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СТРУКТУРА И СЦЕНАРИО ЈЕДНОГ САВРЕМЕНОГ 
ХИБРИДНОГ СИСТЕМА ЗА УЧЕЊЕ ПРОГРАМСКИХ ЈЕЗИКА У 

ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Апстракт  
Развој нових рачунарских технологија пружа могућност развоја 
хибридних система за учење (блендед леарнинг сyстемс) који комбинују 
две врсте система за учење: традиционални систем учења у учионици 

(фаце-то-фаце леарнинг) и савремени систем учења на даљину посредством рачунара 
(дистанце цомпутер медиатед леарнинг). Електронски уџбеници, виртуелне 
лабораторије и симулације дају изузетно велику флексибилност и комфорност 
систему за учење. Учионица и штампани уџбеници су и даље неопходни, бар као 
компоненте система, јер ништа не може потпуно заменити људски контакт, 
дискусију уживо и коришћење постојеће литературе у штампаном облику. У овом 
раду изложени су структура и сценарио једног савременог хибридног система који 
се развија за потребе учења програмских језика. Описане су основне компоненте 
система и један пројектован сценарио реализације система: од припреме наставних 
материјала, програмског окружења за управљање процесом учења и стратегије 
рада система, преко реализације самих процеса наставе, учења и администрације 
у систему, до оцењивања знања студената и провере квалитета рада система. У 
раду су описани сви учесници и активности који су заступљени у систему, као и 
резултати његове досадашње примене.

Кључне речи: хибридни систем, виши програмски језици, електронски 
уџбеник, виртуелна лабораторија

STRUCTURE AND LAYOUT OF A MODERN BLENDED SYSTEM FOR 
LEARNING PROGRAMME LANGUAGES IN HIGHER EDUCATION

Abstract  
The development of new computer technologies makes it possible to devise 
blended learning systems which combine two learning systems: traditional 
face-to-face learning in the classroom and a modern system of distance com-

puter mediated learning. Electronic textbooks, virtual laboratories and simulations are the 
components that offer high flexibility and comfort to a learning system. Classroom and 
printed textbooks are still necessary components of any learning system since nothing can 
replace personal contacts, live discussions and use of existing literature in printed form. 
In this paper we present the structure and layout of a modern blended learning system, 
devised for learning programme languages. Basic elements of the system and its realiza-
tion plan are described: from preparing teaching materials, programme environment for 
managing the process of learning and work strategies of the system; through performing 
the teaching/learning process and administrative work; to students’ knowledge assessment 
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and checking the quality of the system. The paper offers a brief description of all partici-
pants and activities included as well as the results of previous applications of the system.

Keywords: distance computer mediated learning, advanced programme languages, 
electronic textbook, virtual laboratory.

СТРУКТУРА И ПОСТАНОВКА ОДНОЙ СОВРЕМЕННОЙ ГИБРИДНОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗАХ

Резюме  
Развитие новых вычислительных технологий способствует развитию 
гибридных систем учения (blended learning systems), комбинирующих 
два типа систем обучения: традиционную систему учения в 

классе (face-to-face learning) и современную систему дистанционного обучения 
с помощью компьютеров (distance computer mediated learning). Электронные 
учебники, виртуальные лаборатории и симуляции представляют собой элементы, 
обеспечивающие исключительно большую флексибильность и конфорт в системе 
обучения. Класс и печатаные учебники продолжают существовать в качестве 
хотя бы части системы, поскольку непосредственный контакт, дискуссии, 
существующую печатаную литературу вполне отменить нельзя. В данной работе 
излагается структура и постановка одной современной гибридной системы для 
изучения программных языков. Описываются основные составляющие системы, а 
именно подготовка учебных материалов, способы управления процессом обучения, 
стратегия работы, реализация процесса обучения и учения, оценка знаний 
студентов и проверка качества работы системы. В сжатой форме описываются 
все участники и все действия, представленные в системе, обсуждаются уже 
полученные результаты эффективности системы.

Ключевые слова: гибридная система, сложные програмные языки, 
электронный учебник, виртуальная лаборатория.

Увод

Традиционални систем за учење (face-to-face learning), у коме се 
остварује непосредни људски контакт, карактеришу ограничења у простору, 
времену и динамици учења. У савременом систему за учење ван учионице, 
посредством рачунара и преко Интернета (computer mediated distance 
learning), простор и време нису ограничени, али се при учењу остварује 
кон такт само са рачунаром. 

Као резултат поменутих ограничења примене система само једне 
или само друге врсте, појавила се идеја њиховог комбиновања у хибридни 
систем за учење. Да би процеси наставе и учења били прилагођени новим 
генерацијама студената, потребно је понудити им примену нових рачу-
нарских технологија и могућност учења преко Интернета. Учење у 
учионици може бити редуковано, али никако потпуно елиминисано јер има 
своје предности: учење је социјални процес и неопходно је због социјалних 
аспеката. 
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У будућности се очекује да ће се великом брзином развијати савремени 
хибридни системи за учење у разним областима и да ће се број студената 
који уче у оваквим системима само повећавати (Бонк, Грахам, 2006). (слика 
1)

Слика 1. Развој савремених хибридних система за учење

Традиционално окружење
за непосредно учење

у учионици

У прошлости
(потпуно одвојени

системи)

Развој
рачунарских
технологија

Хибридни систем
за учење

Сада
(све већа 

имплементација
хибродних система)

У будућности
(доминантни

хибридни системи)

Савремено окружење
за учење на даљину

посредством рачунара

Широм света је развој савремених система за учење усвојен као при-
оритет у даљем високом образовању. Развијају се и већ примењују курсеви 
који преко комплексних платформи нуде електронско учење: електронска 
градива и виртуелне лабораторије. Електронска градива и виртуелне 
лабораторије јесу моћни, али искуство показује да у неким областима нису 
довољни за савладавање градива, тако да се све више јавља потреба за 
хибридним системима за учење.

У Високој школи електротехнике и рачунарства у Београду, где се 
константно прате нова достигнућа у области образовања, већ дуги низ 
година савремене рачунарске технологије добијају своје место у процесу 
наставе и учења. То значи примену следећег модела система за учење:

1. традиционално учење + примена нових технологија
У последњих пет година модел традиционалног система за учење 

добија и додатак – за неке предмете развијени су CD-ROM електронски 
уџбеници који омогућавају примену модела:
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2. традиционално учење + учење посредством рачунара
Развој on-line уџбеника и виртуелних лабораторија за основне курсеве 

из програмирања, уз коришћење одговарајуће програмске платфор ме, 
омогућио је модел хибридног система:

3. традиционално учење + on-line учење преко Интернета

Последња два поменута модела користе се у системима за учење 
који се нуде најновијим генерацијама студената. Традиционалан систем за 
учење програмских језика, у новим условима обухвата: учење у учионици 
и рачунарској лабораторији, уз коришћење штампаних и електронских 
уџбеника, савремених програмских окружења и алата. Савремени хибридни 
систем за учење програмских језика, по моделу који се развија, подразумева: 
континуирано учење које се одвија на два различита начина: учење ван 
учионице, преко електронске платформе за учење Moodle (Cole, Foster, 2007) 
и из штампаних и on-line електронских уџбеника, као и у on-line виртуелној 
рачунарској лабораторији и, с друге стране, повремено непосредно учење у 
стварној учионици и практичан рад у стварној рачунарској лабораторији. У 
сваком од понуђених система за учење, веома је битно да рад студената буде 
контролисан (Hung, Shih, 2007). Редовне провере напредовања студената у 
учењу сваке програмске целине, редовна комуникација на задовољавајућем 
нивоу између студената и њихових професора и асистената, као и међусобна 
комуникација студената (само уживо или уживо и преко Интернета) могу 
допринети доброј организацији и условити задовољавајуће резултате у 
учењу.

У овом раду описан је развој савременог хибридног система за учење 
основа програмирања. Дат је кратак преглед пројектоване структуре и 
сценарија рада система, као и досадашњих искустава о његовом раду у 
једном реалном окружењу. 

Развој хибридног система за учење виших програмских језика

Разлози развоја система 

У Високој школи електротехнике и рачунарства у Београду студенти 
уче основе програмирања на програмским језицима C и C++ (на овај начин 
пружа им се могућност да упознају две методе које су данас заступљене у 
програмирању: структурну и објектно-оријентисану методу).

Савладавање основа програмирања на почетку студија може послу-
жити као солидна база за учење програмских језика који су развијени из 
језика Ц и који су понуђени студентима на каснијим годинама студија (Java, 
HTML, PHP, C#...).
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У области учења програмских језика, стицање теоријских знања јесте 
неопходно, али не и довољно. Поред теоријских знања, ту су неопходне и 
вештине коришћења савремених програмских окружења за развој про-
грама. Готова решења програма у уџбеницима могу пружити теоријску 
основу. Међутим, учење програмског језика обавезно подразумева и учење 
логике програмирања. Она се не може научити из уџбеника, већ само из 
самостално урађених програма који решавају најразличитије задатке. Због 
тога су за учење програмирања неопходни следећи ресурси:

– учионица,
– уџбеници, 
– рачунарска лабораторија.

Анализа података добијених од студената показује да је број њих који 
не живе у месту студирања близу половине од укупног броја, да велики 
број студената путује дуго до учионице, известан број њих запошљава 
се већ на првој години студија (стално или привремено, да би подмирили 
трошкове школовања), а неки имају и породичне обавезе. С обзиром на све 
то, наставни материјали у електронском облику који су већ неко време у 
употреби искоришћени су за развој електронских уџбеника и виртуелних 
лабораторија расположивих преко Интернета за самостално учење ван 
школе.

Учење само на даљину и потпуно самостално преко Интернета није 
изабрано да буде једна од опција која се нуди студентима, због следећих 
недостатака:

– вербална настава и дискусија уживо су у извесној мери неза мен љи ви, 
– комуникација преко Интернета није једноставна између особа које 

се нису упознале, 
– студенти су у том случају препуштени сами себи и могу им недо-

ста јати: осећај да их стварни људи воде кроз наставу и мотивација.

Из свих наведених разлога, на нивоу школе је донета одлука да се за 
учење из предмета, за које су за то створени услови, студентима понуди 
хибри дни систем за учење (комбинација традиционалног и савременог 
систе ма учења на даљину).

На самом почетку, на основу постојећих искустава у развоју и 
коришћењу оваквих система (Бонк, Грахам, 2006), (Берсин, 2004), (Левине, 
2005) постављени су теоријски оквири и у току је развој једног пилот 
савременог хибридног система за учење виших програмских језика на 
Високој школи електротехнике и рачунарства у Београду. Савремени 
хибридни систем за учење комбинација је традиционалног система учења у 
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учионици и система учења на даљину, посредством рачунара и on-line преко 
Интернета. 

За сада се овакав систем развија за два основна курса из програмирања: 
Основи програмирања 1 и Основи програмирања 2, који су на 1. и 2. години 
студија, тако да студенти могу да бирају један од ова два начина учења:

1. Традиционалан систем:
– редовно учење у стварној учионици и редовне вежбе у стварној 

рачунарској лабораторији, уз коришћење савремених програмских окру-
жења и алата,

– учење из штампаних и CD-ROM базираних електронских уџбеника.
2. Савремени хибридни систем:
– континуирано учење ван стварне учионице, преко Moodle про-

грам ске платформе и из штампаних и електронских уџбеника, који су 
преко Интернета доступни on-line и уз вежбе у виртуелној рачунарској 
лабораторији, која је такође доступна on-line (слика 2),

– повремено учење и вежбе у стварној учионици и у стварној 
рачунарској лабораторији (слика 3).

Слика 2. Учење програмских језика на даљину

Учење на даљину
(on-line + off-line)

Један овакав савремени хибридни (Бонк, Грахам, 2006) систем за 
учење (слика 4) може бити моћан јер пружа:

– побољшање квалитета система учења применом најновијих рачу-
нар ских технологија, што очекују студенти који се одлуче за учење про гра-
ми рања, 
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– флексибилност простора, времена и динамике учења, значајне за 
студенте који: имају стално запослење, дуго путују до учионице, имају 
породичне обавезе, или из неких других разлога нису у могућности да прате 
редовну наставу у учионици,

Слика 3. Учење програмских језика у учионици школе

Традиционално
учење

(непосредно и 
посредством

рачунара)

– постојање основног и напредног курса (основни курс подразумева 
пролаз корак по корак и евентуално понављањем лекција, вежби и тестова, 
а напредни курс подразумева пролаз кроз градиво по методи леарнинг-
бy-доинг (Cartelli, 2006) уз електронске тестове за самопроверу знања 
придружене лекцијама,

– бројнији аудиторијум него у учионицама јер може обухватити и 
студенте који живе ван места студирања (на овај начин могу бити смањени 
трошкови наставе и студирања, што треба да оправда трошкове увођења 
савременијих облика електронских уџбеника и виртуелних лабораторија).

Слика 4. Развој савременог хибридног система за учење програмских језика

Традиционално
учење

(непосредно и 
посредством

рачунара)

Савремени
хибридни систем

за учење

(за студенте
који требају

традиционално)

за све студенте

Учење
на даљину

(on-line
+

off-line)

(за студенте
који очекују
савремено)
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Пилот хибридни систем 

Савремени хибридни систем изабран је да буде једна од понуђених 
опција за учење, због велике флексибилности. Овакав систем:

– користи савремене методе и технике,
– штеди време (учионица може бити и виртуелна),
– има заступљене социјалне аспекте,
– подржава индивидуалне стилове учења
– развија индивидуалне способности.
Да би овакав систем био имплементиран, неопходно је било на самом 

почетку дефинисати његову структуру, сценарио рада и тестирати га у 
реалним условима.

На самом почетку развоја пилот хибридног система за учење основа 
програмирања:

1. одређене су основне компоненте система (1. учење на даљину, преко 
Интернета; 2. непосредно учење у учионици) и изабрана је компонента која 
ће бити доминантна (учење на даљину, преко Интернета).

2. изабран је модел – као комбинација постојећих, с интензивним 
електронским учењем преко платформе за електронско учење (не само из 
Поwер Поинт презентација и приступа on-line ресурсима, већ из on-line 
интерактивних наставних материјала и уз сталне on-line тестове за проверу 
знања),

3. пројектован је сценарио рада система:
– дефинисан је циљ развоја система и донета одлука о стратегији 

његовог рада,
– припремљени су: наставни план и програм, наставни материјали и 

програмско окружење за дистрибуирање ових наставних материјала, 
– припремљена је имплементација система тако што су пројектовани 

процеси наставе, учења и оцењивања студената,
– припремљена је евалуација (контрола квалитета рада система).

Основна структура система

Основне компоненте система 

У хибридном систему који се развија, издвојене су следеће две основне 
компоненте:

1. учење на даљину, преко Интернета,
2. непосредно учење у учионици.

Свака од њих има специфичне компоненте (слика 5):
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1. Учење на даљину, преко Интернета, има своје on-line компоненте:
– програмску платформу за учење преко Интернета,
– мултимедијалне лекције,
– виртуелну рачунарску лабораторију са симулацијама извршавања 

програма, 
– тестове за самопроверу знања,
– допунске наставне материјале за проверу знања: тестове и домаће 

задатке,
– консултације између професора, асистената, администратора и сту-

де ната, преко форума.
2. Учење у учионици има off-line компоненте:
– стварну учионицу,
– стварну рачунарску лабораторију,
– штампане уџбенике,
– мултимедијалне збирке решених задатака на CD-овима,
– провере знања: колоквијуме и испит у рачунарској лабораторији,
– консултације између професора, асистената и студената, уживо.

Слика 5. Основне компоненте хибридног система за 
учење програмских језика

On-line компоненте Off-lineкомпоненте
Програмска платформа, виртуелне: 
учионица и рачунарска лабораторија

Стварни: учионица и 
рачунарска лабораторија

On-line уџбеници Штампани уџбеници
On-line предавања Предавања уживо
On-line вежбе Вежбе уживо
On-line консултације Консултације уживо
Самотестови и извештаји Финални испит

Да би систем са доминантном компонентом учења на даљину имао 
успеха, неопходно је да испуњава следеће: 

– Добар сценарио – дефинисани редослед свих корака кроз које 
пролазе развој и реализација система;

– Симулације извршавања програма у виртуелној лабораторији – које 
стварају студентима привид да добијају реалну ситуацију у одговарајућем 
радном окружењу;

– Интерактивност – постојање објеката у лекцијама и виртуелној ла-
бо ра торији који захтевају од студента: селектовање опција, избор команди, 
унос података и на тај начин кретање кроз лекције, вежбе и тестове.
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Модел система

На почетку развоја хибридног система разматрана су два могућа 
модела (Бонк, Грахам, 2006):

1.  модел “тока”,
2.  модел “језгра и опција”.

Код 1. модела постоји обавезан ток активности (учења, провера 
знања...). Реализује се иницијални догађај, а активности иду само својим 
унапред дефинисаним током (с евентуалним понављањем). На крају се реа-
ли зују финално оцењивање и евалуација. Код 2. модела језгро чини једна 
основна компонента система (на пример, on-line курс), а опционо и по 
потреби додају се остале компоненте (лабораторије, тестови, консултације 
преко форума, рад у учионици...). Како се 1. модел препоручује код хибрид-
них система који се уводе непосредно после традиционалних, а 2. модел за 
курсеве у области информационих технологија (Доолеy, 2005), код система 
за учење основа програмирања изабрана је комбинација ова два модела (то 
је уобичајено код сличних система). На тај начин могу бити обједињене 
предности једног и другог: једноставност првог и ефикасност другог 
модела. 

При избору модела конкретног система за учење, коришћени су 
следећи критеријуми:

1. тип програма и циљ реализације програма:
– за учење програмских језика, поред учења теорије, неопходан је 

практичан рад (у виртуелној/стварној рачунарској лабораторији),
2. мотивација аудиторијума,
– треба да буде обезбеђена: интерактивношћу у учењу, практичним 

радом, проверама знања у виртуелној/стварној рачунарској лабораторији и 
повременим сусретима са професором,

3. фамилијарност аудиторијума са рачунарским технологијама:
– већина студената који су изабрали да уче програмирање треба да 

има основна предзнања у области информационих технологија,
4. захтеви постављени пред рачунарске системе полазника курса 

треба да буду задовољени:
– оперативни систем: Windows/Linux,
– Web претраживач: Internet Explorer / Mozilla Firefox,
– CD-ROM,
– Flash Media Player (чија је инсталација за било који оперативни 

систем и уређај, PC, PDA..., бесплатно доступна преко Интернета).
5. постојећа инфраструктура и програмска платформа за учење:
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– неопходно је резервисање рачунара сервера који опслужује савре-
ме ни систем за учење (рачунар на коме се чувају наставни материјали који 
се дистрибуирају преко Интернета клијентима), 

– свака савремена програмска платформа за учење на даљину 
LMS (Learning management system) има своје захтеве за инсталирање и 
коришћење сервиса које подржава. Због великог броја предности (једно-
ставног администрирања и креирања наставних материјала, једноставног 
коришћења, прилагођености студентима и инсталације која је бесплатно 
доступна преко Интернета), изабрана је платформа Moodle (Modular Object 
Oriented Dynamic Learning System). Ова програмска платформа омогућава:

– веома приступачно радно окружење,
– коришћење одговарајућих сервиса помоћу лозинки, додељених 

свим учесницима курса,
– учење из електронских наставних материјала,
– рад у интерактивним виртуелним лабораторијама, 
– дискусије преко форума и остале облике комуникације...
6. време потребно за развој и реализацију курса у реалном окружењу:
– за припрему оваквих курсева користе се постојећа искуства, као и 

постојећи мултимедијални материјали. И поред тога, за припрему курса и 
њему припадајућих наставних материјала предвиђен је бар један семестар.

7. трајање курса:
– предвиђено је да курсеви пилот система трају укупно два семестра 

(за два предмета: Основи програмирања 1 и Основи програмирања 2),
8. буџет:
– на почетку пројектовања курса узете су у обзир цене: развоја 

наставних материјала, управљања пројектом система и вођења програма. За 
потребе система искоришћена је постојећа инфраструктура, а програмска 
платформа Moodle је са свим упутствима за њено коришћење бесплатно 
инсталирана са Интернета.

Код изабраног комбинованог модела, дефинисан је календар (ток) 
активности :

– иницијални догађај обухвата: сусрет у учионици, дефинисање уче-
сни ка у систему, упознавање студената са циљевима програма, кален да ром 
активности, начином рада и материјалима за учење,

– календар активности садржи 12 програмских модула (лекција) 
подељених на наставне целине. Сваку целину чине два модула. После 
сваког модула (on-line + off-line: лекције, аудитивне и лабораторијске вежба) 
следи самопровера и провера знања (on-line тестови), а после сваке наставне 
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целине сусрет у стварној учионици и рачунарској лабораторији (предавања, 
вежбе и тест),

– на крају курса предвиђени су: финална провера знања и оцењивање 
студената, евалуација и закључни догађај.

Овакав унапред дефинисани ток активности представља језгро 
система у коме је доминантно учење преко Интернета у односу на учење у 
учионици (однос часова је 3:2). 

Без обзира на дефинисани ток активности, током трајања курса 
дозвољене су следеће опције:

– у току првих радних недеља: укључивање студената који нису били 
пријављени од самог почетка,

– у току првих радних недеља: прилагођавање програма инди ви ду-
алним стиловима и интересовањима студената, додавање опција као што су 
посебни форуми,

– у току свих радних недеља: додавање посебних термина за сусрете 
(непосредно пред колоквијуме и испит) и прилагођавање трајања сваког 
сусрета одређеној наставној целини.

С обзиром на то да се развија и примењује пробни хибридни систем 
за учење, на почетку су дефинисане све активности редом (модел “тока”), 
али је дозвољено да такав модел буде само језгро, а да додавање опција буде 
омогућено кад год се појави потреба. На овај начин развијени систем може 
касније бити примењиван без или са минималним новим опцијама, због 
индивидуалних и општих стилова и интересовања и специфичности сваке 
нове генерације студената.

Учесници у систему и њихове активности

У хибридном систему који се развија за учење виших програмских 
језика, учесници су следећи:

– студент
– професор
– асистент
– администратор.

Између учесника у систему предвиђена је преко Интернета редовна, а 
у учионици повремена комуникација на релацијама:

– студент–професор – редовно
– студент–асистент – редовно
– студент–администратор – по потреби
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– студент–студент – редовно.

Систем учења помоћу LMS програмског окружења Moodle обухвата 
следеће основне активности:

– администрацију свих учесника – креирање групе студената и групе 
наставника, додељивање учесницима улога и могућих активности,

– креирање курса – додела назива курсу, организација курса по 
радним недељама, формирање форума за све предвиђене врсте комуникације 
и креирање календара активности у току семестра,

– додавање активности сваке радне недеље у семестру, за сваку нову 
наставну јединицу – лекције, вежбе, домаћег задатка, теста за самопроверу 
и за проверу знања,

– комуникација између учесника – преко формираних асинхроних 
форума,

– праћење и оцењивање рада студената током семестра.

Сваки од учесника има своје задатке у оквиру система:
1. професор:
– креирање наставних материјала – лекција, вежби и тестова за само-

проверу и проверу знања,
– креирање директоријума на рачунару серверу који опслужује 

систем и постављање датотека са наставним материјалима, 
– постављање обавештења у вези с курсом на форуму Обавештења
– слање одговора на питања добијена преко форума Питања за 

професора
– анализа података о раду студената на лекцијама, вежбама и 

тестовима.
2. асистент:
– постављање домаћих задатака,
– прегледање домаћих задатака,
– слање студентима резултата урађених домаћих задатака,
–слање одговора на питања добијена преко форума Питања за аси-

стента,
– анализа података о раду студената на домаћим задацима.
3. администратор:
–  отварање курса, формирање групе и додела улога свим учес ни-

цима,
– креирање и ажурирање календара активности и обавештавање 

студената о свим дешавањима у систему,
– постављање рокова за израду тестова и домаћих задатака,
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– слање одговора на питања добијена преко форума Питања за 
администратора,

– анализа података о приступу студената систему Moodle.
5. студент:
– пријава на курс, постављање својих основних података, тражење 

дозволе за рад у систему Moodle и добијање лозинке од администратора,
– редовно читање календара активности,
– редовно читање обавештења с истоименог форума
– редовни приступ систему и учење из лекција, вежби и тестова за 

самопроверу знања,
– рад на тестовима и домаћим задацима,
– постављање евентуалних питања професору, асистенту и адми ни-

стра тору преко одговарајућих форума,
– комуникација с осталим студентима у групи преко форума Сту-

дент ска причаоница.

Сценарио рада система

Кратак опис пројектованог сценарија

За успешан рад пројектованог система за учење, неопходно је одре-
ди ти сценарио његовог развоја и имплементације (слика 6). У овом случају 
сценарио је пројектован на следећи начин:

1. дефинисан је циљ пројекта система – развој што ефикаснијег 
савременог система за учење виших програмских језика, за студенте који 
нису у могућности да прате редовну наставу, 

2. донета је одлука о компонентама овог система:
– учење на даљину, преко Интернета,
– непосредно учење у учионици.
3. припремљени су: наставни план и програм, наставни материјали 

и програмско окружење за дистрибуирање ових наставних материјала и за 
комуникацију

4. припремљена је имплементација система тако што су пројектовани: 
начин наставе, препоручени начин учења и начин оцењивања рада сту де-
ната,

5. припремљена је евалуација (за анализу квалитета наставних мате-
ри јала, организације и реализације курса) чији резултати могу бити искори-
шћени за реализацију овог али и сваког другог курса.
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Слика 6. Сценарио хибридног система за учење програмских језика

1. лекција, вежба, тест
2. лекција, вежба, тест

3. лекција, вежба, тест
4. лекција, вежба, тест

5. лекција, вежба, тест
6. лекција, вежба, тест

7. лекција, вежба, тест
8. лекција, вежба, тест

9. лекција, вежба, тест
10. лекција, вежба, тест

11. лекција, вежба, тест
12. лекција, вежба, тест

финални извештај

први сусрет

резиме, вежба, тест

резиме, вежба, тест

резиме, вежба, тест
колоквијум (1. опција)

резиме, вежба, тест

резиме, вежба, тест

резиме, вежба, тест
колоквијум (1. опција)
финални испит (2. опција)

финални сусрет и евалуација

Календар активности
12 лекција: теорија+вежба+тест

У стварној
учионици и лабораторији

У виртуелној
учионици и лабораторији

Имплементација система за учење у реалним условима може дати 
најбољи извештај о успешности његовог сценарија.

Припрема курса и наставних материјала 

Припрема курса обухвата: припрему наставних материјала, припрему 
LMS програмског окружења за управљање процесом учења преко Интернета 
и постављање наставних материјала.

За потребе овог хибридног система развијени су наставни материјали 
који представљају комбинацију:

– штампаних уџбеника, 
– електронских on-line уџбеника, са текстом, сликама и анимацијама,
– електронске on-line лабораторије са симулацијом стварне 

лабораторије,
– CD-ROM збирке решених програмских задатака,
– наставних материјала који се постављају преко Moodle система.
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Наставни материјали у оквиру електронских уџбеника и виртуелне 
лабораторије развијени су помоћу програмског алата Flash који је специ-
јализован за Web апликације тог типа, а знатно једноставнији од неких 
других сличних алата. Овај програмски алат омогућава велики број ефеката 
и анимација. За коришћење Flash апликација, неопходна је инсталација 
пратећег програмског алата Flash Player, који је бесплатно доступан преко 
Интернета.

Свака лекција уџбеника садржи кратке сегменте текста из којих 
се позивају илустрације са одговарајућим анимацијама. У тексту се нови 
појмови у лекцији дефинишу, а илустрације дају детаљна објашњења и 
примере њихове примене.

Виртуелна лабораторија, која представља симулацију стварне рачу-
нар ске лабораторије, садржи вежбу за сваку лекцију уџбеника. Ова лабо-
ра торија садржи велики број анимација и захтева интерактивност од 
студената: за покретање рада лабораторије, кретање кроз вежбе, понављање 
вежби потребан број пута са различитим улазним параметрима, задавање 
команди и података потребних за симулацију програма...

Припрема једног овако комплексног наставног материјала захтева 
доста времена професора – креатора курса, али такав приступ доприноси 
великој ефикасности оваквог система за учење.

Формирање групе студената

Формирање групе студената (након реализованих свих потребних 
припрема) пролази кроз следеће фазе: 

– упознавање свих студената са хибридним системом учења 
програмских језика, 

– расписивање конкурса за упис у групу, 
– креирање групе, 
– упис студената у групу, анализа карактеристика полазника и 

прилагођавање начина рада система студентима-учесницима,
– упознавање студената са коришћењем окружења за учење преко 

Интернета.
– упознавање студената са начином рада.

Током трајања курса, студенти су у могућности да уче из припрем ље-
них и увек доступних наставних материјала, да проверавају како напредују 
у учењу и да имају редовну комуникацију и повремене сусрете уживо с 
професором и асистентом.
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Реализација процеса учења

За процес учења дефинисан је на почетку курса календар активности 
(слика 7).

Слика 7. Календар активности хибридног курса за учење програмских језика

За све студенте из групе важи усвојен календар активности:
1. На почетку семестра
– Сусрет групе у учионици, због упознавања свих учесника у 

систему.
2. Редовно, током семестра
Настава се реализује кроз on-line учење, самопровере и провере 

знања, уз пратећу комуникацију преко свих постојећих асинхроних форума. 
Студенти имају могућност да: уче из on-line наставних материјала, раде 
вежбе у on-line виртуелној лабораторији с интерактивном симулацијом, 
проверавају своје знање помоћу on-line тестова. 

Уз on-line учење, предвиђено је и off-line учење: учење из штампаног 
уџбеника, анализа примера урађених програма у збирци (штампаном или 
CD издању, по избору), решавање задатака из збирке у савременом развојном 
окружењу, израда домаћег задатка и теста.

Комуникација која прати учење реализује се комбинацијом више 
техника за проверу знања (Cartelli, 2006; Petrina, 2007) из категорије 
„питања и одговори“, да би студенти добило што боље разумели и активно 
учествовали. Истовремено се подстичу студенти да постављају питања 
професорима, дискусија између самих студената, као и да рад једног 
студента процењује други студент у групи. Редовна комуникација са сту-
ден тима је важна због увида у њихов рад, као и због контроле догађаја у 
систему.

3. Повремено, у току семестра
Сваки од предвиђених сусрета у току семестра има следеће 

активности: 
– припрему за сусрет у учионици у облику on-line дискусије, 
– наставу у стварној учионици и рачунарској лабораторији, тест у 

локалној рачунарској мрежи у рачунарској учионици, комуникација уживо 
с професором и асистентом.

– on-line дискусија после проведеног дана у учионици.
Ови повремени сусрети у стварној учионици веома су битни због 

социјализације студената.
4. На крају семестра
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– Финални сусрет групе у учионици, због подношења извештаја 
студентима о постигнутим циљевима курса и спровођења евалуације.

У сагласности с описаним календаром активности, сваки студент 
треба да има свој план организације и рада који контролишу професор и 
асистент.

Оцењивање рада студената и евалуација рада система

За оцењивање стечених знања студената, као и вештина примене ових 
знања, предвиђене су провере знања, уобичајене за ову област учења:

– узима се у обзир комплетан рад студената током семестра. Извештај 
о on-line раду студената (број приступа свакој лекцији, вежби и тесту, као и 
резултати тестова) у овом случају пружа LMS систем Moodle,

– узимају се у обзир оцене са тестова у стварној рачунарској лабо ра-
то рији, добијене током семестра,

– испит је практичан, у рачунарској лабораторији, и може се положити 
на два начина: преко два колоквијума или преко завршног испита, опционо.

На крају одржаног курса, потребно је предвидети време за евалуацију 
рада система ради процене квалитета: организације курса, припреме 
наставних материјала и ефикасности реализованог система.

Анкета за потребе евалуације може се реализовати у учионици, на 
финалном сусрету групе. Ова анкета треба да пружи шансу студентима да 
изнесу своја мишљења тако што одговарају на следећа питања о хибридном 
систему учења у коме су учествовали:

– да ли је било техничких проблема,
– да ли је on-line наставни материјал јасан,
– да ли је on-line наставни материјал прилагођен предзнању сту де на та,
– да ли су организација курса и процес учења прилагођени сту ден ти ма,
– да ли има мотивације за учење, 
– да ли има осећаја изолације,
– да ли је тешка комуникација преко Интернета са професором и аси-

стен том 
– да ли су испуњена очекивања студената од оваквог система за уче ње,
– да ли је примењен систем за учење прави у конкретном случају 

анкетираног студента,
– да ли се на овај начин може савладати градиво конкретног курса,
– да ли примењен систем за учење може бити ефикаснији...
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Све резултате анкете у оквиру евалуације треба узети у обзир ради 
уклањања уочених недостатака пробног система и што бољег прилагођавања 
хибридног система за учење следећим генерацијама студената.

Закључак

Резултати досадашњег истраживања 

По угледу на школе и универзитете широм света који развијају и уводе 
системе за учење на даљину, у Високој школи електротехнике и рачунарства 
у Београду, на основним курсевима из програмирања створени су услови и 
у току је развој једног таквог система. Узета су у обзир постојећа искуства 
већ развијених оваквих система, али и пракса у поучавању програмирања у 
овој школи. 

За учење програмских језика, електронски уџбеници и учење преко 
Интернета јесу велика помоћ, али су углавном недовољни. Због тога је у 
току развој хибридног система за учење који комбинује традиционални 
начин учења с учењем на даљину. 

У конкретном случају, изабран је следећи модел система: редовно 
дистрибуирање лекција, вежби и тестова преко Интернета, а у стварној 
учионици повремено предавања и вежбе и, на крају, и испити.

Део хибридног система за учење, који се реализује преко Интернета, 
карактеришу:

– учење, уз обиље примера програма са анимацијама,
– интерактивне симулације извршавања програма у виртуелној 

рачунарској лабораторији,
– редовна комуникација између свих учесника система, преко 

асинхроних форума.

Други део хибридног система за учење, који се реализује у стварној 
учионици и рачунарској лабораторији, има своје предности:

– стимулише мотивацију за учење,
– пружа неопходна искуства у практичном раду на програмима,
– има незаменљиву дискусију уживо између свих учесника система.

У току је имплементација пробног хибридног система за учење 
основа програмирања, на првом курсу из програмирања у овој школи, код 
студената прве године. Структура и сценарио рада пробног система укратко 
су описани у овом раду, а резултати примене код ове генерације студената 
биће искоришћени за његов даљи развој, као и за развој система за учење на 
сличним курсевима из програмирања на каснијим годинама студија.
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Резултати досадашњег развоја и примене хибридног система за 
учење указују на предности, али и неке уочене проблеме у развоју сличних 
система:

1. Уочене предности:
– учење ван учионице, код куће или на неком другом месту, веома је 

комфорно,
– нема више проблема времена да се одраде све вежбе,
– могуће је коришћење најразличитијих ресурса (штампаних и on-line 

уџбеника, симулација...) што одговара различитим стиловима учења,
– постоји увид у напредовање студената,
– дискутује се уживо у учионици, што је стимулативно за учење...
2. Уочени проблеми:
– одзив студената за комбиновани начин учења још увек није велики 

(≈15% од укупног броја). Претпоставља се да је разлог почетак увођења 
хибридног учења и очекује се да ће се број студената који уче у хибридним 
системима као и радна окружења за ове системе развијати великом 
брзином.

– код студената прве године могућа је повремена дезоријентација 
у процесу учења. Решење овог проблема може бити интензивнији рад 
професора на следећим активностима: што јасније дефинисање студентима 
правца у учењу, константан надзор њиховог рада, подстицање активног 
учења преко Интернета применом различитих техника наставе и провере 
знања, интензивна дискусија уживо у учионици, због разјашњавања питања, 
дилема и недоумица у вези с пређеним градивом...

Даљи развој система 

Успех студената који учествују у пробном хибридном систему за 
учење за сада је задовољавајући (већи број студената из групе учи редовно 
из on-line лекција, ради редовно вежбе и самотестира знање пређеног 
градива), тако да се може рећи да је проба рада система описане структуре и 
по описаном сценарију успешно реализована. 

Извештаји о комуникацији између професора и студената преко фору-
ма указују на то да је у даљем развоју система потребно: коришћење доса да-
шњих искустава у прилагођавању стратегије рада система реалним усло ви-
ма, подучавање професора у области електронског поучавања, поучавање 
студената у области електронског учења, поучавање професора и студената 
за дискусију преко Интернета...
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