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НАША ТЕМА: ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ПРОСВЕТЕ

14. септембар 2017.

ФОНДАЦИЈА ПЕТЉА И ЊЕНА УЛОГА У ОБУЦИ НАСТАВНИКА ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА

Прихватање алгоритамског
размишљања
Интерактивни дигитални приручници за петаке и шестаке, практикуми, збирке, као и видео-матери
јали за припрему наставе новог предмета Информатика и рачунарство, који је од ове године обаве
зан за ученике петог разреда основне школе, само су део активности које, уз подршку ресорног
министарства, спроводи Фондација Петља

Зашто деца треба да уче инфор
матику?
– Из истог разлога због којег уче
математику, физику, биологију, књи
жевн ост... Рачун арс тво заслуж уј е
равноправан третман с осталим нау
кама. Деца су у свакодневном кон
такту с информационим техноло
гијама. Током живота и рада снала
жење са могућностима које пружа
технологија биће им све потребни
је. У то не треба убеђивати ни роди
теље ни децу, јер посла за недовољ
но квалификоване има све мање. То
је глобални тренд. Поједине богати
је земље размишљају да свим грађа
нима обезбеде приходе без обзира да
ли су запослени. Ми нисмо толико
богати и једино што можемо јесте да
унапредимо образовање.
Способност употребе технологије
ради бољег решавања проблема већ
се подразумева на све више радних
места. Примера ради, свако може

добити задатак да направи некакав
списак, попут списка гостију, изло
жених артикала, планираних актив
ности и слично. Ако је списак мало
дужи, и при том га треба више пута
ажур ир ат и, очек уј е се да га неће
водити на папиру.
Шта је заправо алгоритамски
начин мишљења?
– Покушаћемо да илуструјемо
на примеру поменутог вођења спи
ска. Замислите да треба да упореди
те два списка. Кључно је да се сети
те да оба списка прво сортирате. То
је пример декомпоновања проблема
на кораке које знамо како да ауто
матизујемо. Прво ћемо сортирати,
па онда даље поредити. Некада су
се такве идеје везивале само за про
грамере, а данас су потребне свима
и у ширем значењу оне се називају
алгоритамским начином размишља
ња или алгоритамском писменошћу.
Притом је важно и да знате да иза
берете алат у коме ћете одржавати
списак (Word, Excel или нешто тре
ће), рачунајући на операције које би
можда требало да аутоматизујете.
Зашто је важна синерг иј а ИТ
индустрије и образовања?
– Пре свега зато што у ИТ инду
стрији раде талентовани стручњаци,
који могу да помогну и који разум
 е
ју значај унапређивања улоге ИТ-а у
образовању. Такође, ИТ индустрија
у Србији има значајан раст, а главни
лимитирајући фактор за напредак је
број образованих стручњака. Поред
разумевања кадровских потреба у
привредној грани у којој раде, запо
слени у ИТ индустрији одлично раз

умеју како технологија унапређује
пословање њихових клијената у свим
областима и колико су у компани
јама, које користе технологију, све
важније дигиталне компетенције.
Колико је важно да у том про
јекту учествује друштвена заједни
ца? Мислим на подршку због недо
стајуће опреме, увођења интернета
у школе, стварања услова за досе
зање дигиталне компетентности?
– Технолошко опремање и кому
никационо повезивање школа озби
љан је инфраструктурни подухват,
за који је потребно обезбедити зна
чајна средства, уз ангажовање мно
гих учесника. И на националном и
на локалном нивоу постаје све јасни
је да улагање у ИКТ инфраструкту

Небојша Васиљевић, директор Фондације Петља
Осим тога, фокус није на кори
шћењ у техн ол ог иј е. Главн и исход
јесу способности, које деца треба да
стекну, а везане су за карактеристич
не приступе у решавању проблема

ЗАНИМЉИВО ПРОГРАМИРАЊЕ
Шта одликује дигитални информатички приручник за петаке?
– Његов назив је „Програмирање у Скречу, приручник за пети разред”, а поред тога,
на веб локацији petlja.org/Home/OsnovnaSkola доступан је и одговарајући практи
кум за пети разред, а за коришћење је довољан веб прегледач. Идеја којом су се
аутори руководили јесте да деци програмирање треба да буде занимљиво и да
прво треба нешто да задају рачунару, да постигну одређен ефекат покретањем
програма, а затим да се начини осврт на концепте који иза тога стоје.
Петља је објавила и материјале за изборни предмет Информатика и рачунарство
за шести разред, који се односе на наставну тему Рачунарство. На порталу има
много материјала за учење програмирања за све који желе да уче, не само за уче
нике основних школа.
Материјали за основну школу могу се користити и у средњошколском образова
њу. Осим тога, постоји и богат избор материјала за припрему за такмичења.
Прелазак на нове наставне програме информатике и рачунарства за преостале
разреде основне школе следи у наредним годинама и ми планирамо да то наста
вимо да подржавамо. Такође, очекујемо веће ангажовање за средњошколски
ниво, као и враћање фокуса на такмичења из програмирања, одакле смо, запра
во, и почели.

ру у школама представља важан део
укупног улагања у образовање.

Илустрација: Игњат Гатало

У

обукама наставника за пред
мет Информатика и рачунар
ство Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, изме
ђу осталих, ангажована је и Фонда
ција Петља, основана с циљем уна
пређивања алгоритамске писмено
сти у Србији. Под њеним окриљем,
осим новоприпремљених матери
јала за учење програмирања, могу
се наћи и материјали неких досада
шњих успешних пројеката, као што
је портал за учење прог рам ир ањ а
Buble Bee, те званични сајт посве
ћен такмичењу из програмирања за
средње школе у Србији – ТакПрог,
каже за наш лист Небојша Васиље
вић, директор Петље.

Прог рам ом је предв иђ ен о да
петаци и шестаци стекну основна
програмерска знања. Многа деца,
међутим, још пре поласка у школу
знају да раде на таблетима и ком
пјутерима.Значи ли то да основе
треба учити у нижим разредима,
а од петог, примера ради, упознава
ти школарце са коришћењем ком
плекснијих програма? Какво је Ваше
мишљење?
– Чињен иц а да деца полаз е у
школу навикнута на технологију у
свом окружењу не значи да нема
ју шта да уче о тој технологији. Реч
је о надградњи постојећег искуства.
Слична ствар је и у другим области
ма. На пример, деца уче да погледа
ју лево и десно, када прелазе улицу,
али не знају шта је коловозна, а шта
саобраћајна трака, па чак ни шта је
аутомобил.

уз помоћ технологије, специфичне
начине изражавања, као што су мул
тимедијално и алгоритамско изра
жавање, затим понашање у дигитал
ном простору... Постоји доста тога
што се може учити у млађим раз
редима, а и све је више занимљивих
наставних средстава управо за нај
млађе узрасте.
С о б з и р о м н а т о д а н о в и
наставн и прог рам даје слоб од у
наставн ик у да га креи р а, водећ и
рачуна пре свега о условима у који
ма ради и ученицима које подуча
ва, како ће изглед ат и Ваше обу
ке наставничког кадра? Различи
те, претпостављам, за наставни
ке информатичких и неинформа
тичких предмета.
– Фондација Петља усредсређе
на је на наставну тему Рачунарство
у оквиру предмета Информатика и
рачунарство, тако да се обуке које ми
планирамо односе само на наставни

ке Информатике и рачунарства и на
тему која представља највећу нови
ну, па самим тим и постоји потре
ба за посебним обукама. Обуке ће
се наслањати на материјале објавље
не на порталу petlja.org, у којима је
конкретизовано оно што се настав
ним програмом захтева.
Независно од Фондације органи
зују се и друге обуке, као што су оне
за стицање дигиталних компетенци
ја за наставнике основних и средњих
школа, које су намењене наставни
цима свих предмета.
У том смислу колико је курс за
наставнике, који је већ доступан
на сајтовима Мудл мреже Србије и
Друштва за информатику Србије,
довољан за оспособљавање настав
ника?
– У вези са садржајима, који су
израђени у наведеним пројектима,
посебно бих истакао видео-матери
јале и припрему наставе. Блиско смо
сарађивали са ауторима тих мате
ријала и на крају је све, заједно са
нашим интерактивним приручни
цим а, практ ик ум им а и збирк ам а,
доступно на порталу Петља. Са свим
тим заједно наставна тема Рачунар
ство је темељно покривена.
Шта је од опрем е неоп х одн о
за информ ат ичк о опис мењ ав а
ње школараца? Да ли сам у праву
ако кажем да је опрема у момен
ту инстал ир ањ а већ застар ел а,
па тако не треба превише улага
ти у њу?
– У учионици су потребни рачу
нари и веза према интернету, при
чему је час могуће одржати и када
интерн ет а нема. Наравн о, кори
сно је имати и пројектор. Колико је
мени познато, минимална неопход
на опрема постоји у свим или готово
свим школама, што никако не значи
да не постоји потреба за додатном и
савременијом опремом.
Мила Вуковић

