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1. Увод 

 
Стручна пракса је витални елемент многих студијских програма у 

високошколским институцијама балканских земаља, Европској унији и свету. Ове 

стручне праксе су обавезне за завршетак наведених програма, имају дефинисане 

исходе учења и исход који се изражава кроз ЕСПБ поене. 

Идеја стручне праксе је да уведе студенте у  реалну радну средину. Ово 

практично искуство презентује студентима  практичне задатке, различите друге задатке 

и стваране радне активности. Овим се даље развијају вештине за самостално 

размишљање, решавање проблема и пружа им се преглед њиховог будућег радног 

окружења. Полазници такође уче како да поштују рокове, како да раде сами и у групама, 

како да траже додатне информације и како да припреме своје резултате на уредан и 

форматиран начин. 

Са ограничењима која је наметнула пандемија КОВИД-19, образовни системи су 

стављени под притисак. Многе високошколске установе биле су делимично 

припремљене за масовну онлајн реализацију свих курсева и материјала, док су остале 

институције биле принуђене да се брзо прилагоде ситуацији. Ипак, није пронађено 

стабилно и дугорочно решење за спровођење студентске праксе. То је изазвало потребу 

за развојем решења за онлајн и виртуелну реализацију стручне праксе у различитим 

образовним доменима. 

Пројекат ДИМПС је развијен са циљем да одговори на потребу решења за 

имплементацију виртуелне праксе. Развијена ДИМПС платформа за виртуелну стручну 

праксу је пилот решење, које може да одговори на потребе високошколских установа и 

може се користити за пружање виртуелне стручне праксе у различитим студијским 

областима. 

Овај комплет алата пружа преглед ДИМПС платформе и намењен је студентима и 

другим полазницима обуке. 

 

Овај је алат развијен у оквиру пројекта Модел дигиталне стручне праксе за 

струковне студије – DIMPS, број пројектаr 2020-1-RS01-KA226-HE-094527. 

 

 

Садржај овог документа не представља нужно званичан став Европске уније. 
Аутори документа су искључиви одговорни за информације дате кроз документ. 
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2. DIMPS платформа за виртуелну стручну праксу 

 

Интелектуални производ 2 (IO2) пројекта DIMPS [1] платформа за виртуелну 

стручну праксу – самостално онлајн решење, које омогућава приступ различитим 

услугама и корисничким алатима. Платформа омогућава учешће студената и 

приправника у виртуелној и даљинској стручној пракси, без обзира на њихову локацију 

и теме. Платформа је прилагођена модификација Chamilo learning platform – бесплатног 

софтвера који обезбеђује средства за е-учење и сарадњу [2]. Chamilo је пример за 

Learning Management System (скраћеница “LMS”) – популаран термин који се користи за 

описивање било које врсте софтверске платформе дизајниране да олакша управљање 

и испоруку курсева и праћење напретка у онлајн и физичким курсевима. У основи, 

платформа за е-учење пружа наставницима средства за складиштење и организовање 

својих образовних материјала на мрежи као и могућност да их деле са ученицима. Ово 

уклања потребу за ношењем уџбеника до и из школе. 

Развијена ДИМПС платформа за виртуелну стручну праксу [3] нуди огромну 

уштеду времена преузимањем низа административних задатака који се понављају, 

омогућавајући предавачима/наставницима да се фокусирају на подршку студентима. 

Платформа се може користити за креирање различитих курсева и многих врста 

наставних материјала. Што је још важније, може пружити студентима на стажирању и 

приправницима низ мотивационих алата који подржавају ефикасно самостално учење 

њиховим сопственим темпом, као и средство за потпунију интеракцију са својим 

менторима, представницима компанија и другим приправницима. 

Овај водич за алате пружа кратак увод у ДИМПС платформу за виртуелну стручну 

праксу из перспективе учесника. Дизајниран је да се чита уз практично истраживање 

платформе и уводи главне алате за приступ курсевима, материјалима за стручну праксу 

и задацима, тестовима, форумима и тако даље. Комплет алата представља начин на 

који су алати платформе дизајнирани да подрже и мотивишу учеснике на стажирању. 

ДИМПС платформа за виртуелну стручну праксу је опсежан, вишеструки 

софтвер. Потпун опис сваког аспекта његових карактеристика за коришћење од стране 

компанија, академских представника и администратора је дат у посебном комплету 

алата. 
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Како започети рад 
 

Како би сте приступили DIMPS платформи за виртуелну стручну праксу, 

неопходно је даотворите било који веб претраживач и унесете https://platform.dimps-

erasmus.com/ [3]. Почетна страна платформе изгледа овако: 

 

 

 

Почетна страница ДИМПС платформе нерегистрованим посетиоцима/гостима 

омогућава само ограничен приступ прегледу доступних пракси и ови корисници не могу 

да се упишу нити да учествују ни у једном од њих. 

Пре регистрације, важно је разумети да постоје различите врсте корисничких 

налога за приступ ДИМПС платформи. Учесници у пракси (студенти) имају ограничен 

приступ ресурсима одговарајуће праксе на коју су уписани. Наставник или ментор такође 

може приступити широком спектру алата, који су невидљиви студентима и који се 

користе за контролишу садржај стручне праксе или да комуницирају са другим 

корисницима. Администратори имају приступ комплетном и широком спектру 

подешавања и алата, који контролишу понашање ДИМПС платформе за стручну праксу. 

Овај алат истиче и презентује функционалност која се пружа корисницима који су 

регистровани као учесници у пракси (студенти). 

https://platform.dimps-erasmus.com/
https://platform.dimps-erasmus.com/
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Креирање новог налога студента/учесника стручне праксе 

Како би сте креирали студентски налог кликните на  “Sign up!” линк испод login 

поља. Попуните затражена поља и изаберите “Follow coursesопцијуПрочитајте услове 

коришћења, ако се слажете, кликните Register дугме. Кликом на ово дугме значи да сте 

прочитали и да се слажете са условима и одредбама, па вас молимо да их не 

игноришете. Саморегистрација је доступна на ДИМПС платформи, тако да ће ваш налог 

аутоматски бити омогућен, осим ако корисничко име које сте дали није већ заузето, у ком 

случају ћете морати да га промените. Када се ваш налог креира, појавиће се екран за 

потврду: 

 

 

Once the registration is complete, your home page will look like this: 
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На почетној страни платформе можете видети информације о пројекту, као и 

најпопуларније стручне праксе. Како би сте видели све понуђене стручне праксе 

изаберите Каталог курсева. 

 

На овом екрану можете претраживати стручне праксе по имену и категорији, као 

и сортирати понуђене по одређеном критеријуму. Након што одаберете праксу која 

одговара вашим интересовањима, кликните на њен наслов и видећете додатне 

информације о теми праксе, трајању праксе, ментору, институцији која нуди праксу и 

тако даље. Ако стручна пракса не захтева уписивање, видећете њн почетни екран, ако 

захтева уписивање, видећете дугме Упиши се. 
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Одласком на почетну страницу праксе, студенти/приправници ће имати приступ алатима 

за праксу. Одговарајућа институција или ментор може ограничити приступ одређеним 

алатима, ако се они неће користити за потребе стручне праксе. Овај документ ће 

пружити информације за све алате који се могу користити у пракси у ДИМПС платформи 

за виртуелну стручну праксу. 
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3. Алати DIMPS платформе за стручну праксу 

Ово поглавље комплета алата ће вам представити основне алате, које могу користити 

студенти и приправници током стручне  праксе. Иако је ово свеобухватан опис свих 

алата у ДИМПС платформи, појединачне праксе могу омогућити приступ само некима 

од њих, на основу организације и садржаја праксе. 

 

Опис курса 
 
Прва ставка у менију је опис праксе. Ово је од непроцењиве вредности за студенте на 

почетку праксе, јер им пружа преглед активности струшне праксе, планираних резултата 

итд. За кориснике који су нови у парадигми онлајн учења, опис може послужити као 

корисна полазна тачка у планирању нове виртуелне праксе. 

 

 

Агенда 
 

Дневни ред је дневник стажирања за кориснике и групе, коме могу приступити да 

би проверили информације, као што су догађаји, рокови итд. 
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Документа 
 

Следећи алат су Документи. У онлајн учењу, квалитет материјала за учење је 

најважнији. Материјали за учење могу бити постављени као засебни документи, 

распоређени у фасцикле у познатим и широко коришћеним форматима датотека, као 

што су dock, pdf, odf, итд. Фајлове могу преузети учесници стручне праксе и отворити их 

локално на својим уређајима, за шта морају имати инсталиран одговарајући софтвер. 

Садржај за учење заснован на вебу такође се може учитати. 
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Правац учења 
 

Алат Правац учења пружа средства за комбиновање тестова са материјалима за читање 

и учење, као један низ радњи. Употреба овог алата може претворити гомилу материјала 

у структурирани курс обуке или у логичан пут за завршетак одговарајуће виртуелне 

стручне праксе. Када користите студијску путању, било која документа, тестови, форуми, 

задаци и линкови могу се комбиновати редоследом који жели ментор. Ментори такође 

могу да утврде услове (нпр. успешан завршетак претходних задатака) за сваку фазу 

праксе. На овај начин се може обезбедити да полазници раде са материјалима у 

одговарајућем редоследу и да могу успешно да заврше стручну праксу. 

 

Везе 
 

Следећи алат је Везе. Главни садржај вашег курса ће вероватно бити сопствени 

материјал наставника, безбедно сачуван на серверу платформе како би студенти могли 

да приступе по потреби. Међутим, биће тренутака када наставници желе да упуте 

студенте на спољне странице и сајтове. Ви као студент можете да видите такав јавни 

материјал без потребе да напуштате ДИМПС платформу користећи алатку за везе. 

 

Тестови 
  

Тестови су алат који се користи за приступ испитном материјалу. Ментори ће 

морати да тестирају полазнике и студенте да би знали њихов ниво знања. Полазници 

такође треба да процене своје знање како би знали шта од наставног материјала треба 

да користе. Платформа нуди различите начине комуникације који омогућавају 

спровођење испита, а то се може урадити на форумима, четовима или видео 

конференцијама. Међутим, идеја ове врсте платформе је да понуди аутоматизоване 

алате који аутоматски пружају повратне информације студентима. Ово се може урадити 

коришћењем тестова које студенти могу да попуне више пута док не консолидују своје 

знање. Поред приказивања коначног резултата, тестови могу да врате и одговарајући 

резултат. Испод су неке предложене широке категорије евалуативних активности које се 

могу ефикасно подесити помоћу алатке Тестови. 

• Испити се односе на вежбе (углавном временски контролисане) за које се 

студенту не даје тренутна повратна информација, нити било какав одговор: 

добићете своје резултате када наставник то сматра исправним. Ова врста 
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сумативне процене се често спроводи на крају курса и може имати велику тежину 

у укупној процени студента. Због свог значаја, бодовање и повратне информације 

се генерално задржавају све док наставник не буде имао прилику да прође кроз 

резултате ученика „чешљем са финим зубима“. 

• Вежбе омогућавају наставнику да процени студента током курса нпр. на крају 

лекције, јединице или модула. Мање формални од испита, такви тестови могу 

омогућити студентима три или више покушаја и представљају формативнији 

приступ оцењивању, укључујући доста повратних информација које подржавају. 

Неки елементи ових тестова можда нису у потпуности аутоматизовани, што 

захтева одређени ниво директне процене од стране наставника. Већина бодова 

би била одмах достављена, али повратна информација би имала тенденцију да 

не би директно приказала тачан одговор, изазивајући студенте да се пријаве на 

ревизију учења и размишљање како би сами пронашли тачан одговор. 

• Аутоматизовани тестови генерално могу бити доступни неограничен број пута. 

Њихова кључна сврха би била да омогуће студенту да „бруси знање“, на пример, 

да научи речник на курсу језика, да увежба одређени математички алгоритам или 

запамти безбедносну процедуру. Такви тестови би били без икаквих временских 

ограничења и били би потпуно аутоматизовани и приказивали би бодовање, 

повратне информације, па чак и тачне одговоре како би подстакли побољшања 

кроз стручну праксу.  

• Сценарији представљају напреднији облик интерактивне вежбе где наставник 

може унапред да одреди алтернативне следеће кораке у тесту засноване на 

одговору студента на питање, водећи га кроз одређени пут постављања питања. 

Ова врста активности се може постићи коришћењем алата за тестирање 

платформе ДИМПС и може пружити студентима веома ефикасно интерактивно 

искуство онлајн учења, али је наравно по својој природи прилично сложена и 

захтевна за постављање. 

• Следећи типови питања су доступни на ДИМПС платформи: 

Тип 1: Вишеструки избор – Један одговор 
 

Класично питање са „вишеструким избором“ је оно у којем се само један одговор може 

сматрати валидним у сврху бодовања. Могуће је да тест буде мало изазовнији ако се 

погрешном одговору додели негативан резултат. Ово подстиче ученика да пажљивије 
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размисли пре него што насумично одабере одговор и добије казну.

 

 
Тип 2: Вишеструки избор – вишеструки одговор 
 

Овај тип питања је варијација претходног једноставног питања са више одговора. 

Омогућава наставнику да додели више од једног валидног одговора. Опет, могући су 

позитивни и негативни резултати. Ова врста питања може бити изазовнија за студенте 

(наставник може у питању да назначи да постоје два одговора – да не би „преварио“ 

ученике! 
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Tип 3: Попуни празнине 
 

Овај тип питања се може користити за израду класичне вежбе „затвореног 

пролаза“ коју фаворизују наставници језика, у којој се одређене речи у писаном одломку 

могу изабрати да буду приказане као празно поље које студенти могу да попуне. Прво, 

наставнику је једноставно потребно да откуцате одломак (или листу реченица), а затим 

додате угласте заграде око речи које треба да буду „празне“. (Ове речи ће бити 

приказане ученику као празна текстуална поља, која ће бити означена као тачна ако 

ученик унесе тачан одговор који одговара речи коју је унео наставник.) Чим се додају 

угласте заграде, образац ће приказати Поље „бод“ за сваку реч коју треба исправити. 

Ако наставници желе да мало олакшају тест, могу да изаберу да наведу речи које треба 

изабрати у пољу „Обогати питање“. То је згодан тест за проверу кључне терминологије 

или речника. 

 

 
Tип 4: Упаривање 
 

Ова врста питања је дизајнирана тако да студент повеже елементе текста са једне листе 

са елементима на другој. Елемент може бити реч, реченица или њен део. Такође се 

може користити да затражи од корисника да сортира елементе одређеним редоследом. 
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Tип 5: Отворено питање 
 

Тип отвореног питања омогућава студенту да напише шта год жели као одговор 

(нека врста „мини задатка). Пошто таква активност нема једнозначан одговор, неће бити 

аутоматски оцењена на крају теста, већ ће је наставник морати ручно оценити пре него 

што се коначан резултат теста може оценити. 
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Тип 6: Звучни одговор 
 

Овај тип питања ће се појавити само ако је администратор омогућио функцију 

Наногонг аудио снимања. Питање се може упоредити са горе описаним типом 

„отвореног питања“, које захтева ручно означавање од стране наставника, али уместо 

да тражи од ученика да напише одломак текста, наставник тражи од ученика да сниме 

аудио одговор. Ово има очигледну употребу за курсеве језика, за ученике са посебним 

потребама приступа, али може пружити корисну алтернативу у многим областима учења 

– подстицање студента да развију своје вештине усменог излагања. (напомена: Овај тип 

питања захтева од студента да у свом претраживачу подржава Јава аплете. Ако то није 

случај, мораће засебно да сними аудио запис и затим га отпреми као МР3 датотеку на 

сервер.) Због додатних додатака за ову врсту питања, наставници треба да се увере да 

су њихови ученици свесни да ће тест садржати аудио питање и да имају више од једне 

шансе да испробају тест како би проверили да ли га њихов претраживач подржава или 

не. 

 

Tип 7: Врућа тачка, или област слике 

 
У овој врсти питања, од студента ће бити затражено да идентификује области унутар 

слике кликом на њих. Ове области је претходно дефинисао наставник. 
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Tип 8: Тачна комбинација 
 

Ово је варијација теста вишеструких одговора који је приказан горе. Једина 

разлика је у томе што ниједна делимично тачна комбинација неће бити прихваћена. То 

значи да ако су, између опција А-Б-Ц-Д, само Б и Д тачни, мораћете да означите и Б и Д 

да бисте добили бодове додељене овом питању. Дакле, на обрасцу је приказано само 

једно поље за укупни резултат. 
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Tип 9: Јединствени одговор са непознатим 
 

Понекад ментор жели да student назначи да не зна одговор на питање, уместо да 

само погоди одговор. Овај тип питања је питање са више одговора са једним одговором, 

али резервише последњи одговор као опцију „Не знам“, са аутоматским резултатом 

нула. Studenti се могу обесхрабрити од погађања кажњавањем погрешног одговора 

негативним резултатом. 

 

 

 
Tип 10: Вишеструки одговор тачно/нетачно/не знам 
 

Ово је још један комбиновани формат који укључује опцију „не знам“ са нултим 

резултатом као код горње опције питања, али користи тачне/нетачне одговоре, а не 

вишеструки избор. Опет, негативни резултати се могу доделити да обесхрабре 

нагађање и признају „поштено“ незнање! 
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Tип 11: Комбинација тачно/не знам 
 

Ова опција нуди један резултат који покрива једно или више питања. Образац 

изгледа слично обрасцу „тачан одговор“, али се тест студенту приказује другачије, као 

што је илустровано у наставку. 

 

 

 
Tип 12: Општи вишеструки одговор 

 
Овај формат питања комбинује формат вишеструких одговора са једним 

резултатом, пружајући опцију да се осигура да се негативан резултат не прикупи. 
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Резултати 

 
У зависности од врсте теста, полазници стручне праксе могу добити резултате 

одмах по завршетку теста. То изгледа овако: 

 

 

 

Најаве 
 

Алат за најаве омогућава ментору да пошаље поруку е-поштом својим 

полазницима и/или да објави поруку директно на контролној табли курса. 

Ова саопштења се могу користити, на пример, за информисање полазника о 

недавној доступности документа, о року за задатак или било којој новости или 

информацији у вези са курсом. 

 

 

Форуми 
 

Следећи алат на платформи је алат Форум. Омогућава студентима и 

наставницима да размењују идеје, мишљења и информације у вези са курсевима и 

путевима учења. Алат је замишљен тако да студенти који имају питања о свом курсу 

могу лако да пронађу одговоре на своја питања без потребе да сами пребацују огромну 

количину информација. Форум је асинхрони алат за дискусију, тј. људи који су укључени 

у разговор не морају бити повезани истовремено да би учествовали. Е-пошта је такође 

асинхрона алатка. Међутим, главна разлика у односу на е-пошту је у томе што је форум 

јавни или полу-јавни простор, где неколико људи може да види информације (чак и ако 

у почетку нису били део дискусије), повећавајући подршку за учење обезбеђивањем 

лаког приступа за корисне информације, јер група ученика и наставника могу заједно да 

размењују идеје у својој специјалној области. У алатки Форум, форуми су груписани по 

категоријама. 
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Сваки форум садржи различите теме о којима студенти и наставници могу 

разменити искуства. 

 

 

Свака тема може да садржи много нити. Свака нит је засебан разговор. 

Корисници, могу да користе опције да одговоре или цитирају претходне поруке како би 

дискусију учинили читљивијом. 
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Додај поруку у нит 
 

На листи алата за управљање нитима дискусија пронађите икону Одговори/Reply 

на ову нит. Ово вам омогућава да додате поруку на истом хијерархијском нивоу 

као почетна порука: 

 

• Кликом на икону добићете приступ он-лајн уређивачу да напишете своју поруку. 

Подручје које вам омогућава да прочитате друге поруке нити појављује се на дну 

странице; 

• Дајте кратку тему својој поруци; 

• Унесите своју поруку; 

• Одаберите да ли желите да будете обавештени е-поштом у случају да неко 

одговори на вашу поруку; 

• Приложите документ (опционо) и, ако јесте, додајте мали коментар који описује 

документ; 

• Кликните на дугме Одговори/Reply на ову тему; 
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Одговори на одређену поруку 

 
Икона Одговори на ову поруку, која се налази испод слике аутора поруке, 

омогућава вам да дате одговор који ће бити повезан са одабраном поруком и који ће 

хијерархијски зависити од те поруке. 

Процедура одговора је иста као и претходна, осим што тема поруке укључује 

почетну поруку, са префиксом «Ре:» што указује да су две поруке повезане. 

 

Цитирај претходну поруку 

 
Унутар теме, унутар форума, често је најпрактичније моћи да цитирате целу или 

део поруке. Ово је циљ ове операције, коју покреће икона двоструког наводника. Одговор 

ће бити пропраћен повезаном поруком на коју се позива (појавиће се у другој боји у 
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вашем одговору). Можете саставити коментар итд., као и директно изменити цитирани 

текст. 

 

Одговори или Одговори на ову тему 
 

Главна разлика између те две опције лежи у хијерархији различитих порука и 

њихових одговора. 

Одговор креира нове одговоре који ће бити потпуно избрисани када се почетна 

порука уклони, док Одговор на ову нит креира поруке које ће се задржати, чак и ако се 

почетна порука уклони. 

 

Потражи елемент са форума 

 
Сви екрани алатке Форум укључују функцију претраживања. Претрага се може извршити 

на свим форумима одједном и можете комбиновати термине за претрагу са знаком „+“. 

Резултати се шаљу у облику листе на којој се наводи: 

 

• категорија форума; 

• наслов форума; 

• наслов теме у којој су пронађене тражене речи; 

 

Dropbox 
 

Алат Дропбокс (за дељење докумената) обезбеђује место где корисници могу да 

оставе датотеке једни другима, како би се преузимале, избегавајући тешка преузимања 

е-поште. Датотеке може да „спусти“ тамо наставник да би их  студенти прикупили, 

студент за друге студенте (ако им дозволи администратор платформе) или студент за 

наставника (иако они заправо нису намењени за испоруку домаћих задатака или 

задатака, за које треба користити алатку Задаци.)  
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Иако је основни концепт овог алата сличан популарним алаткама као што су 

Дропбокс или Гуг драјв, он заправо претходи овим модерним алатима и не функционише 

на потпуно исти начин. На пример, када раде заједно на једном документу, уместо да 

отварају „дељену“ датотеку да би је видели и директно уређивали, корисници 

једноставно преузму дељену датотеку, раде на њој и поново је отпреме у складиште 

(нпр. са изменама). Подразумевано, измењене датотеке неће преписати оригиналну 

верзију иако је име датотеке исто, што ефективно олакшава управљање 

„верзијама“ документа које се разликују по датуму/времену отпремања. Сви корисници 

имају опцију да додају коментар у оквиру прозора дропбок-а на заједнички документ, 

опет користан уређај за озбиљан заједнички рад. На пример, омогућава наставнику да 

направи кратку белешку о доприносу сваког студента. 

 

 

Корисници 
 

Алатка Корисници окупља све учеснике било да су наставници или студенти. 
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Групе 
 

Алат Групе омогућава ментору/наставнику да креира и управља радним групама 

студената. Ово је једноставан организациони алат који омогућава аутоматско или ручно 

груписање студената, али са педагошке тачке гледишта ово може бити веома моћно 

средство за онлајн учење. Групни рад подстиче вршњачку подршку и интеракцију, 

помажући студенту да превазиђе тај осећај изолације који је један од главних изазова са 

којима се он/она може суочити у онлајн студију. У комбинацији са другим алатима, 

употреба алата Групе може помоћи да се развију вештине тимског рада, пружајући 

могућности за вођење задатака и за међусобно размишљање и повратне информације 

између студената. Као такав, може помоћи студентима да наставе са задатком и знатно 

обогати своје искуство учења на мрежи. 

Алат Групе омогућава ментору да додели низ алата (документе, дневни ред, 

задатке, најаве, форум, вики и ћаскање) групи која се може конфигурисати као приватна 

за групу, ефективно пружајући студентима безбедне радне просторе на мрежи који не 

могу да гледају други студенти или групе. 

 

Улазак у групни простор 

 
Чланови групе могу приступити „радном простору“ групе једноставним кликом на 

име релевантне групе на листи на главној страници Групе. Страница ће приказати опис 

групе (нпр. листу циљева и задатака) и детаље о чланству, као и сопствену „траку са 

алаткама“ са везама до различитих алата групе (Форуми, Документи, Дневни ред, 

Задаци, Најаве, Вики и ћаскање ) који се повезују са различитим (приватним) радним 

просторима групе: 
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Ћаскање 
 

Алатка за ћаскање је алатка за размену тренутних порука која омогућава 

корисницима на курсу да размењују идеје, питања и одговоре у „живом“, писменом 

разговору. 

Иако данашњим корисницима може изгледати прилично споро (три сек. по објави) 

и ограничено у функцијама, велика предност овог алата у поређењу са нпр. Скајп, или 

Фејсбук алатима за ћаскање је да ради као део платформе и не захтева никакав спољни 

алат, што гарантује да ће радити на свим рачунарима и корисничким уређајима. 

 

Пошаљи поруку 

 
Унесите текст у поље које се налази на дну странице, а затим кликните на дугме 

Пошаљи поруку. Унутар листе порука, поруке наставника се појављују са одговарајућом 

иконицом испред имена корисника. 

 

Празне поруке 

 
Можете да прекинете везу са платформом и да и даље имате приступ 

претходним порукама, под условом да се поново повежете истог дана. Да бисте 

избрисали конверзацију пре него што започнете нову, кликните на везу Обриши 

ћаскање. 

 

Задаци 
 

Алат за задатке (доступан са почетне странице) омогућава студенту или групи да 

отпреме документе које наставник може да прегледа. Други студенти могу да виде и 

преузму задатке осим ако их наставник не конфигурише као невидљиве. 
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Документи о задатку су обично вежбе за домаћи задатак које поставља 

наставник, али могу бити и датотеке од интереса за друге које би студент желео да 

подели. Алат за задатке се стога може користити за примање појединачних или 

колективних извештаја, за прикупљање одговора на отворена питања или било који 

други облик документа који су развили ученици. 

Алат такође омогућава наставнику да измени подразумевану видљивост 

задатака које су ученици послали/поставили. Ово осигурава да студенти могу у 

приватности да шаљу датотеке (вежбе, извештаје, писану продукцију) на курс на 

евалуацију од стране наставника или делегата курса. 

 

Извршавање задатака студената 

 

Полазници обуке имају могућност да ураде свој задатак он-лајн или да учитају датотеку 

или документ који су изабрали да заврше ван ДИМПС платформе. Студент једноставно 

треба да кликне на наслов задатка, а затим на икону за подношење папира да би био 

одведен на страницу на којој може да отпреми датотеку користећи релевантну алатку 

и/или да напише свој задатак користећи уређивач текста на платформи. 

 

 

Анкете 
 

Алат Анкета омогућава наставнику да прикупи информације, погледе и мишљења 

учесника курса. Обично се може користити током или на крају курса као помоћ при 

укупној евалуацији курса, или се може користити на почетку курса за прикупљање 

информација о интересовањима студената, тежњама, претходним достигнућима итд. 
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како би се помогло наставнику да прилагођава аспекте садржаја курса тако да 

одговарају студентима. 

Wiki 
 

Вики алатка је алатка за колективно или колаборативно редиговање. Омогућава 

корисницима да раде заједно на једном документу и да прате историју измена. На много 

начина, допуњује алатку форума. 

Вики страница може садржати много веза ка другим страницама, које могу или не 

морају (још) имати постојећи садржај. Вики странице се могу ажурирати; сваки сарадник 

дели иста права за писање и уређивање садржаја. Првобитно дизајниран да подржи 

сарадњу између студената, вики се може, на почетку курса, састојати само од листе 

линкова које је убацио наставник, указујући на празне странице које ће сваки студент 

морати да направи користећи идеје, погледе и искуства других. 

 

Процене 
 

Алат за оцењивање је место где наставници могу да утврде критеријуме успеха 

за курс (тј. пролазну оцену, рангирање заслуга итд.), укључујући додељивање пондера 

различитим активностима, тестовима итд. и издају сертификате полазницима о 

успешном завршетку курса. 

Студент може да користи алатку за процену као „књигу оцена“ за праћење 

сопственог напретка и видеће једноставнији, персонализовани приказ када кликне на 

алатку за оцењивање која ће изгледати отприлике овако: 

 

 

Како студенти генеришу сертификате 

 
Свакако, један од најтежих аспеката сертификата је да студенти морају да уђу у 

алатку за процену да би генерисали свој сертификат. Када студент уђе у алатку за 

оцењивање и конфигурише подразумевани сертификат, а студент је достигао 
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минималну оцену за добијање сертификата, видеће велику икону сертификата на десној 

страни екрана. Ово ће га послати директно на страницу са сертификатом. 

Студент не може отказати једном генерисан сертификат. Наставник мора да уђе 

у алатку за управљање сертификатима да би га уклонио и омогућио студенту да га 

поново генерише. 

 

Речник 

 
ДИМПС платформа интегрише алатку за речник како би омогућила ментору да 

дефинише термине или изразе на исти начин као речник. Ниједан термин није 

подразумевано дефинисан – одговорност је наставника да дефинише важне појмове. 

 

 

Присуство 

 
Табела присуства приказује табелу са колонама у којима су наведени корисници, њихово 

присуство и датуми/времена. 

 

Белешке 
 

 
Алат за личне белешке (или свеска) је нека врста бележнице прикачене уз сваки 

курс. Омогућава корисницима да забележе ствари које би иначе написали на комаду 

папира. 
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Креирање белешки 

 

• кликните на икону Додај нову белешку у мојој личној бележници 

• дајте својој белешци кратак наслов, 

• запишите своју белешку, 

• кликните на Креирај белешку 

 

 

 

 

Напредак курса 
 

Алат за напредак курса омогућава наставнику да направи програм курса који ће 

бити приказан (опционо) на почетној страници курса како би укључио статус напретка у 

односу на тренутни напредак наставника и напредак студената у планираној припреми 

теме.
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4. Административни кораци за завршетак стручне праксе 

 
Стручна пракса студената и приправника одвија се у дигиталном свету. Ипак, за 

завршетак праксе потребно је попуњавање више административних докумената и 

њихово достављање, што се може обавити путем платформе или путем е-маила. Ови 

документи укључују: 

 

• Уговор о учењу у виртуелној стручној пракси 

 

 

• Сертификат о завршетку виртуелне стручне праксе 
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• Дневник имплементације виртуелне стручне праксе 

 

 

• Извештај о виртуелној стручној пракси и упитник о задовољству студената 

обављеном праксом 
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5. Закључци 

 

Представљени алат упознаје студенте, приправнике и учеснике праксе са 

ДИМПС платформом за виртуелну стручну праксу. Комплет алата детаљно представља 

све алате који могубити  и који ће бити обезбеђени учесницима на пракси. Ипак, у 

зависности од структуре праксе и материјала, учесницима стручне праксе може се 

омогућити ограничен приступ неким од ових алата. 

Комплет алата такође пружа преглед административних докумената који ће бити 

потребни студентима за успешан завршетак виртуелне праксе. 

Развијена ДИМПС платформа је свеобухватан алат за реализацију виртуелне 

стручне праксе у неколико домена, као што су информационе и комуникационе 

технологије, туризам, рекреација, педагошке науке, програмирање итд. 

 

Овај сет алата је резвијен у оквиру програма Модел дигиталне стручне праксе за 

струковне студије – ДИМПС, број пројекта:2020-1-RS01-KA226-HE-094527, Финасиран 

од: ERASMUS+ KA226 

 

 

 

Садржај овог документа не представља нужно званичан став Европске уније. 
Аутори документа су искључиви одговорни за информације дате кроз документ. 
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6. Литература и везе 

 

1. Званични портал пројекта DIMPS: https://dimps-erasmus.com/    

2. The Chamilo LMS онлајн страница: https://chamilo.org/en/  

3. Званична интернет страница DIPMS платформе за виртуелну стручну праксу: 

https://platform.dimps-erasmus.com/  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dimps-erasmus.com/
https://chamilo.org/en/
https://platform.dimps-erasmus.com/


 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Модел дигиталне стручне праксе за струковне студије 
Број пројекта:2020-1-RS01-KA226-HE-094527 

Финасиран од: ERASMUS+ KA226 

 

 
 
 
 
 
 

Комплет алата за имплементацију виртуелне 
стручне праксе 

  
 

ЗА СТУДЕНТЕ И ПРИПРАВНИКЕ 
 
 

 

Модел дигиталне стручне праксе за струковне студије 

Број пројекта:2020-1-RS01-KA226-HE-094527 

Финасиран од: ERASMUS+ KA226 

 


