ти (Le ar ning Lab). Eric sson je 

от по чео ам би ци о зан про је кат са на ме ром да 
ство ри „гло бал но омо гу ћа ва ње обу ке пу тем 
бе жич ног Ин тер не та“. Ap ple је ство рио но ви 
уре ђај iPAD, ко ји је „зна ча јан ко рак на пред“ и 
ко ји омо гу ћа ва да „ра чу нар ко ри сти те ла ко као 
то стер”. Та кав алат ће има ти огро ман ути цај 
на мо бил но уче ње. Ci sco ну ди не ко ли ко сво
јих ко мер ци јал них кур се ва ко ји су бес плат
но до ступ ни за раз ли чи те Ap ple апли ка ци је. 
Уни вер зи тет у Вул вер хемп то ну ус по ста вио 
је ла бо ра то ри ју чи ји је при мар ни ин те рес 
ис тра жи ва ње и раз вој тех но ло ги ја мо бил ног 
уче ња, и њи хо ва при ме на у раз ли чи тим де ло
ви ма све та укљу чу ју ћи и Афри ку.

Раз ли чи та окру же ња за уче ње и раз ли чи
ти мо де ли ко му ни ка ци је во ди ли су ства ра њу 
дру ге па ра диг ме уче ња, на зва не ме шо ви то 
уче ње (blen ded le ar ning). Wi ki pe dia (WBL) ве
о ма кон ци зно пред ста вља овај вид уче ња, ко
ји је пре де се так го ди на по кре нуо Ci sco, обра
зов на ака де ми ја ко ја је већ по ме ну та не ко ли ко 
пу та ра ни је у на шем ра ду.

За хва љу ју ћи свим овим ала ти ма за уче ње, 
на ро чи то они ма ко ји се ба зи ра ју на ко ри шће
њу Ин тер не та, тра ди ци о нал но под у ча ва ње уз 
обо стра но при су ство пре да ва ча и уче ни ка из
гу би ло је сво ју уло гу. Али, ти ме уло га на став
ни ка ни је не ста ла. На про тив, са тач ке гле ди шта 
ауто ра овог ра да, ко ји је на став ник, да нас су 
на став ни ци још по треб ни ји не го пре. Шта ви
ше, њи хо ве оба ве зе су се дра ма тич но про ме ни
ле. При ме ром пред ста вље ним у на став ку овог 
ра да по ку ша ће мо да пот кре пи мо ову тврд њу.

Но ва веб ге не ра ци ја
Је дан од нај у пе ча тљи ви јих фе но ме на на

шег до ба је дру штве но умре жа ва ње (so cial 
net wor king). Пр ви по ку шај да се Ин тер нет 
ко ри сни ци „со ци ја ли зу ју“ би ла је ло ка ци ја 
Clas sma tes.com ко ја је на пра вље на 1995. Овај 
дру штве ни ме ди јум био је пре у ра њен, та ко да 
ни је при ву као ве ћу па жњу. Али пет го ди на ка
сни је сај то ви на ба зи дру штве ног умре жа ва
ња на пра ви ли су пра ву ре во лу ци ју.
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Нил се нов (Ni el sen) блог из 2008, ко ји доду
ше ви ше ни је ак ти ван, из ве шта ва да је нај ве
ћих 10 ло ка ци ја за дру штве но умре жа ва ње 
има ло го то во 76 ми ли о на по је ди нач них по
се ти ла ца у сеп тем бру 2008. У по ре ђе њу са 33 
ми ли о на по се ти ла ца у сеп тем бру 2007, про се
чан по раст је био 167%. Нил се но во ско ра шње 
ис тра жи ва ње (Ni el sen) из но си по да так о по
ра сту по је ди нач них по се ти ла ца ши ром све та 
од ско ро 211 ми ли о на у де цем бру 2007, пре ко 
242 ми ли о на у де цем бру 2008. до ви ше од 307 
ми ли о на у де цем бру 2009. Го ди шњи по раст у 
2008. био је са мо 14%, у 2009. да љих 27%, или 
на дво го ди шњем ни воу ви ше од 45%.

Ако ови по да ци ни су би ли до вољ но убе
дљи ви, ево још не ких. У ју лу 2010, нај по пу
лап ни ја ло ка ци ја на ба зи дру штве ног умре жа
ва ња Феј сбук (Fa ce bo ok) про сла ви ла је свог 
пет сто ми ли о ни тог ре ги стро ва ног ко ри сни ка 
(пре ма по да ци ма Њу јорк Тај мса, (NY Ti mes)). 
Том при ли ком, Ме ђу на род но дру штво за те ле
ко му ни ка ци ју (In ter na ti o nal Te le com mu ni ca tion 
Union) (ITU News) до шло је до фан та стич ног 
за кључ ка: „Кад би Феј сбук био др жа ва, би ла 
би то по на се ље но сти тре ћа нај ве ћа др жа ва на 
све ту, по сле Ки не и Ин ди је.”

Ви ки пе ди ја (Wi ki pe dia, WSN), та ко ђе ну ди 
до бро до ку мен то ва не ин фор ма ци је у ве зи са 
нај по пу лар ни јим ак тив ним ло ка ци ја ма дру
штве них мре жа. Мно ге од ових ло ка ци ја де ле 
по се ти о це по ре ги о нал ном осно ву, та ко да по
сто ји про це на да ове ло ка и цје у ко нач ном зби
ру има ју око ми ли јар ду по је ди нач них по се ти
ла ца. У по ре ђе њу са две ми ли јар де Ин тер нет 
ко ри сни ка ши ром све та (WIU), про из и ла зи да 
дру штве но умре жа ва ње по бу ђу је ко ло са лан, и 
до да нас пот пу но нео че ки ван ин те рес. Мно ги 
ко ри сни ци су ви ше стру ки, не ки су не ак тив
ни, дру ги ко ри сте све га не ко ли ко услу га, али 
у сва ком слу ча ју ми ли о ни по је ди нач них ко
ри сни ка днев но по се ћу ју дру штве не ме ди је. 
Пре ма Алек си ном ин дек си ра њу са о бра ћа ја од 
14. ок то бра 2010. (Аle xa), Феј сбу ку је при сту

пље но 3.658,000 пу та, што га по бро ју по се та 
чи ни дру гом по ре ду нај ве ћом ло ка ци јом по
сле Гу гла (Go o gle). Про сеч но вре ме тра ја ња 
по се те би ло је по ла са та.

Осим дру штве ног умре жа ва ња, ова де це ни
ја до не ла је и ини ци ја ти ву за отво ре не са др
жа је ко ју све срд но по др жа ва сај бер за јед ни ца. 
Нај ве ће пред но сти ове ини ци ја ти ве су отво ре
ног ко да (open so ur ce, OSI), и сло бо дан софт вер 
(free soft wa re, FSF), ко ји про мо ви шу отво ре ни 
при ступ, сло бо дан са др жај и мо гућ ност умно
жа ва ња ма те ри ја ла.Ти пич ни пред став ни ци 
отво ре ног и сло бод ног софт ве ра су опе ра тив
ни си сте ми ка ко што су GNU, Li nux и Ubun tu, 
и ра зно вр сни кан це ла риј ски па ке ти, као Open
Of fi ce и Edu bun tu, мно ги про грам ски је зи ци, 
по пут Ja va, си сте ми за упра вља ње са др жа јем 
као Jo o mla, мно ге ма сов не он лајн игре за ви ше 
игра ча, и ко нач но си сте ми за упра вља ње елек
трон ског уче ња, укљу чу ју ћи Cla ro li ne, и Mo o
dle. Још је дан ве ли ки успех ове ини ци ја ти ве је 
ен ци кло пе ди ја „отво ре на за уре ђи ва ње“ (openopen
ly edi ta ble), као што је Ви ки пе ди ја.

Да за кљу чи мо, ко ри сни ци у XXI ве ку ви
ше ни су па сив ни по тро ша чи. На про тив, они су 
ак тив ни чи ни о ци до при но са спрем ни да при
хва те, уна пре де и по де ле ин фор ма ци ју. Ера 
тра ди ци о нал ног ве ба (да нас озна че ног као 
Web 1.0) је за вр ше на. Web 2.0 об у хва та све но
ве дру штве не, ко му ни ка циј ске и кор по ра тив не 
тен ден ци је об ра де, раз ме њи ва ња и ко ри шће ња 
ин фор ма ци ја. Пре тач но пет го ди на, на пр вом 
Web 2.0 са ми ту O’Рај ли (O’Ri ley) je из ја вио 
„Веб је плат фор ма“. Он је дао фан та сти чан 
пре глед но вог ве ба, и илу стро вао раз ли ке из
ме ђу две веб ге не ра ци је. O’Рај ли је ана ли зи рао 
за што су не ке ком па ни је ди рект но по ве за не са 
Ин тер не том не ста ле, а дру ге се про ши ри ле. 
Фан та сти чан до каз да су ње го ва пред ви ђа ња 
би ла тач на, а ње го ве по став ке ко рект не је и 
не дав ни са мит (Web 2 sum mit). У за јед нич ком 
из ве шта ју O’Рај ли и Ба тел (Bat tel le) из ја вљу ју; 
„ви де ли смо да је вред ност обез бе ђе на софт ве
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ром, али та ко ђе и да је он де ли мич но ство рен и 
од стра не оних ко ји ма је и на ме њен, за јед ни це 
по ве за них ко ри сни ка.” По сле по гле да уна зад 
на пе ри од од про те клих пет го ди на они за кљу
чу ју: “Од он да (2005, при мед ба ауто ра), хи ља
де по сло ва и ми ли о ни жи во та ме ња ју се под 
ути ца јем про из во да и услу га из гра ђе них на тој 
плат фор ми.” Они за кљу чу ју из ве штај сме лом 
тврд њом: „Веб ви ше ни је сам по се би ин ду
стри ја – веб је са да свет.”

По сто ји ли ика ква ко ре ла ци ја из ме ђу ево
лу ци је ве ба и уче ња? Хај де да опет обра ти мо 
па жњу на сен за ци ју на зва ну Феј сбук. Ин те
ре сан тан по да так из днев ног из ве шта ја о веб 
са о бра ћа ју (Ale xa) о Феј сбу ку је „по се ти о ци 
ове ло ка ци је углав ном су ко ри сни ци ко ји вр
ше пре тра жи ва ња из шко ле”. До ду ше, учи
те љи су све сни ове чи ње ни це. Не ки од њих 
ве ро ват но су по ста ви ли пи та ње: Да ли би и 
обра зо ва ње мо гло да из ву че ко рист од ко ри
шће ња дру штве ног ме ди ја? Од го вор је по
твр дан. Сје ди ња ва ње елек трон ског уче ња и 
дру штве ног умре жа ва ња у окви ру Ве ба 2.0 
пред ста вља Елек трон ско уче ње 2.0.

2. Елек трон ско уче ње 2.0 
Ако је O’Рај ли гу ру Ве ба 2.0, он да је Да

унс (Dow nes) гу ру Елек трон ског уче ња 2.0. 
Ње гов из у зет ни чла нак (Елек трон ско уче ње 
2.0, Ele ar ning 2.0) об ја вљен је са мо не ко ли
ко да на пре O’Рај ли је вог. Овај чла нак по чи
ње по став ком да је „до ми нант на тех но ло ги
ја уче ња да нас тип си сте ма ко ји ор га ни зу је и 
пру жа on li ne кур се ве”. Он на гла ша ва тренд 
ди рект не ко му ни ка ци је из ме ђу два тра ди ци о
нал но су прот ста вље не стра не, што до во ди до 
ре во лу ци је у ко јој „Па сив ни по ста ју ак тив ни. 
Не за ин те ре со ва ни по ста ју ан га жо ва ни.”

Да унс при ме ћу је да су сту ден ти на вик ну
ти на ко ри шће ње ви ки ја и бло го ва, и да они 
ди ску ту ју о „ши ро ком ни зу те ма са вр шња ци
ма ши ром све та.” Дру гим ре чи ма, ути цај ко ји 
је со ци јал но умре жа ва ње и са рад нич ко кре и
ра ње отво ре них сад жа ја има ло на веб био је 
под јед на ко зна ча јан и за елек трон ско уче ње.

По сто је број не де фи ни ци је Ве ба 2.0, али 
не ма фор мал них де фи ни ци ја Елек трон ског 
уче ња 2.0. Ви ки пе ди ја пре у сме ра ва од ред ни цу 
на Ра чу нар ски по др жа но ко ла бо ра тив но уче
ње (Com pu tersup por ted col la bo ra ti ve le ar ning, 
CSCL). Де фи ни ци ја је пре ви ше упро шће на 
и на гла ша ва „ко ла бо ра тив но (и ко о пе ра тив
но) уче ње уз ко ри шће ње ра чу на ра и ве ба.” У 
сва ком слу ча ју, до ступ ни ала ти су број ни, и 
укљу чу ју ви ки је, бло го ве, си сте ме за над гле
да ње, апли ка ци је за раз ме ну да то те ка, и он
лајн ко ла бо ра тив не рад не про сто ре. Ли ста у 
(Elan gu a ge) је још ис црп ни ја. Она об у хва та 
ви ше од 20 ала та, с на гла ском на ди ску си о не 
па не ле, дру штве но умре жа ва ње, RSS, раз ме
ну тре нут них по ру ка, вир ту ел на окру же ња за 
ви ше ко ри сни ка, mac hi ni ma (ви део ма те ри ја
ли на пра вље ни у вир ту ел ним окру же њи ма), и 
ма сов не он лајн игре за ви ше игра ча (MMOs 
– mas si vely mul ti player on li ne ga mes).

3. Ин сти тут за ин фор ма ти ку и си сте ми за 
упра вља ње уче њем (СУУ)

Ин сти тут за ин фор ма ти ку, ин сти ту ци ја 
чи ји је члан аутор овог ра да, по стао је у сеп
тем бру 2000. На ци о нал на кон такт на тач ка 
(Na ti o nal Con tact Po int) за отво ре но и уда ље
но уче ње (Open and Dis tant Le ar ning). Чак и 
пре 2000, Ин сти тут за ин фор ма ти ку ко ри стио 
је два ста тич на веб ре ше ња вла сти те из ра де 
за пре зен то ва ње ма те ри ја ла за уче ње. Пр во је 
би ло у пот пу но сти ста тич но и омо гу ћа ва ло 
је ис кљу чи во пре зен то ва ње ре сур са за уче
ње (FI). Дру го ре ше ње (КА) ну ди ло је ви ше 
мо гућ но сти ко ри шће ња.Оно је на став ни ци ма 
омо гу ћа ва ло ми ни мал ну ин тер ак ци ју, а сту
ден ти ма ни нај ма њу. Да би се олак ша ло оце
њи ва ње сто ти на сту де на та, на пра вљен је ве о
ма успе шан вла сти ти си стем за елек трон ско 
те сти ра ње (Etest). Он је био ком па ти би лан са 
го ре по ме ну том ло ка ци јом (КА).

Као део На ци о нал не кон такт не тач ке би
ла је ин ста ли ра на ака дем ска вер зи ја WebCT 
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и функ ци о ни са ла је две го ди не. Пре ла зак са 
ра ни јих ре ше ња на WebCT пред ста вљао је 
пра ву ре во лу ци ју. На жа лост, ка да је ис те кла 
ли цен ца, Ин сти тут за ин фор ма ти ку ни је био 
у мо гућ но сти да је об но ви, та ко да се вра
тио по сто је ћим вла сти тим ре ше њи ма, ко ја се 
ви ше не ко ри сте, али су још увек при сут на 
(Kur se vi).

То ком 2005, кад је Веб 2.0 ус по ста вљен, 
соп стве на ре ше ња ви ше ни су би ла до вољ на, 
па је Ин сти тут за ин фор ма ти ку од лу чио да 
по тра жи ме ђу ала ти ма отво ре ног ко да но ве 
си сте ме за упра вља ње уче њем (СУУ). Би ло је 
не ко ли ко си сте ма ко ји су ну ди ли ма ње ви ше 
слич не Веб 2.0 функ ци је. Од лу че но је да се 
по ку ша са си сте мом Mo o dle (IA).

По ку шај је био пот пу ни успех и у је сен 
2006, мно ги кур се ви пре ба че ни су на Mo o dle 
(Ol dCo ur ses). То ком две и по го ди не, ре а ли зо
ва но је ви ше од 150 кур се ва, а ви ше од 8000 ре
ги стро ва них ко ри сни ка из кућ них усло ва или 
са дру гих ин сти ту та и фа кул те та по ха ђа ло је 
IT кур се ве Ин сти ту та за ин фор ма ти ку. С об
зи ром на син хро ни зо ва ни при ступ огром ног 
бро ја по ла зни ка до ла зи ло је до ефек та уског 
гр ла, на ро чи то то ком ис пи та. Ова ло ка ци ја се 
са да ко ри сти као спре ми ште, али сту дент ски 
фо рум за ди ску си је и раз ме ну ин фор ма ци ја 
још увек је ак ти ван. До ок то бра 2010, 1357 
ко ри сни ка је на ње му узе ло уче шћа (сли ка 3), 
од че га су не ки то не дав но учи ни ли.

Сли ка 3. Ста ри си стем је још увек ак ти ван 
углавном као ре зул тат жи ве ак тив но сти  

сту дент ског фо ру ма за раз ме ну ин фор ма ци ја

Но ва вер зи ја Mo o dle LMSa ре ги стро ва на 
је у про ле ће 2009. (New Co ur ses). Ло ка ци ја је 
оп ти ми зо ва на та ко да обез бе ди по у зда но и ви
со ко ска ла бил но по на ша ње ко је омо гу ћа ва до 
80 си мул та них при сту па си сте му у ми ну ту.

Као што је на ве де но у по ли си о усло ви
ма при хва та ња и до зво ле ко ри шће ња (Mo odle 
Ad min eCo ur ses, од 2. ок то бра 2010, сли ка 4), 
ова вер зи ја је ди рект но по ве за на са цен трал
ним си сте мом за по твр ду иден ти те та Ин сти
ту та за ин фор ма ти ку и кон тро ли ше се по
сред ством софт ве ра за упис кур се ва та ко да 
су сви ре ги стро ва ни чла но ви за сва ки курс 
ис кљу чи во они ко ји има ју пра во да пра те 
тај пред мет. Сту ден ти и на став ни ци ве за ни 
су ис кљу чи во за сво је кур се ве без оп ци је да 
ода бе ру не ки дру ги курс или да се слу чај но 
ре ги стру ју на не ки дру ги курс, чи ме је ума
њен ри зик нео вла шће ног при сту па. Ова огра
ни че ња по ди жу ни во при ват но сти сту ден та и 
ни во оп ште без бед но сти.

Сли ка 4. Уна пре ђе на вер зи ја има по бољ ша не  
ка рак те ри сти ке

Но ви Mo o dle (Сли ка 5) је по год но окру же
ње за упра вља ње са др жа ји ма ко је омо гу ћа ва 
ства ра ње ма сив них ба за ре сур са по де ље них у 
не ко ли ко гру па: обе леж ја, ком по зи ци је тек ста 
и веб стра на, ве зе ка до ку мен ти ма и веб ло ка
ци ја ма, и ко нач но IMS па ке ти са др жа ја чи ја је 
свр ха да по др же по нов ну упо тре бу ма те ри ја
ла у раз ли чи тим си сте ми ма (IMS).

Ли сте ак тив но сти укљу чу ју раз ли чи те ти
по ве за да та ка, пре да ва ња и ба за по да та ка, и 
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омо гу ћа ва ју ис пи ти ва ње сту де на та по сред
ством кви зо ва. Би тан и дра го цен ре сурс су ак
тив но сти дру штве ног уче ња: ћа ска ње, из бор, 
по врат на ин фор ма ци ја, фо рум, ин декс тер ми
на, пре глед и ви ки.

Сли ка 5. Ак тив но сти и пре глед не дељ них ве сти

Фо ру ми, ин дек си тер ми на и ви ки ји мо гу 
се по је ди нач но оце њи ва ти. За то је сту ден ти
ма у ин те ре су да ак тив но уче ству ју у њи ма. 
Иако су ове ак тив но сти дру штве ног умре жа
ва ња огра ни че не, оне су ви ше не го до вољ не 
да омо гу ће сту ден ти ма ак тив но су де ло ва ње, 
он лајн ак тив но сти и уза јам ну са рад њу.

4. Спро во ђе ње дру штве ног умре жа ва ња 
на не ко ли ко кур се ва про фе си о нал не ети ке 

У про те клих пет го ди на, Ин сти тут за ин
фор ма ти ку При род нома те ма тич ког фа кул те
та Уни вер зи те та „Све ти Ћи ри ло и Ме то ди је“ 
у Ско пљу (Ма ке до ни ја), и Од сек за ма те ма
ти ку и ра чу нар ство При род нома те ма тич ког 
фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду (Ср
би ја) де ле за јед нич ки пост ди плом ски курс 
При ват ност, ети ка и дру штве на од го вор ност 
(JMSCSE).

Од 2001. сли чан курс спро во ди се и за сту
ден те основ них сту ди ја то ком пе тог се ме стра 
у Ско пљу. На по чет ку, курс је имао све га не
ко ли ко по ла зни ка, а пре да ва ња и за ду же ња 
сту де на та спро во ђе на су на тра ди ци о на лан 
на чин. Оце њи ва ње је вр ше но на осно ву ин ди
ви ду ал них и груп них есе ја и на осно ву усме

ног ис пи ти ва ња. На кон из ве сног вре ме на, 
ис пи ти ва ње је за ме ње но елек трон ским те сти
ра њем (Еtest), али у ро ку од не ко ли ко ме се ци 
сту ден ти су от кри ли све тач не од го во ре, та
ко да је спро во ђе ње ова квог оце њи ва ња ти ме 
из гу би ло зна чај. Би ло је крај ње вре ме да се 
ства ри про ме не.

По че так за јед нич ког пост ди плом ског кур
са у обе ин сти ту ци је по кла пао се са но вим 
на став ним про гра мом за сту ден те основ них 
сту ди ја у Ско пљу. Дру ги за јед нич ки еле ме нат 
за обе ин сти ту ци је био је Mo o dle. Он је у по
чет ку био ко ри шћен са мо за унос на став них 
ма те ри ја ла и сту дент ских есе ја.

При ме на при сту па на ба зи дру штве ног 
умре жа ва ња по че ла је у Но вом Са ду у је сен 
2007. са фо ру ми ма, ко ји „су би ли ко ри шће ни 
за при ме ну до бро по зна тих тех ни ка игра ња 
уло га.” (Zdrav ko va, 2009). Сту ден ти ма су до
де љи ва не раз ли чи те уло ге и би ли су по зи ва ни 
да ди ску ту ју и да бра не ста во ве у скла ду са 
уло гом ко ју су до би ли. Тај стил ра да ве о ма се 
до пао сту ден ти ма, па се от по че ло са ње го вом 
при ме ном и у Ско пљу.

Из го ди не у го ди ну, екс пло а ти са но је све 
ви ше еле ме на та Елек трон ског уче ња 2.0. Још 
увек се пре те жно ко ри сте фо ру ми за ди ску
си је, али са дру га чи јим ци љем. Они се че сто 
ко ри сте да омо гу ће ин тен зив ну раз ме ну иде ја 
и за ис тра жи ва ња (сли ке 6 и 7).

Сли ка 6. Фо рум за ди ску си је са сло бод ним те ма ма

У по чет ку су сту ден ти би ли сло бод ни да 
са ми по кре ћу те ме за ди ску си је. На жа лост, 
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они ни су обра ћа ли па жњу на огра ни че ња 
бро ја те ма (сли ка 6) чи ји циљ је био да омо гу
ће ак ти ван до при нос пре не го пу ки унос соп
стве них ре зул та та, и да при пре ме сту ден те 
да по шту ју пред ви ђе на пра ви ла. Уме сто ма
ло те ма (у овом слу ча ју огра ни че ње је би ло 
5), сту ден ти су отва ра ли ве ли ки број (у истом 
овом слу ча ју 12), та ко да ни је дан од ци ље ва 
ни је био ис пу њен. Због то га је на став ник сам 
по чео да уна пред од ре ђу је те ме за све бу ду ће 
ге не ра ци је (сли ка 6).

Сли ка 7. Фо рум за ди ску си је са сло бод ним те ма ма

Про те клих пар го ди на број сту де на та ва
ри рао је од 150 до 250. Мак си мум је до стиг
нут про шле го ди не, а ове ака дем ске го ди не 
курс по ха ђа 91 сту дент што омо гу ћа ва при
ме ну раз ли чи тих мо де ла Елек трон ског уче ња 
2.0. Пр ва ак тив ност ове го ди не би ла је фо рум 
о ра чу нар ској ети ци и о ди ги тал ној фо рен
зи ци. У пе ри о ду од две не де ље, сту ден ти су 
раз ме ни ли укуп но 582 по ста, или у про се ку 
6,40 по сто ва по сту ден ту (сли ка 8). Про сеч
на фре квен ци ја би ла је по ла по ста по са ту. 
На став ник је био ак тив ни уче сник са 26 по
сто ва, по не кад усме ра ва ју ћи сту ден те на од
го ва ра ју ће пи са ње и ци ти ра ње по ста, а не кад 
сво јим ин фор ма ци ја ма до при но се ћи сту ден
ским но во сти ма.

У пр вим по сто ви ма, из ве стан број сту
де на та про сле ђи вао је но во сти ди рект но са 
ве ба, без од го ва ра ју ћег ци ти ра ња, али по

сле са мо јед не при мед бе на став ни ка, та ко 
не што ви ше се ни је по но ви ло. Сту ден ти су 
на фо ру му по ка за ли уме шност, и тру ди ли се 
да де мон стри ра ју етич ност и то ле ран ци ју. У 
исто вре ме, би ло је не ко ли ко ве о ма опреч них 
ми шље ња (на при мер, док су не ки сту ден ти 
ис ка зи ва ли ве ли ко ин те ре со ва ње за пред сто
је ће пре да ва ње Мит ни ка (Mit nik) у Ско пљу, 
дру ги су твр ди ли да то ни је вред но њи хо ве 
па жње; или док се је дан сту дент оду ше вио 
де ча ком ко ји је кре ко вао Ipod, оста ли су ре
а го ва ли пот пу но су прот но). Ре ла ти ви зам је 
пре о вла дао, и сви про бле ми и раз ми мо и ла
же ња у ста во ви ма раз ре ше ни су на љу ба зан 
на чин.

Сли ка 8. Три по ста у ро ку од 20 ми ну та

Го ди на ма су фо ру ми по вре ме но ко ри шће
ни за при пре му за јед нич ких есе ја или за мо
де ра тор ске из ве шта је. У пр вом слу ча ју, уче
сни ци јед ног про јект ног ти ма при ја вљи ва ли 
су се за члан ство ко ри сте ћи Mo o dle (сли ка 9). 
Во ђа про јек та де фи ни сао би под те ме, по де
лио их чла но ви ма ти ма, са ку пио ра до ве чла
но ва ти ма, и по том скло пио ко на чан груп ни 
ре зул тат и при ка чио ра ди ко нач не про ве ре. 
Ал тер на ти ва је би ла да се ан га жу је мо де ра тор 
те ме (сли ка 10) ко ји би иза брао не ко ли ко бит
них аспе ка та про бле ма, и от по чео ди ску си је. 
На кра ју, мо де ра тор би са ку пио сва ре ле вант
на от кри ћа и при пре мио ко нач ни из ве штај без 
по мо ћи оста лих.
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Сли ка 9. Оп ци ја за из бор те ме про јек та.

Сли ка 10. По чет на тач ка јед ног мо де ра тор ског 
из ве шта ја 

Пре не де љу да на, до шло је до до го во ра да 
се спро ве де груп ни про је кат ко ри сте ћи Mo o
dle wi ki. Ова оп ци ја ра ни је то ком кур са ни је 
ко ри шће на. Ис ку ства дру гих кур се ва по ка за
ла су да је ви ки до бар алат за ко ла бо ра тив но 
ства ра ње са др жа ја.

Слич но као у прет ход ним груп ним про јек
ти ма, сту ден ти су ода бра ли са мо јед ну те му 
уме сто да ра де на не ко ли ко. Ви ки је по де шен 
та ко да омо гу ћи ви дљи вост гру па. То зна чи да 
сви сту ден ти мо гу ви де ти рад дру гих гру па, 
али мо гу да до при но се ства ра њу са мо свог 
ви ки ја. Сли ка 11 пред ста вља по че так ви ки ја 
де фи ни са ног 18. ок то бра 2010. у 11:15. уве че. 
Већ 19. ок то бра у 17:00, по при лич но је уз на
пре до вао. Мно ги сту ден ти већ су до да ли оби
ље ма те ри ја ла (обра ти те па жњу на кли зач на 
де сној стра ни). Си ту а ци ја се ме ња већ то ком 

пи са ња овог па су са. Оно што је бит но је да је 
ви ки био пред ста вљен уз од го ва ра ју ће ци ти
ра ње, ин тер не и екс тер не ве зе.

Сли ка 11. На пре дак ви ки ја о ко ла чи ћи ма за ма ње 
од јед ног да на

Mo o dle по др жа ва бло го ва ње, али сту дент ска 
по врат на ре ак ци ја на то ни је би ла за до во ља ва
ју ћа. На про тив, уме сто да бу ду им пре си о ни ра
ни, не ки сту ден ти би ли су про тив, по ми њу ћи 
„от пор про ме на ма“. С дру ге стра не, има сту де
на та са сво јим соп стве ним спе ци ја ли зо ва ним 
IT бло го ви ма и сту де на та ко ји ак тив но до при
но се тим бло го ви ма. Ка да год се та ак тив ност 
по ду да ра са на став ним пла ном кур са, ови сту
ден ти сти чу до дат не по е не уз ко ри шће ње оп
ци је оце њи ва ња офлајн ак тив но сти.

На ша вер зи ја Mo o dleа има још два свој
ства за јед нич ког ра да: ћа ска ње и ин дек се 
тер ми на. Пре ак ти ви ра ња мо де ра тор ских из
ве шта ја, на ме ра ва ли смо да ко ри сти мо ћа ска
ње за ко ла бо ра тив не про јек те. Али, бло го ви 
о ћа ска њу на Mo o dleу ни су би ли по вољ ни. 
У исто вре ме, број сту де на та био је огро ман 
(ви ше од 200, што је 2,5 пу та ви ше не го што 
је пла ни ра но за та кве ак тив но сти), та ко да 
смо се пла ши ли да би услед ма сов ног ћа ска
ња Mo o dle мо гао па сти, па смо од у ста ли од 
ње го ве упо тре бе.

Ин дек си тер ми на су се по ка за ли као фан
та сти чан еле ме нат уче ња ко ји та ко ђе омо гу
ћа ва и са рад њу. Ве о ма је ве ро ват но да ће мо 
их уско ро ко ри сти ти и са сту ден ти ма пост ди
плом ских сту ди ја.
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5. Нео п ход ни на по ри за по др шку ова квом 
при сту пу

Успе шно за вр шен курс на основ ним сту
ди ја ма у Ско пљу до но си че ти ри ECTS по е на. 
Курс се са сто ји од три пре да ва ња не дељ но, 
он лајн ак тив но сти и ко нач но ин ди ви ду ал ни 
за да так, а то је днев ник но во сти, ко ји са др жи 
нај но ви је ве сти у ве зи са те ма ма кур са. Ко
ли чи на он лајн ак тив но сти ко ја од го ва ра ра
ду ко ји тре ба уло жи ти да би се сте кла че ти ри 
по е на из ра чу на ва се сва ке го ди не на кон за вр
шет ка пр ве ак тив но сти.

У про те клих не ко ли ко го ди на, пр ва ак тив
ност је увек фо рум за ди ску си је. Ова ака дем ска 
го ди на за вр ше на је про шле не де ље, та ко да је 
пра ви тре ну так да се из ра чу на ко ли чи на пре о
ста лих ак тив но сти. Про це на је спро ве де на уз 
ко ри шће ње про сеч ног бро ја по сто ва (6,73), и 
бро ја по гле да. Ево до са да шње ста ти сти ке. Од 
15. сеп тем бра 2010. ( кад је курс по стао ак ти
ван ) до 15. ок то бра, курс је имао 20,560 по гле
да, од че га 19,992 по ти че од сту де на та.

Да би се по сти гао од ре ђе ни циљ, обич но 
је по треб но у про се ку че ти ри по гле да. Пр ви 
од њих је при ја вљи ва ње, дру ги је при ступ од
ре ђе ној ак тив но сти, на при мер фо ру му, тре ћи 
је при ступ по дак тив но сти, као што је под те ма 
на фо ру му, сле де ћи је до при нос тој те ми, и на 
кра ју од ја вљи ва ње. То је укуп но пет по гле да 
за јед ну ак тив ност. Али обич но из ме ђу пр ва 
два и по след њег по гле да уче сник чи та ра ни је 
ди ску си је или уче ству је у њи ма.

Пре ма то ме, уко ли ко је про сеч но вре ме за 
при пре му по ста по ла са та, а про сеч но вре ме 
да се по гле да ју сви оста ли по сто ви 15 ми ну та 
(по да ци из прет ход них пет ге не ра ци ја), про
из и ла зи да је до са да сва ки сту дент по све тио 
овом кур су 665 ми ну та, или 11,08 са ти, што 
од го ва ра по ло ви ни ECTS по е на. По ха ђа ње 
пре да ва ња и при пре ма днев ни ка са нај но ви
јим ве сти ма до но си на ред на 2 по е на. Про це на 
ука зу је на то да пре о ста лих 1,5 по е на тре ба 
рас по де ли ти на 3 он лајн ак тив но сти то ком на
ред них 2,5 ме се ци.

Та бе ла 2 пред ста вља об ја вље не по сто ве 
рас по ре ђе не по те ма ма. У пе ри о ду од две не
де ље, сту ден ти су днев но об ја вљи ва ли укуп но 
43,71 пост, или у про се ку 0,48 по сто ва днев но 
по сту ден ту. Ово по ка зу је да је за ин те ре со ва
ност сту де на та за курс кон стант но би ла ве о ма 
ви со ка, што је успех.

Те ма за ди ску си ју Сту ден ти По сту ден ту На став ник

чу ве ни ди ги тал ни
ис тра жи ва чи 164 1,80 7

чу ве ни ди ги тал ни 
фо рен зич ки слу ча је ви 144 1,58 6

ме то ди и сред ства 
ди ги тал не фо рен зи ке 121 1,33 9

оба ве зе ди ги тал ног 
ис тра жи ва ча 612 6,73 26

Та бе ла 2. Број по гле да рас по де љен по
ак тив но сти ма

Та бе ла 3 пред ста вља де таљ ни ју ста ти сти
ку свих ак тив но сти. За јед но, сту ден ти и на
став ник су по гле да ли фо рум 3.056 пу та, а по 
пра ви лу су то чи ни ли пре од ла ска на ди ску си
ју, до ко је је до шло 7.331 пу та. Ин те ре сант но 
је при ме ти ти да је, у про се ку, по укљу чи ва
њу на фо рум, сва ки уче сник из ну тра по гле
дао 1,40 под те ма, што по ка зу је да је сте пен 
за ин те ре со ва но сти за рад оста лих ко ле га био 
ре ла тив но скро ман.

Ак тив ност По гле ди Уче сник 

при ло зи фо ру му 1 са мо на став ник

при ло зи ди ску си ји
на фо ру му 4 са мо на став ник

до да ва ње по сто ва
на фо ру му 638 сту ден ти и на став ник
бри са ње по сто ва 
на фо ру му 26 са мо сту ден ти

ажу ри ра ње по сто ва
на фо ру му 248 сту ден ти и на став ник

 по глед на ди ску си је 
 на фо ру му 7331 сту ден ти и на став ник
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по глед на фо рум 3056 сту ден ти и на став ник

укуп ни број по гле да 11123 са мо сту ден ти
број по гле да по сту ден ту 123,59 са мо сту ден ти

број по гле да 232 са мо на став ник

Та бе ла 3. Број по гле да рас по ре ђен пре ма  
ак тив но сти ма

Још је дан до каз ин тен зив ног ан га жо ва ња 
обе стра не, и сту де на та и на став ни ка, је су ста
ти стич ки по да ци из ака дем ске 2009/10 го ди
не. Као што је ра ни је на по ме ну то, исти курс 
одр жа ва се и у Ско пљу и у Но вом Са ду. Та
бе ла 4 пред ста вља из ве штај о ак тив но сти на
кон за вр шет ка кур са за сту ден те на основ ним 
ака дем ским сту ди ја ма у Ско пљу и за сту ден те 
пост ди плом ских сту ди ја у Но вом Са ду.

У Ско пљу је број за да та ка и фо ру ма био 
три пу та ве ћи не го за пост ди плом це. У Но вом 
Са ду су са ми по ла зни ци из ра зи ли же љу за ве
ћом за сту пље но шћу фо ру ма. Ова чи ње ни ца је 
би ла из не на ђу ју ћа за на став ни ка, с об зи ром 
да је по зна вао њи хо ве про фе си о нал не оба ве
зе. Пост ди плом ски курс до но сио је 7,5 ECTS 
по е на, та ко да су и ре дов но по ха ђа ње и број 
за да та ка мо ра ли да бу ду дво стру ко ве ћи не го 
за по ла зни ке са основ них ака дем ских сту ди
ја. Из ве штај по ка зу је да је ан га жман ста ри јих 
сту де на та био мно го ве ћи, што се на ро чи то 
огле да ло у њи хо вом до при но су фо ру ми ма. 
Они су та ко ђе би ли за ин те ре со ва ни и да ви де 
ре сур се, док су по ла зни ци са основ них ака
дем ских сту ди ја чи ни ли то са мо спо ра дич но. 
Са дру ге стра не, број по гле да на став ни ка у 
Но вом Са ду био је ма њи, али и број пост ди
пло ма ца је био 10 пу та ма њи, што ипак зна чи 
да је ствар ни ан га жман био мно го ве ћи. 
PE Ско пље Ре сур си За да ци Фо ру ми 

укуп но по гле да 3604 10592 10910
сту дент ских по гле да 3532 9105 10576
по гле да по сту ден ту 22,35 57,63 66,94
на став нич ких по гле да 72 1487 334

PE SR Но ви Сад Ре сур си За да ци Фо ру ми

укуп но по гле да 1082 2260 14510

 сту дент ских по гле да 994 1924 13826
по гле да по сту ден ту 66,27 128,27 921,73
на став нич ких по гле да 88 336 684

Та бе ла 4. Из ве штај о ак тив но сти ма за ака дем ску 
2009/10. го ди ну

Од 2001. го ди не са ку пља ју се по да ци о 
свим ак тив но сти ма ве за ним за кур се ве пред
ста вље не у овом ра ду као и кур су ко ји им је 
прет хо дио. Та ко ђе се бе ле жи и ин тен зи тет тих 
ак тив но сти. Ком па ра тив на ана ли за по ка зу је 
да, без оби ра на ујед на че ни сте пен оба ве за, 
сва ка на ред на кри ву ља ак тив но сти по ка зу је 
тренд ра ста, не за ви сно од циљ не гру пе (го ди
на сту ди ја и уни вер зи тет). Ку ри о зи тет је да су 
сту ден ти кон стант но при сут ни на фо ру му, чак 
и кад већ стек ну нај ви шу оце ну. Ово по ка зу је 
да наш мо дел де лу је сти му ла тив но. Ко ли чи
на уло же ног ра да сту де на та та ко ђе ра сте из 
го ди не у го ди ну, опет на ини ци ја ти ву са мих 
сту де на та. Они ни су са мо па сив ни по сма тра
чи, већ ак тив но до при но се чак и кад по стиг ну 
нај ви шу оце ну и кад ви ше не ма до дат них по е
на за ак тив ност. Они су мо ти ви са ни, и обич но 
под сти чу и до дат ну ди ску си ју. Шта ви ше, они 
при хва та ју но ве са рад нич ке ак тив но сти и те 
ак тив но сти им при ја ју. Ово по ка зу је да је мо
дел до бро при хва ћен.

На жа лост, по сле ди ца све га на ве де ног је 
да рад не оба ве зе на став ни ка ра сту. Сре ћом, 
за хва љу ју ћи увод ном фо ру му, из бе га ва ју се 
кри тич не гре шке, та ко да се оце њу ју са мо ис
прав но из ра ђе ни за да ци по ла зни ка.

6. За кљу чак и да ља при ме на  
Елек трон ског уче ња 2.0

Овај рад пред ста вио је пре лаз сти ла пре
да ва ња и уче ња од Елек трон ског уче ња 1.0 ка 
Елек трон ском уче њу 2.0. По сто је мно ге очи
глед не пред но сти овог ино ва тив ног при сту па. 
На во ди мо не ке нај бит ни је:

- Со ци ја ли за ци ја
Сту ден ти су мо ти ви са ни, сти му ли са ни, а 

по не кад и ис про во ци ра ни да от кри ју соп стве
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не иде је. Ин те ре сант но је да сту ден ти ко ји су 
по зна ти као ин тро верт ни ис по ља ва ју из у зет
ну екс тро верт ност. Сту ден ти са по ре ме ћа ји ма 
у го во ру та ко ђе су по при лич но гла сни ка да су 
он лајн.

- Ре лак си ра на и ефи ка сна са рад ња у 
гру пи
Сту ден ти во ле да уче ству ју у ства ра њу за

јед нич ких про из во да, на ро чи то кад не ма по
тре бе за фор мал ним са стан ци ма. Они са па
жњом иш чи та ва ју шта су на пи са ли њи хо ви 
дру го ви и до да ју оно што не до ста је. По не кад 
„до те ру ју“ за дат ке ко ле га ко ји им ни су сим
па тич ни, али до са да та по ја ва ни јед ном ни је 
пре шла гра ни цу при стој но сти.

- Не мо гућ ност ва ра ња
СУУ зах те ва ре до ван рад и по што ва ње ро

ко ва. Мо же се оне мо гу ћи ти унос ка сно при
спе лих ра до ва или за ка сне лих ди ску си ја. 
На кон са мо јед ног не ис по што ва ног ро ка, сту
ден ти по чи њу да по шту ју пред ви ђе не ро ко ве, 
по ста ју пре ци зни и од го вор ни.

- Не мо гућ ност пре пи си ва ња
При ме ће но је да су сту дент ски ин ди ви

ду ал ни есе ји от кри ли ве ли ки број озбиљ них 
про бле ма, као што су ко пи ра ње есе ја дру гих 
сту де на та, на ро чи то из прет ход них го ди на, 
или до слов но пре пи си ва ње есе ја про на ђе них 
на Ин тер не ту, или пре да ва ње есе ја про на ђе
них на дру гим је зи ци ма па по том пре ве де них 
(руч но, или по сред ством Go o gle пре во ди о ца), 
или на кра ју, што је нај го ре, пре да ва ње есе ја 
ко је је не ко дру ги ура дио и то за но вац. Он лајн 
ак тив но сти зах те ва ју по је ди на чан при ступ, 
чи ме се из бе га ва да не ко ура ди за да так за не
ког дру гог. Те ак тив но сти пот пу но су тран спа
рент не, та ко да су пла ги ја ти ис кљу че ни.

- По ја ча на буд ност
Ка ко би се др жао ко рак са нај но ви јим до

га ђа ји ма ве за ним за тре нут но ста ње нај са
вре ме ни јих тех ни ка и за тен ден ци је бу ду ћег 
раз во ја, сви уче сни ци (а на ро чи то на став ник) 

пра те нај но ви је ве сти, и то углав ном на спе
ци ја ли зо ва ним он лајн бло го ви ма.

- За до вољ ство ко је пру жа Елек трон ско 
уче ње 2.0
Сту ден ти про во де са те ко ри сте ћи дру штве

не ме ди је, и њи хо во уче ство ва ње у кур су је 
ве о ма слич но тим њи хо вим уоби ча је ним ак
тив но сти ма. Они во ле да по де ле зна ње и ис
ку ство са оста ли ма, та ко да су мо ти ви сни да 
ра де ви ше.

- По вољ но сти у оце њи ва њу
СУУ омо гу ћа ва не по сред но оце њи ва ње и 

пре глед тре нут ног по стиг ну ћа сту ден та. Ово 
је ве о ма сти му ла тив но за све сту ден те не за ви
сно од же ље не оце не, би ло да је у пи та њу нај
ви ша оце на, или она нај ни жа ко ја са мо омо
гу ћа ва про лаз.

Пре ма на шем ис ку ству, пред но сти ипак 
пре о вла да ва ју над сла бим стра на ма. Па ипак, 
но ви при ступ био је иза зов за сту ден те, али 
чак и ве ћи иза зов за на став ни ка. Ово су нај о
збиљ ни ји про бле ми: 

- Бес пре кор на струк ту ра про у зро ко ва-
ла је уско гр ло
Ако се про це на вр ши ис кљу чи во на осно ву 

елек трон ског уче ња, не из бе жно је обез бе ди ти 
кон стант ну до ступ ност сер ве ра, пер фект ну 
Ин тер нет ко нек ци ју, и кон стант но ви со ку ска
ла бил ност си сте ма. То ком про те клих го ди на 
би ло је тре ну та ка ка да не ки од ових усло ва 
ни су би ли ис пу ње ни.

- Уче сни ци ни су би ли кон стант но до-
ступ ни
Дру штве ни ме ди ји на ла жу кон стант но 

при су ство, јер се из ла жу но ве ин фор ма ци је 
ко је по не кад зах те ва ју тре нут ну ре ак ци ју. Он
лајн са рад ња ре зул ти ра кон стант ним про ме
на ма ста ња од ко јих не ке та ко ђе на ла жу тре
нут ну ре ак ци ју. То је ис цр пљу ју ће за сту ден те 
ко ји тре ба да ре дов но про ве ра ва ју шта се но во 
де ша ва. А за на став ни ка је то још ви ше ис цр
пљу ју ће, јер он тре ба да про ве ра ва све те ку ће 
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ак тив но сти не ко ли ко пу та днев но, и да кон
стант но ак тив но до при но си ево лу ци ји кур са.

- Прет ња при ват но сти 
Со ци јал ни софт вер у обра зо ва њу увек је 

прет ња при ват но сти сту ден та. На на шим кур
се ви ма сту ден ти пра ве гре шке услед не до
стат ка ин фор ма ци ја или због не до стат ка ис
ку ства. Они мо гу по ву ћи пост у пр вих по ла 
са та на кон об ја вљи ва ња, а уко ли ко то не учи
не он по ста је ста лан. Еви дент но је да мно ги 
сту ден ти ко ри сте мо гућ ност по вла че ња по
ста. Ко ли чи на та квих по сто ва (та бе ла 3) би ла 
је 26 од 664, или 3,92 %. Основ ни узрок то ме 
био је не по вољ на оце на од стра не на став ни ка 
или ре ак ци ја на пре пи си ва ње.

Мо же мо за кљу чи ти да је при ме на Елек
трон ског уче ња 2.0 за све ве о ма ис цр пљу ју ћа 
а по не кад и пре ви ше тран спа рент на, али исто
вре ме но са вре ме на и при влач на за сту ден те.

Ко нач на по врат на ре ак ци ја сту де на та ко
ја се бе ле жи сва ке го ди не, по ка за ла је без из
у зет ка да је ко нач но ми шље ње сту де на та о 
кур су из ра зи то по зи тив но (сли ка 12). Вре ди 
ци ти ра ти не ко ли ко сту дент ских из ја ва, као 
што су „Курс је био за па њу ју ће ис ку ство“, 
„Сре ћан сам што су сви сту ден ти би ли ан га
жо ва ни у груп ним за да ци ма, кроз ко је су на
у чи ли мно го про све ћу ју ћих и по уч них ства
ри.” и „Тим ски про је кат = фан та стич на ствар; 
на чин да се на у чи кроз дру штве не кон так те, а 
уз то и дра го це но ис ку ство за бу ду ће груп не 
про јек те”. На да мо се да ће се овај тренд на
ста ви ти, и да ће ово го ди шње оце не це ло куп
них ути са ка о кур су, а и ко мен та ри би ти ба
рем под јед на ко до бри као за про шлу го ди ну. 
Сту дент ске су ге сти је из 2008/09. „Са мо та ко 
на ста ви те“ би ће основ на смер ни ца за на ста
вак ко ри шће ња тех но ло ги ја Елек трон ског 
уче ња 2.0 за оба кур са.

Тех но ло ги ја упра вља ња уче њем на пре ду
је, па та ко и курс. Већ смо от по че ли упо тре бу 
фо ру ма, ви ки ја, и екс тер них бло го ва. Као што 
је ра ни је на ја вље но, ве о ма је ве ро ват но да ће 
пост ди плом ци у Но вом Са ду уско ро по че ти 
са рад нич ки да пра ве ин тер ни ин декс тер ми на 
за курс. Њи хо ве ре зул та те ће ло ка ли зо ва ти и 
до гра ди ти пост ди плом ци у Ско пљу. У дру гом 
кур су, ко ле ге су от по че ле про у ча ва ње ин тер
них бло го ва Mo o dlea. Њи хо во ис ку ство би ће 
дра го це но за при ме ну бло го ва у бу дућ но сти. 

По сто је мно га дру га свој ства Ве ба 2.0 ко ја 
су по ста ла део елек трон ског уче ња: ети ке ти
ра ње (tag ging), фол ксономијe (folk so no mi es), 
тј. кла си фи ка ци ја са др жа ја пу тем ко ла бо ра
тив ног ети ке ти ра ња, ме ша пи (mas hups), тј. 
ме ша ви на са др жа ја из раз ли чи тих из во ра, 
RSS) ко ја или већ по сто је или ће уско ро би ти 
при ме ње на у Mo o dleу. Наш курс ће ве ро ват
но по сег ну ти за не ки ма од њих, ма да на ла зи
мо да ме ша ње пре ве ли ког бро ја тех ни ка ни је 
пред ност, без об зи ра ко ли ко је то мо дер но. 
Али, но ви трен до ви су anteportas (Елек трон
ско уче ње 3.0). Вре ме ће по ка за ти ка да ће они 
ма сов но за жи ве ти.

Сли ка 12. Охра бру ју ћа по врат на ин фор ма ци ја 
сту де на та


