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1 Увод 

Циљ Go-Lab пројекта је да се одговори на потребу Европе за младима који поседују 

вештине и ентузијазам за науку и који научни рад сматрају својом каријером у 

будућности, како би се гарантовала конкурентност и просперитет. У том циљу, а и у 

складу са препорукама из Рокаровог Извештаја „Нова педагогија за будућност Европе“ 

(Rocard et al., 2007), који описује основе за увођење приступа заснованог на 

истраживању у наставне програме држава чланица, Go-Lab је као циљеве поставио да 

се млади ученици подстичу да:  

 се укључују у рад на научним темама; 

 стичу вештине научног истраживања, и 

 искусе културу научног рада, под околностима које их мотивишу, тако што 

предузимају активне, вођене експерименте, који се изводе у основним и 

врхунским научним лабораторијама. 

Да би се то постигло, Go-Lab пројекат нуди: 

 савез лабораторија на удаљеним локацијама, виртуелних експеримената и 

скупова података (који се заједно помињу као: „онлајн лабораторије“), 

организован на Go-Lab порталу;  

 окружење за ауторски рад да би наставници уграђивали те онлајн лабораторије 

у педагошки структурисане просторе за учење;  

 онлајн апликације као когнитивне потпоре за ученике; и 

 прилике за друштвену интеракцију.  
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Онлајн лабораторије Go-Lab-а су прилагођене за укључивање у редовне активности на 

часу. Како би се овај процес олакшао, Go-Lab нуди педагошке методологије и техничке 

инфраструктуре за наставнике: 

 за вођење припреме активности на истраживању како би се сачињавали посебни 

простори за учење; 

 за приступ ресурсима који олакшавају осмишљавање реалистичних и 

занимљивих активности; 

 за усвајање, обогаћивање и/или мењање тих активности кроз онлајн заједницу. 

У оквиру овог приступа, Go-Lab пажњу усмерава на ученике у узрастној групи од 10 до 

18 година која обухвата више разреде основношколског образовања, средњошколско 

образовање и евентуално почетак вишег образовања. На овај начин он започиње 

ангажовање у области природних наука у раној фази, које се сматра важном припремо 

(Rocard, et al., 2007). 

Циљ овог приручника за помоћ наставницима је да се наставницима предмета у области 

природних наука помогне да приступе Go-Lab методологији, алатима и ресурсима да би 

креирали и остварили активности засноване на истраживању и унапређене технологијом 

које са ученицима користе у настави природних предмета. 

Ово поглавље нуди кратак увод за опште циљеве Go-Lab-а и овог упутства. Поглавље 2 

представља теоретску основу која подржава развој пројекта - у њему се описује оно што 

је тренутно познато о учењу заснованом на истраживању и учење засновано на 

истраживању уз симулације и лабораторије на удаљеним локацијама и виртуелне 

лабораторије, као и то како ће Go-Lab пројекат унапредити тренутни ниво знања. У 

поглављу 3 је представљен Go-Lab портал - то је детаљан водич који ће олакшати 

наставницима приступ свим могућностима које портал нуди и њихово коришћење. У 

поглављу 4 је представљено окружење Go-Lab-а за ауторски рад - то је детаљан водич 

који ће наставницима помоћи у грађењу простора за учење засновано на истраживању 

(ПУИ) за коришћење у раду на часу. Коначно, у поглављу 5 је представљена Go-Lab-ова 

подршка за наставнике и могућности за комуникацију - то је детаљан водич за 

могућности добијања подршке за наставнике од заједница стручњака и колега. 
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2 Теоретски оквир Go-Lab-а 

2.1 Основне информације: о образовању заснованом на 

истраживању у области природних наука [ОИПН] 

Разумевање природних наука је од пресудног значаја у савременом друштву. На 

разумевање природних наука у великој мери утичу искуства људи са часова на 

предметима у области природних наука. Стога је важно да наставници природних 

предмета разумеју природне предмете и да их тачно представе на часовима. Наука се 

дефинише као скуп знања, процес истраживања и људи који учествују у научном 

подухвату. Наставници природних предмета обично усмеравају пажњу на скуп знања 

која чине дисциплину којом се они баве. Ученици осим тога треба да разумеју процес 

научног истраживања; ово разумевање треба да проистекне из искустава ученика из 

процеса на часовима природних наука и ван школе. Последњих година су развијени и у 

интензивно потврђивани различити модели научног истраживања. Доказано је да је циљ 

свих модела акумулирање ваљаних и поузданих знања. Наставници природних 

предмета треба да разумеју јаке и слабе стране, поступке и логичке проблеме 

различитих модела истраживања. Мали број дефиниција науке укључује људе који 

учествују у том подухвату. Па ипак, историја науке је доказала, и то више пута, да је она 

историја научника. Признавање квалитета појединаца који су важни за научнике и 

њихова заштита од људских мана које би такође могле да утичу на научни рад неопходни 

су у представљању укупне слике о науци. На часовима природних наука треба да постоји 

равнотежа између нагласка на науци као скупу знања, просу и људском подухвату. 

Историја идеје о предавању природних предмета заснованом на истраживању у настави 

природних наука је дуга. Исто толико дуго постоји и заблуда о томе шта подразумева 

настава природних наука заснована на истраживању и, без обзира на дефиницију, о 

њеном спровођењу у учионици. Учење засновано на истраживању је званично 

промовисано у многим земљама као педагошки приступ за унапређивање учења 

предмета у области природних наука (Bybee et al., 2008; Hounsell & McCune, 2003; Minner 

et al., 2010) и, тако је дошло до објављивања извештаја "Образовање у области 

природних наука сада: обновљена педагогија за будућност Европе" (Rocard et al., 2007) 

који је проглашен једним од најважнијих образовних циљева за Европу (након сличних 

активности у САД које је спровео Национални савет за истраживање у 1996. и 2000.; 

Центар за развој образовања, Центар за образовање у области природних наука, 2007.). 

Термин „истраживање“ се у литератури о настави у области природних наука помиње 

као термин који означава најмање три различите, али међусобно повезане категорије 

активности: шта научници раде (истраживање научних појава коришћењем научних 

метода како би се објаснили аспекти физичког света); како ученици уче (радом на 

научним питањима и учешћем у научним експериментима кроз емулацију пракси и 

процеса које користе наставници); и педагогија, или стратегија наставе, коју усвајају 

наставници природних предмета (осмишљавање и олакшавање активности учења које 

омогућава ученицима да посматрају, експериментишу и прегледају оно што је познато у 

светлу доказа) (Minner et al., 2010). Вишезначност овог термина делимично објашњава 

забуну у вези са спровођењем „наставе засноване на истраживању у области природних 

наука“ (НИПН), што је термин који се користи за различите приступе у настави, кога 

карактеришу разлике у нагласку на те три различите активности „истраживања“. 

На пример, код дефиниције коју дају Лин и др. (Linn et al. (2004)) према којој је то  

„процес дијагностификовања проблема, критиковања експеримената и прављења 

разлика између алтернатива, планирања истраживања, истраживања закључака, 
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трагања за информацијама, конструисања модела, вођења дебате са вршњацима и 

формирања кохерентних аргумената који се намерно спроводи“. (стр. 4) 

чини се да је нагласак на ономе шта научници раде, док је у дефиницији Националног 

савета за истраживање САД, према којој је то 

„скуп међусобно повезаних процеса којима научници и ученици постављају питања о 

свету природе и истражују појаве у њему; при томе, ученици стичу знање и развијају 

богато разумевање концепата, начела, модела и теорија ... и уче природне предмете 

као начин који одражава како наука заправо функционише“ (NRC, 1996: p214)  

нагласак пребачен на то како ученици уче, при чему се ипак наглашава тесна веза 

између истраживања као научне праксе и истраживања ученика као приступа у учењу. 

Образовање засновано на истраживању у природним наукама описано је и као настава 

и учење природних наука као истраживање и путем истраживања (Tamir, 1985; 

Chiappetta, 1997; Zion et al., 2004). Учење природних наука као истраживање укључује 

учење о начину на који напредују научна прегнућа и анализу напретка који су други 

остварили у истраживању, при чему се понекад користе историјске перспективе (Bybee, 

2000; Schwab, 1962). Учење природних наука кроз истраживање, са друге стране, 

укључује ученика у постављање питања за истраживање, генерисање хипотезе, 

осмишљавање експеримената којима се они проверавају, састављање и анализу 

аргумената заснованих на доказима, признавање других објашњења и саопштавање 

научних аргумената (Tamir, 1985). Настава природних наука кроз истраживање захтева 

да се пренесу не само научне информације, већ и способности за извођење 

истраживања и, још дубље, разумевање научног истраживања. 

Коначно,, постоји велики број доказа добијених истраживањима да истраживање води 

бољем стицању (концептуалног) знања из дате области (de Jong, 2006a). Недавно 

извршена мета анализа којом је прегледано 138 студија указала је на јасну предност 

наставних пракси заснованих на истраживању над другим облицима наставе у 

концептуалном разумевању које ученици стичу из искуства учења (Minner et al., 2010). 

Go-Lab пројекат признаје потребу да наставници природних предмета ученицима 

пренесу знање и способности за истраживање, али и разумевање истраживања и 

како истраживање производи научно знање. 

2.2 Основне информације: О окружењима за учење заснованим 

на истраживању која су унапређена технологијом [УУТ]  

Приступи учења унапређеног технологијом (УУТ) у учењу природних предмета пружају 

ученицима мноштво прилика за истраживање. Окружења за УУТ која нуде симулације, 

игре, скупове података и/или лабораторије на удаљеним локацијама и виртуелне 

лабораторије су у овом погледу значајна. У тим окружењима се технолошка достигнућа 

директно користе у педагошке сврхе пошто је за истраживање неопходан нелинеаран 

садржај са којим се може радити и који се може извршавати, који технологија може да 

понуди. Све је више доказа да УУТ окружења за истраживање пружају ученицима 

могућности за учење које су заиста делотворне, а студије великог обима показују да по 

различитим мерилима исхода, истраживање засновано на УУТ даје боље резултате од 

директних приступа настави (Alfieri et al., 2011; Deslauriers & Wieman, 2011; Eysink et al., 

2009; Marusić & Slisko, 2012; Scalise et al., 2011; Smetana & Bell, 2012).  

Ови се обећавајући резултати, међутим, добијају само када је процес истраживања 

структурисан и подржан. Потпора стога има централну улогу у учењу заснованом на 

истраживању. Постоје различите врсте потпора. На пример, потпора могу бити алати за 
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креирање хипотеза, алати за анализу података и алати за чување и праћење 

експеримената. 

Тренутно се појављује све већи број окружења за истраживање за УУТ која ученицима 

пружају механизме за учење у које су интегрисане структуре подршке и различите врсте 

потпора. Примери таквих окружења за учење су: Smithtown (Shute & Glaser, 1990); 

Belvedere (Suthers et al., 1995); BGuILE (Reiser et al., 2001); BioWorld (Lajoie et al., 2001); 

Inquiry Island (White et al., 2002); GenScope (Hickey et al., 2003; Hickey & Zuiker, 2003); 

окружења заснована на SimQuest-у (de Jong et al., 1998); Co-Lab (van Joolingen et al., 

2005); WISE (Linn et al., 2004); STOCHASMOS (Kyza et al., 2011); и SCY (de Jong et al., 

2010). Сва су та окружења заснована на симулацијама и/или лабораторијама на 

удаљеним локацијама. 

Go-Lab има репозиторијум сетова података, лабораторије на удаљеним 

локацијама и виртуелне лабораторије (у наставку: „онлајн лабораторије“) и 

усмерен је на комбиновање наведеног и њихову интеграцију са структурама за 

подршку и потпорама.  

2.2.1 Посебне погодности лабораторија на даљину и виртуелних 

лабораторија 

Едукативне лабораторије којима се управља на даљину (‘лабораторије на удаљеним 

локацијама’) пружају ученицима могућност да прикупе податке из правог окружења 

лабораторије која стварно постоји, која укључује праву опрему, са удаљених локација. 

Као друга могућност постоје виртуелне лабораторије које симулирају праву опрему и 

експеримент. И лабораторије на удаљеним локацијама, и виртуелне лабораторије имају 

својствене предности за учење. 

Прва предност лабораторија на удаљеним локацијама је да оне не опонашају праву 

лабораторију, већ ученици стварно користе праву опрему. Стога лабораторије на 

удаљеним локацијама ученицима пружају реалистичнији приказ научне праксе и рада у 

лабораторији, укључујући практичне аспекте као што су заузета опрема, итд. Друга 

предност лабораторија на удаљеним локацијама је да су грешке у мерењу присутне по 

природи ствари, док се у виртуелним окружењима грешке у мерењу често занемарују. 

Компетенција у одређеној области укључује знање да греше у мерењу (разних врста) 

постоје и као и то како са њима треба поступати (Toth et al., 2009). Очитавање 

инструмената у виртуелној лабораторији, са друге стране (нарочито са могућношћу 

зумирања) је по природи ствари лакше од очитавања правих инструмената. 

Што се тиче лакоће извођења експеримената, предност је на страни виртуелних 

лабораторија. У виртуелним лабораторијама ученици могу изводити експерименте без 

икаквих трошкова и експерименте могу изводити лакше и више пута, тако да се идеје 

могу брже испитивати и евалуирати. Друга предност виртуелних лабораторија је да се 

реалност може прилагодити тако да послужи сврхи процеса учења. Реалност се може и 

поједноставити избацивањем детаља (чиме се и умањује верност) или „повећати“ 

додавањем одређених елемената реалности (као што је додавање вектора предметима 

који се крећу). Умањивање степена верности значи да су захтеви од ученика мање 

строги, што може додати учење (Alessi, 1988). Појачавање реалности значи да концепти 

који ученицима нису видљиви у физичкој лабораторији сада постају видљиви (као што 

је ток електричне струје, видети нпр. код Јакола и др. (Jaakkola et al., 2010). 

Кортер и колеге (Corter, et al., 2007; 2011), који су упоређивали праву, удаљену и 

симулирану лабораторију на исту тему (машинство) открили су да нема разлика у 

исходима учења, али су утврдили да су ученици више ценили удаљене и праве 

лабораторије због њихове реалистичности. Конг, Јонг и Ву (Kong, Yeung и Wu (2009)) 
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такође су известили да су и наставници и ученици показали висок степен укључености у 

раду са удаљеним лабораторијама. 

Да закључимо, и удаљене, и виртуелне лабораторије имају својствене предности којима 

доприносе ситуацији учења; обе се такође фокусирају на циљеве учења који се 

делимично преклапају, али који се и разликују (Ma & Nickerson, 2006). Go-Lab 

промовише коришћење обе ове врсте лабораторија из свих претходно наведених 

разлога. 

2.2.2 Улога потпоре у учењу заснованом на истраживању са онлајн 

лабораторијама 

Потпора се односи на подршку (посебне софтверске алате) који ученицима помажу у 

извршавању задатака или делова задатака које не могу да заврше сами. Потпоре су 

усмерене на различите процесе учења који чине учење засновано на истраживању. На 

пример, оне помажу ученицима у креирању хипотеза (van Joolingen & de Jong, 1991), 

осмишљавању експеримената (Lin & Lehman, 1999), предвиђању (Lewis et al., 1993), 

формулишу тумачења података (Edelson et al., 1999), размишљају о процесу учења 

(Davis, 2000), планирају и структуришу свој рад (van Joolingen, et al., 2005) и у праћењу 

што је урађено (Hulshof et al., 2005). Можемо осим тога пружити потпору за комплетан 

процес, тако што ћемо ученицима задати да раде са циклусом истраживања (Manlove et 

al., 2007). Прегледи различитих врста структура и потпора и њихових ефеката на 

стицање знања дати су у неколико студија (Bell et al., 2010; Chang, et al., 2008; de Jong, 

2006b, 2010a, 2010b; de Jong & van Joolingen, 1998; Fund, 2007; Linn, et al., 2004; Quintana 

et al., 2004; Sandoval & Bell, 2004; Zhang et al., 2004). У сваком случају, мета анализе 

(Alfieri et al., 2011) показују да је учење засновано на истраживању продуктивно само 

када је процес истраживања структурисан и када има потпору. 

Како би се процес истраживања структурисао и како би му се пружила потпора, 

Go-Lab је осмислио циклус истраживања и скуп потпора (алата) који су у суштини 

независни од области и узраста, али који могу да се прилагођавају да би били 

примерени за одређени узраст ученика или за одређену област природних наука. 

Потпоре у Go-Lab-у функционишу као апликације које допуњавају интерфејс 

апликација за Go-Lab онлајн лабораторију. 

2.3 Go-Lab циклус истраживања  

Како је претходно већ наведено, Go-Lab је развио циклус истраживања који ученицима 

пружа јединствену препознатљиву структуру за истраживање која се осим тога може 

персонализовати за дату област и узраст, а потенцијално и за друге карактеристике 

везане за ученике. 

Go-Lab циклус истраживања је графички представљен на Слика.  
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Слика 1: шема Go-Lab циклуса истраживања 

Овде су основне активности на истраживању укратко представљене у пет фаза (и девет 

подфаза): оријентација, концептуализација, испитивање, закључак, и дискусија. 

 Фаза оријентације је усмерена на подстицање интересовања за област и 

радозналости за извођење истраживања. 

 Фаза концептуализације се састоји од две алтернативне подфазе: питања и 

хипотезе. Обе подфазе се тичу односа између независних и зависних варијабли 

о феномену који се проучава. Да будемо прецизнији, „постављање хипотезе је 

формулисање изјаве или скупа изјава“ према де Јонгу (de Jong, 2006), док је 

„постављање питања формулисање питања која се могу истраживати“ према 

Педастеу и др. (Pedaste et al., 2015).  

 Испитивање има три подфазе; откривање, експериментисање и тумачење 

података. Откривање је систематско спровођење истраживања са намером да 

се пронађу показатељи за везу између укључених варијабли. 

Eкспериментисање је усмерено на одабир варијабли, вредности и ред 

манипулације. Тумачење података је усмерено на распознавање значења из 

прикупљених података. 

 Закључивање је фаза у којој се долази до основних закључака 

експеримената/испитивања. 

 Дискусија је дељење информација о нечијем истраживању путем комуникације и 

промишљања. Комуникација је представљање/извештавање и дељење исхода 

вашег истраживања са другима, док је промишљање процес описивања, 

критиковања, оцењивања и дискутовања о целом процесу истраживања или о 

некој посебној фази овог процеса.  

Неке опште смернице о томе како се ових пет фаза истраживања могу користити у 

настави и учењу природних наука дате су у одељку 3.2.3. Осим тога, на основу овог 

циклуса истраживања, детаљно је објашњено седам Go-Lab сценарија за истраживање 

на часу као педагошки предлози за коришћење под одређеним околностима у учионици. 

Они су представљени у одговарајућој књизи са насловом „Go-Lab Приручник са 

сценаријима за рад на часу“.  
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Go-Lab циклус истраживања, когнитивне потпоре и онлајн лабораторије су спојене у Go-

Lab просторима за учење засновано на истраживању (ПУИ) (видети одељак 3.2), преко 

којих ученици изводе Go-Lab активности истраживања.  

2.4 Go-Lab и „велике“ идеје у науци 

Често је случај да ученици, иако уче о основним принципима, не разумеју везе између 

њих, као ни у каквој су они вези са њиховим животом и светом. Како би се наставницима 

помогло у развијању ове врсте разумевања код ученика, Go-Lab је организовао своје 

онлајн лабораторије и ПУИ према „великим“ научним идејама, уз одређени број других 

конвенционалнијих метаподатака (као нпр., школска фаза, научна тема, узраст ученика, 

итд.). Ове „велике“ идеје представљају опште принципе у наставном плану за предмете 

у области природних наука и могу се сматрати и „кишобранима“ при чему се материјал 

садржаја из различитих природних предмета може свести под исти „кишобран“ како би 

се развила заједничка тема која се константно појављује у наставном плану за природне 

предмете током времена. Према извештају Харленове (2010. год.) циљ образовања у 

природним наукама не треба да буде замишљен „у смислу знања скупа чињеница и 

теорија, већ као напредовање ка кључним идејама које заједно омогућавају 

разумевање догађаја и феномена који су релевантни за животе ученика током и након 

школовања.“ У њеном извештају препознато је 14 таквих идеја, а извештај укључује 

идеје из науке и идеје о науци и њеној улози у друштву.  

На основу њих, Go-Lab је развио свој скуп „великих научних идеја“ и изразио их је на 

начине који су примерени ученицима у различитим фазама когнитивног развоја. Овај 

скуп се може сматрати основном структуром коју ученици могу даље надограђивати да 

би повезали различите предмете у области природних наука који се изучавају у школи и 

увидели значај различитих научних принципа и појава за њихове животе. Свака онлајн 

лабораторија, као и сваки ПУИ у Go-Lab-у обележени су великом идејом коју имају за 

циљ да одразе. Радећи са више онлајн лабораторија и/или ПУИ, који у основи имају 

заједничке велике идеје (али нису увек о истом предмету), ученици ће моћи боље и 

дубље да разумеју одређене кључне научне концепте и процесе, и њихову примену на 

свакодневне феномене. 

У табели 1 је представљен скуп Go-Lab-ових „великих идеја“ у науци. Њега чини осам 

фундаменталних кључних научних идеја. Оне су изражене као у виду кратких реченица, 

које укратко износе суштину „великих идеја“ и које прате неке допунске информације као 

објашњења.  

Табела 1. Go-Lab-ове „велике идеје“ у науци 

1. Енергија се не може ни створити, ни уништити. 

Она се може само трансформисати из једног облика у други. Трансформација енергије 

може довести до промене стања или кретања. Енергија се може претворити и у масу 

и обрнуто. 

2. У природи постоје четири основне интеракције/силе. 

Гравитација, електромагнетизам, јака нуклеарна и слаба нуклеарна сила. Све појаве 

настају због присуства једне или више од ових интеракција. Силе делују на предмете 

и могу деловати на раздаљини преко одговарајућег физичког поља чиме изазивају 

промену у кретању или у стању материје. 
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3. Земља чини веома мали део свемира.  

Свемир чине милијарде галаксија од којих свака садржи милијарде звезди (сунаца) и 

других небеских тела. Земља је мали део сунчевог система у чијем је центру наше 

Сунце које је пак веома мали део свемира. 

4. Сву материју у свемиру чине веома мале честице.  

Оне су у сталном кретању и везе између њих се формирају услед њиховог међусобног 

деловања. Елементарне честице како их ми за сада познајемо чине атоме, а атоми 

чине молекуле. Постоји ограничени број врста атома у универзуму који су елементи 

периодичног система елемената. 

5. У веома малој размери, на наш свет утичу закони квантне механике.  

Сва материја и зрачење показују својства таласа и честица. Не можемо истовремено 

знати позицију и моменат честице. 

6. Еволуција је основа јединства живота и биодиверзитета организама 

(живих и изумрлих). 

Организми преносе генетске информације са једне генерације на другу.  

7. Организми су организовани на основу ћелија. 

Њима је неопходно да се снабдевају енергијом и материјалима. Сви облици живота 

на нашој планети су засновани на овој заједничкој кључној компоненти. 

8. Земља је систем система који утиче на живот на овој планети и на коју 

утиче живот на овој планети.  

Процеси који се одвијају у оквиру овог система утичу на еволуцију наше планете, 

обликују њену климу и површину. Сунчев систем такође утиче на Земљу и на живот на 

тој планети. 

Као што је претходно већ наведено, наставници могу користити овај скуп на часу за 

повезивање концепата и појава из различитих делова наставног плана за предмете из 

области природних наука. Друга „велика идеја“ се, на пример, може употребити да се 

ученицима помогне да разумеју заједничку основу између кретања небеских тела и 

начина на који магнети привлаче предмете од гвожђа. Наставници у наставку могу 

пронаћи оквирну корелацију између „великих научних идеја“ у Go-Lab-у и основних тема 

које се могу наћи у већини наставних програма за школске предмете у области 

природних наука. 

Ова предложена категоризација указује на могуће везе између различитих онлајн 

лабораторија и активности у оквиру учења заснованог на истраживању и на тај начин 

омогућава наставницима да праве избор не само како би извршавали појединачне 

активности, већ и да претходно дефинишу групу активности које, ако се користе у низу, 

могу ученицима пружити кохерентни скуп, који ће им омогућити да стекну бољу 

перспективу о везама између различитих природних појава. 
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1. Енергија се не може ни створити, ни уништити. 

Она се може само трансформисати из једног облика у други. Трансформација 
енергије може довести до промене стања или кретања. Енергија се може претворити 
и у масу и обрнуто. 

Астрономија 

Енергија 

Хемијске реакције 

Силе и кретање  

Физика велике енергије  

Светлост 

Животни процеси 

Звук 

Активности које су усмерене на испитивање различитих врста кретања и појава које 

укључују пренос енергије из једног извора у други укључене су у овај скуп. Те активности 

могу обухватати тематске области као што су механика (слободан пад, опруге, итд.), 

термодинамика (унутрашња енергија, ентропија и притисак), квантна механика и 

нуклеарна физика (фузија, квантни модели, јонизујуће зрачење), као и таласно кретање 

и хемијске реакције. 

2. У природи постоје четири основне интеракције/силе. 

Гравитација, електромагнетизам, јака нуклеарна и слаба нуклеарна сила. Све појаве 
настају због присуства једне или више од ових интеракција. Силе делују на предмете 
и могу деловати на раздаљини преко одговарајућег физичког поља чиме изазивају 
промену у кретању или у стању материје. 

Астрономија  

Електрицитет и магнетизам 

Енергија 

Поља 

Силе и кретање   

Физика велике енергије  

Светлост 

Радиоактивност 

Ове активности се могу спроводити како би се испитивале интеракције у свемиру у свим 

размерама, интеракција међу честицама и радиоактивности до орбита планета и 

формирања галаксија. Активности којима се испитују појаве које настају због дејства 

електромагнетне силе, као што је кретање наелектрисаних честица или светлост, такође 

су укључене у ову категорију. 

3. Земља чини веома мали део свемира.  

Свемир чине милијарде галаксија од којих свака садржи милијарде звезди (сунаца) 
и других небеских тела. Земља је мали део сунчевог система у чијем је центру наше 
Сунце које је пак веома мали део свемира. 

Астрономија  

Физика велике енергије 

Светлост 

Животни процеси 

Силе и кретање   
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Активности које обухватају испитивање појава великих размера које се јављају у нашем 

свемиру припадају овом скупу. Те активности могу укључивати посматрање кретања 

небеских тела, испитивање њиховог настанка, итд.   

4. Сву материју у свемиру чине веома мале честице.  

Оне су у сталном кретању и везе између њих се формирају услед њиховог 
међусобног деловања. Елементарне честице како их ми за сада познајемо чине 
атоме, а атоми чине молекуле. Постоји ограничени број врста атома у универзуму 
који су елементи периодичног система елемената. 

Аналитичка хемија  

Хемијске реакције  

Енергија 

Силе и кретање 

Неорганска хемија  

Добијање и коришћење сировина 

Органска хемија 

Физичка хемија  

Физика велике енергије 

Радиоактивност 

Чврста тела, течности и гасови 

Све врсте активности које проучавају структуру материје одговарају овој категорији. На 

пример, активности у области физике велике енергије које проучавају елементарне 

честице или било која врста хемијских активности које проучавају структуру атома, 

молекула и јона, као и интеракције између њих. 

5. У веома малој размери, на наш свет утичу закони квантне механике.  

Сва материја и зрачење показују својства таласа и честица. Не можемо истовремено 
знати позицију и моменат честице. 

Енергија 

Силе и кретање 

Физика велике енергије 

Светлост 

Радиоактивност 

Звук 

Таласи 

Овај одељак је у тесној вези са другим скупом и обухвата све активности које су повезане 

са таласима и понашањем таласа. Све активности повезане са оптиком, својствима 

светлости и звука, као и активности које проучавају осцилације, укључене су у овај скуп. 

6. Еволуција је основа јединства живота и биодиверзитета организама (живих и 
изумрлих). 

Организми преносе генетске информације са једне генерације на другу. 

Анатомија 

Ботаника 

Екологија 

Људи и животиње  

Животни процеси 

Варијације, наслеђе и еволуција 
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Биолошке активности везане за проучавање животних процеса, еволуције живих 

организама и проучавање ДНА укључене су у ову категорију. 

7. Организми су организовани на основу ћелија. 

Њима су неопходне енергија и материје. Сви облици живота на нашој планети су 
засновани на овој заједничкој кључној компоненти. 

Анатомија 

Ботаника  

Људи и животиње  

Животни процеси  

Органска хемија 

Физичка хемија 

Овај одељак укључује активности које обухватају анатомију живих организама и 

различите функције ћелија. Ту су укључене и хемијске активности повезане са хемијским 

реакцијама које се одвијају у живим организмима. 

8. Земља је систем система који утиче на живот на овој планети и на коју утиче 
живот на овој планети.  

Процеси који се одвијају у оквиру овог система утичу на еволуцију наше планете, 
обликују њену климу и површину. Сунчев систем такође утиче на Земљу и на живот 
на тој планети. 

Ботаника  

Клима 

Геологија 

Екологија 

Животна средина 

Заштита животне средине 

Географија 

Природни ресурси 

Добијање и коришћење сировина  

Радиоактивност 

Чврста тела, течности и гасови  

Корисни материјали и производи 

Овај скуп обухвата велики број различитих активности. Све овде укључене активности 

су повезане са испитивањем процеса који се одвијају на Земљи. Активности које 

симулирају ефекат људских активности на нашу животну средину, загађење животне 

средине и испитивање климе (као што су метеоролошки сателитски скупови података) 

укључене су у овај скуп. Остале активности које испитују површину планете и оно што 

се налази испод њене површине, као и сировине које се из ње добијају такође су 

укључене у овај скуп активности. 
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3 Go-Lab портал 

Најважнији циљ Go-Lab портала (на адреси: http://www.golabz.eu) је да се пружи веома 

једноставна и привлачна платформа за наставнике и ученике да би се подржале њихове 

активности у оквиру учења заснованог на истраживању за учење природних наука у 

школи. Нарочито, када циљну групу чине наставници, циљ Портала је да се пружи:  

 репозиторијум онлајн лабораторија (Слика 2 – [1]) и простори за учење засновано 

на истраживању (ПУИ) (Слика 2 – [2]) (назива се и "GoLabz’) за коришћење током 

рада на часовима природних предмета; 

 приступ окружењу за ауторски рад и алатима за осмишљавање сопствених ПУИ 

(Слика 2 – [3]) (назива се и „Graasp“) и апликацијама за подршку и потпору 

процесу учења заснованог на истраживању њихових ученика (Слика 2 – [4]); 

 услуге подршке и приступа вршњацима, заједницама и научницима (назива се и 

„Платформа за подучавање") за олакшавање коришћења Go-Lab окружења за 

учење и разумевање активности учења заснованог на истраживању у учионици 

(Слика 2 – [5]). 

Са друге стране, када циљну групу чине ученици, Go-Lab портал има за циљ да пружи 

јединствено искуство за кориснике у смислу интеракције, као и у погледу корисничких 

интерфејса и услуга који су што је могуће транспарентнији за извођење експеримената 

у лабораторијама на удаљеним локацијама и/или у виртуелним лабораторијама.  

Одељци и поглавља који следе доносе детаљне водиче за сваки од ових ресурса 

појединачно. 

  

http://www.golabz.eu/
http://www.graasp.eu/
http://tutoring.golabz.eu/
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Слика 2: Go-Lab портал 

3.1 Go-Lab онлајн лабораторије 

Веома значајна предвиђена намена Go-Lab окружења је приступ великом броју онлајн 

лабораторија преко одговарајућег репозиторијума. Њима се може приступити и могуће 

их је користити или независно од било којих других Go-Lab ресурса, или се могу 

укључити у креиране просторе за учење засновано на истраживању (ПУИ) и користити 

као њихов саставни део. У одељку који следи објашњено је како наставник (односно „ви“) 

[1] [4] [2] 

[3] 

[5] 

[5] 

[6] [7] 
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може тражити Go-Lab онлајн лабораторију, док је у одељку 4.4.3.5 приказано како 

корисници могу укључивати ове лабораторије у своје ПУИ. 

3.1.1 Претрага онлајн лабораторија 

Постоји три начина за тражење онлајн лабораторије у репозиторијуму Go-Lab портала: 

1) претрага по кључним речима, коришћење опште претраге (Слика 2 – [6]) портала. 

Претрага настоји да пронађе све ресурсе, укључујући онлајн лабораторије, код 

којих се кључне речи појављују у наслову, опису или таговима. 

2) Кликните на линк „Онлајн лабораторије“ (Слика 2 – [1]) у врху почетне странице 

Go-Lab-а, после чега се у посебној страници која се отвара (Слика 3) управља 

лабораторијама које се појављују тако што се:  

a) оне разврставају (Слика 3 – [1]): 

 по абецеди; или по 

 популарности међу корисницима;  

 датуму када су објављене;  

 датуму на који су последњи пут ажуриране; 

и/или 

b) филтрирају (Слика 3 – [2]) на основу једног од или више следећих 

критеријума: 

 област теме којом се баве; 

 узрастна група ученика којима су лабораторије примерене; 

 језици на којима су доступне; 

 велике идеје у науци; 

 ниво сложености (за ученике); 

 ниво интерактивности (за ученике); 

 врста лабораторије. 

3) Кликните на линк „Велике идеје“ (Слика 2 – [7]) у врху почетне странице Go-Lab-

а; потом у посебној страници која се отвара (Слика 4) кликните на „велику идеју“ 

у науци којом желите да се бавите у настави природног предмета. На новој 

страници ћете наћи све онлајн лабораторије које су везане за дату идеју (видети 

као пример Слика 5 – [1]). 
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Слика 3: Go-Lab онлајн лабораторије 

[1] 

[2] 



Go-Lab Приручник за подршку наставницима 

Go-Lab 317601  страна 24 од 77 

 

Слика 4: Go-Lab-ове „велике идеје“ у науци 
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Слика 5: Онлајн лабораторије и ПУИ који се односе на „велику идеју“ очувања 

енергије 

3.1.2 Коришћење онлајн лабораторије 

Пошто сте одабрали Go-Lab онлајн лабораторију коју желите да користите тако што сте 

кликнули на њу, приказују вам се све информације које се односе на њу (као пример, 

видети Слика 6), као и технички захтеви за њу (Слика 6 – [1]), и по потреби пронађите 

линкове до додатних помоћних материјала (Слика 6 – [2]). Линк „Претходни приказ“ 

(Слика 6 – [3]) води вас до саме лабораторије. 

На истој страници можете наћи просторе за учење засновано на истраживању који 

користе дату лабораторију (Слика 6 – [4]), као и списак сличних лабораторија (Слика 6 – 

[5]). Коначно, у дну странице можете прочитати коментаре других корисника и/или 

поставити свој коментар о њој (Слика 6 – [6]). 

Постоји два начина да користите Go-Lab онлајн лабораторију на часу природних 

предмета: 

 као самосталну апликацију за сврхе у које вам је потребна; 

 у оквиру Go-Lab окружења, а нарочито у оквиру простора за учење засновано на 

истраживању и тако што ћете следити један од шест доступних сценарија за 

учење засновано на истраживању, да бисте код ученика промовисали учење 

засновано на истраживању које је унапређено технологијом. 

Овај други начин коришћења је најважнији фокус ових смерница, а нарочито одељка 

4.4.3.5. 
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Слика 6: Информације о онлајн лабораторији 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] [5] 

[6] 

[7] 
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3.2 Go-Lab простори за истраживање 

Простори за учење засновано на истраживању (ПУИ или „простори за истраживање“) у 

Go-Lab-у су активности засноване на истраживању које су структурисане на основу Go-

Lab циклуса истраживања и које могу садржати лабораторије, ресурсе за учење и 

апликације за омогућавање учења заснованог на истраживању и подршку овом начину 

учења. Ресурси за учење су обично текстови, видео и други материјали за помоћ и 

оцењивање ученика. Апликације се још називају и алатима или виџетима, и то су мале 

на вебу засноване софтверске апликације које подржавају неко специфично учење 

засновано на истраживању или наставне циљеве и задатке (видети одељак 3.3). Обично 

наставници подешавају простор за истраживање за своје ученике. Простор за 

истраживање се може делити са другим наставницима који му могу мењати намену и 

прилагођавати га својим потребама. 

У наставку се бавимо тиме како наставници могу претраживати постојеће Go-Lab 

просторе за истраживање и могућностима за коришћење Go-Lab циклуса истраживања 

у тим просторима, док Поглавље 4 садржи техничке смернице о томе како их наставници 

могу користити, модификовати или креирати. 

3.2.1 Претрага ПУИ 

Постоји четири начина за тражење ПУИ у репозиторијуму Go-Lab портала: 

1) претрага по кључним речима, коришћење опште претраге (Слика 2 – [6]) портала. 

Претрага открива све ресурсе, укључујући ПУИ, код којих се у наслову, садржају 

или таговима појављују кључне речи. 

2) Кликните на линк „Простори за истраживање“ (Слика 2 – [2]) у врху почетне 

странице Go-Lab-а и потом на посебној страници која се отвара (Слика 7), 

управљате просторима за истраживање који се појављују тако што:  

a) их разврставате (Слика 7 – [1]): 

 по абецеди; или по 

 популарности међу корисницима;  

 датуму када су објављени;  

 датуму када су последњи пут ажурирани; 

и/или 

b) филтрирате (Слика 7 – [2]) на основу једног од или више следећих 

критеријума: 

 област теме којом се баве; 

 узрастна група ученика којима су ПУИ примерени; 

 језици на којима су доступне; 

 велике идеје у науци; 

 ниво сложености (за ученике). 

3) Кликните на линк „Велике идеје“ (Слика 2 – [7]) у врху почетне странице Go-Lab-

а; потом у посебној страници која се отвара (Слика 4) кликните на „велику идеју“ 

у науци којом желите да се бавите у настави природног предмета. На новој 

страници ћете наћи (следећи „Повезане лабораторије“) све ПУИ који су везани за 

дату идеју (видети као пример Слика 5 – [2]). 

4) Коначно, као што је такође претходно поменуто, на веб страници сваке одабране 

лабораторије можете наћи све ПУИ у којима се оне користе (Слика 6 - [4]). 
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Слика 7: Go-Lab простори за истраживање 

3.2.2 Коришћење ПУИ 

Пошто сте одабрали ПУИ који желите да користите тако што сте кликнули на њега, 

можете видети све информације које се на њега односе (као пример, видети Error! 

[1] 

[2] 
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Reference source not found.), као и Go-Lab сценарио за истраживање који се у њему 

користи (Error! Reference source not found. – [1]); његове образовне циљеве (Error! 

Reference source not found. – [2]); његове захтеве у смислу организације (Error! 

Reference source not found. – [3]) и захтеве у погледу претходног знања ученика (Error! 

Reference source not found. – [4]). Дугме „Претходни приказ“ (Error! Reference source 

not found. – [5]) вас води до приказа ПУИ који одговара ономе како би га ученик видео.  

У дну странице можете прочитати коментаре других корисника и/или поставити свој 

коментар на тај ПУИ (Error! Reference source not found. – [6]). 

Постоји три начина на које можете користити Go-Lab ПУИ у настави природних 

предмета: 

 да одаберете постојећи ПУИ и да га користите у том облику; 

 да одаберете постојећи ПУИ, да га прилагодите потребама за учење ваших 

ученика и организационој структури у вашој учионици; 

 да испочетка креирате свој ПУИ. 

За сва три начина је неопходан одређени (различити) ниво познавања Go-Lab окружења 

за ауторски рад „Graasp“-а и о њима се дискутује у Поглављу 4. 

За њих је такође неопходно разумевање основног Go-Lab циклуса истраживања и 

његових пет фаза. Основне информације о Go-Lab циклусу истраживања дате су у 

одељку 2.3. У следећем одељку (3.2.3) дате су неке опште смернице о томе како га 

можете користити у раду на часу. Коначно, као што је претходно већ поменутом, на 

основу Go-Lab циклуса истраживања, развијено је шест Go-Lab сценарија за 

истраживање на часу у виду педагошких предлога за коришћење под одређеним 

околностима у учионици. Они су представљени у одговарајућој књизи са насловом „Go-

Lab Приручник са сценаријима за рад на часу“. 

3.2.3 Употреба Go-Lab циклуса истраживања у ПУИ 

У циклусу истраживања представљеном на Слика 1, ви, као сарадник на ПУИ, можете 

одабрати да следите различите путеве за истраживање, како је дефинисано стрелицама 

на слици, у зависности од нивоа сложености активности коју планирате да креирате.  

Три најважнија могућа пута за истраживање означена су стрелицама као што можете 

видети на (Слика 1):  

a) оријентација—питање—откривање—тумачење података—закључак;  

b) оријентација—хипотеза—експериментисање—тумачење података—закључак; и  

c) оријентација—питање—хипотеза—експериментисање—тумачење података—

закључак.  

На фазу „дискусије“ се може гледати као на процес који је „опциони“ у циклусу 

истраживања, због тога што се у процесу индивидуалног учења неки исходи 

истраживања могу постићи и без дискусије. Међутим, квалитет целог истраживања и са 

њим повезане добити учења зависе од дискусија у свакој фази истраживања и/или по 

окончању свих других фаза. У наставку можете пронаћи кратко објашњење и неке 

смернице за сваку фазу циклуса истраживања. 

Оријентација 

Оријентација је усмерена на подстицање интересовања и радозналости ученика за дати 

проблем. Током ове фазе, уводи се тема за учење и идентификују се најважније 

варијабле. Тему можете представити тако што ћете додати материјале као што су на 

пример видео материјали, фотографије или слике уз текстуални увод на основу којих се 
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покреће дискусија и које ученици могу да користе да се упознају са проблемом који се 

обрађује.  
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Слика 8: Информације о ПУИ 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[6] 
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Концептуализација 

Концептуализација је процес разумевања једног концепта или више концепата 

повезаних са проблемом који је представљен. Она је подељена на две (алтернативне) 

подфазе, питање и хипотезу, чији исходи имају сличне компоненте.  

Можете подстаћи ученике да препознају све концепте који су повезани са проблемом о 

коме се дискутује и да успоставе правилне везе између њих. Ученици то на пример могу 

урадити тако што ће направити мапу концепта. 

Савет: ви не треба да указујете на грешке које ученици евентуално направе током 

концептуализације. Требало би да ученици сами касније открију и исправе те грешке. 

Друга могућност је да их записујете и да ученицима касније на њих скренете пажњу. 

Подфаза 1: Питање 

Питање је процес састављања питања за истраживање на основу наведеног проблема.  

Пошто су ученици идентификовали све повезане концепте, можете их усмерити да 

формулишу своја питања на дату тему. 

Подфаза 2: Хипотеза 

Хипотеза је процес састављања хипотеза о наведеном проблему на основу теоретског 

оправдања.  

Пошто су ученици идентификовали све повезане концепте, можете их усмерити да 

саставе одређене хипотезе које ће касније испитати. 

Испитивање 

Испитивање је фаза у којој радозналост прелази у активност како би се одговорило на 

постављено питање за истраживање или хипотезу. Ученици осмишљавају планове за 

експерименте, истражују тако што мењају вредности варијабли, испитују и тумаче 

резултате. Испитивање има три подфазе: откривање, експериментисање и тумачење 

података. У овој фази треба да представите онлајн лабораторије које ће ученици 

користити. 

Подфаза 1: Откривање 

Откривање је систематски рад са подацима са намером да се пронађу показатељи 

односа између укључених варијабли. У подфази откривања не постоји никакво посебно 

очекивање резултата рада са подацима и она природно следи након фазе питања. 

Ученике можете подстаћи да предложе начине на које се могу истраживати питања која 

су поставили, као и да покушају да дођу до информација.   

Подфаза 2: Експериментисање 

Експериментисање се концентрише на развијање и примену плана за рад са подацима 

са посебним очекивањем резултата у уму и оно природно следи након подфазе 

хипотезе.  

Ученике можете подстаћи да направе план испитивања и да га спроведу како би 

испитали хипотезе које су поставили. Можете их питати које врсте алата ће морати да 

користе и које параметре ће морати да истражују.  

Савет бр. 1: Ви треба да водите рачуна о томе да ученици разумеју везу између 

испитивања и хипотеза које су поставили. Другим речима, ви треба да водите рачуна да 

они разумеју због чега изводе сваки појединачан корак.  

Савет бр. 2: Ученици такође углавном мењају варијабле на некоординисан начин. Ви 

треба да их усмерите тако да своје истраживање учине што систематичнијим, тако што 
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ће мењати само једну по једну варијаблу и тако што ће водити белешке не само о 

подацима које добијају, већ и о самом процесу. 

Подфаза 3: Тумачење података 

Тумачење података је неопходно како би се извукло значење из прикупљених података 

и синтетисало ново знање. 

Ученике можете усмерити тако што ћете им предложити начине на које могу користити 

добијене податке. Можете им предложити различите опције, као што је прављење 

графикона, коришћење математичких једначина и формула. Ученике такође можете 

усмерити да провере и користе релевантне теорије.  

Закључак 

Закључак је фаза за извлачење основних закључака на основу података који су 

прикупљени и обрађени током извршеног испитивања. У овој фази ученици се баве 

својим почетним питањима за истраживање или хипотезама и разматрају да ли су 

добијени одговори на њих или да ли су оне подржане резултатима извршених 

испитивања. Она води до нових теоретских увида – креира се прецизнија идеја о односу 

између варијабли (након питања) или да ли је хипотеза подржана резултатима студије 

или не (након хипотезе). 

Ученике можете усмеравати да извлаче закључке и можете им задати да их упоређују 

са почетном хипотезом коју су формулисали. Ако су ученици правили грешке у 

претходним фазама, треба да им укажете на те грешке како би их исправили. У 

зависности од активности, може бити потребно да ученицима задате да упореде своје 

налазе са одговарајућом библиографијом или теоретским вредностима. 

Дискусија 

Дискусија служи за дељење информација о процесу истраживања и резултатима 

истраживања. Она укључује процес описивања, критиковања, евалуације целог процеса 

истраживања или неке одређене фазе тог процеса и дискусије о њима.  

Код сваког корака циклуса истраживања, можете покренути дискусију тако што 

постављате питања да би стимулисали ученике и подстакли њихову радозналост. 

Подфаза 1: Комуникација 

На комуникацију се може гледати као на процес током кога ученици представљају и 

саопштавају налазе и закључке свог истраживања, док слушају друге и артикулишу оно 

што су сами разумели.  

Ученике можете подстаћи да саставе извештај у коме ће описати сваки корак у оквиру 

експеримента који су извели. Тај извештај не мора обавезно да буде извештај у виду 

есеја. Ученике треба подстицати да смишљају креативне начине да саопште шта су 

радили. Они на пример могу направити кратак видео о томе, прези презентацију, 

PowerPoint презентацију или постер налик постерима које научници представљају током 

конференција. 

Подфаза 2: Промишљање 

Промишљање се дефинише као процес размишљања о успешности истраживања уз 

истовремено предлагање нових проблема за ново истраживање и предлагање начина 

за унапређење процеса истраживања. Промишљање се дефинише и као примање 

повратних информација од самих ученика или од наставника како би се ова (под)фаза 

или цео процес истраживања у наредном испитивању унапредили.  
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Можете подстаћи дискусију међу ученицима како би се разговарало о добијеним 

резултатима. Можете покушати да утврдите која алтернативна објашњења ученици дају 

и истаћи јаке и слабе стране њиховог рада. Ученике треба подстицати да предлажу 

потезе у циљу исправки и финих унапређења изворно осмишљеног процеса 

експериментисања. 

3.3 Go-Lab апликације 

Као што је већ поменуто, Go-Lab апликације или апликације, алати или виџети су мале 

на вебу засноване софтверске апликације које подржавају неко посебно учење 

засновано на истраживању или циљеве и задатке наставе. Апликације се заједно са 

онлајн лабораторијама могу додавати ПУИ-у. Апликације се користе у оквиру простора 

за учење засновано на истраживању на основу њихових функционалности и намена, а 

користе се као подршка одређеним активностима експериментисања и учења у онлајн 

лабораторијама. 

У наставку се говори о томе како наставници могу претраживати постојеће Go-Lab 

апликације, док Поглавље 4 садржи техничке смернице за наставнике о томе како се 

апликације могу укључивати и користити као део ПУИ. 

3.3.1 Претрага апликација 

Постоје два начина за тражење апликације у репозиторијуму Go-Lab портала: 

1) претрага по кључним речима, уз коришћење опште претраге (Слика 2 – [6]) 

портала. Претрага открива све ресурсе, укључујући апликације, код којих се у 

наслову, опису или таговима појављују кључне речи. 

2) Кликните на линк „Апликације“ (Слика 2 – [4]) у врху почетне странице Go-Lab-а и 

потом на посебној страници која се отвара (Слика 9), управљате просторима за 

истраживање који се појављују тако што:  

a) их разврставате (Слика 9 – [1]): 

 по абецеди; или по 

 популарности међу корисницима;  

 датуму када су објављени;  

 датуму када су последњи пут ажурирани; 

и/или 

b) филтрирате (Слика 9 – [2]) по категорији у коју су класификовани. У Go-

Lab-у постоје следеће категорије апликација: 

 Go-Lab апликације за истраживање  

 опште апликације  

 апликације за заједнички рад  

 апликације за подршку везане за математику  

 апликације за аналитику током учења  

 апликације за појединачне области које се уче 
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Слика 9: Go-Lab апликације 

[2] 

[1] 
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4 Go-Lab окружење за ауторски рад (или ПУИ платформа) – 

Graasp 

Ово поглавље садржи детаљни водич који наставницима (а то сте ви) помаже да користе 

Go-Lab окружење за ауторски рад (или ПУИ платформу) „Graasp“ како би: 

 користили неки постојећи ПУИ у облику у коме је он већ налази; 

 модификовали и прилагодили неки постојећи ПУИ потребама за учење својих 

ученика и организационој структури у учионици у којој раде; 

 креирали сопствени ПУИ.  

4.1 Основне информације о Graasp-у 

Да бисте користили Graasp, неопходно је да прво креирате налог. Треба да одете на 

страницу на следећој адреси: http://graasp.eu/ и да креирате налог. Треба да проверите 

да ли вам је стигао и-мејл за верификацију налога да би завршили креирање налога. За 

сваки случају требало би да проверите и да мејл за верификацију није завршио у 

фолдеру „Спам“. Пошто сте креирали налог, бићете преусмерени на страницу свог 

профила у Graasp-у (Слика 10). 

 

Слика 10: Нови профил у Graasp-у 

У главном пољу (Слика 10 – [1]) вашег профила ће се налазити сви простори које сами 

будете креирали, као и они којима се будете придружили, тако што копирате неки 

постојећи ПУИ у свој Graasp налог (видети одељак 4.2). У горњем десном делу главног 

поља постоје две опције. Опција профила (иконица аватар) вам омогућава да уређујете 

свој профил тако што додајете слику и кратак текст о себи. Иконица „+“ вам омогућава 

да креирате нови празан простор или нови простор за учење засновано на истраживању 

(ПУИ). 

У пољу са стране (Слика 10 – [2]) доступне су још две опције: опција „уреди“ (иконица са 

зупчаником са десне стране) која вам омогућава да измените лозинку и да деактивирате 

налог и опција „обавештења“ (иконица са звоном са десне стране) која вам омогућава 

да прегледате скорашње активности других корисника на просторима које све ви 

креирали или којима сте се придружили. 

Пошто се придружите или/и креирате неколико простора за истраживање, они ће бити 

приказани на страници вашег профила као што је приказано на Слика 11.  

[1] 

[2] 

http://graasp.eu/
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Слика 11: Профил у Graasp-у 

4.2 Коришћење постојећих ПУИ 

Као што је наведено у одељку 3.2.2, ако желите да прегледате ПУИ који је објављен у 

Go-Lab-у, треба само да кликнете на дугме „Преглед“ (Error! Reference source not 

found. – [5], Слика 12 – [1]) на страници са ПУИ-ма у оквиру портала Go-Lab.  

Ако међутим желите да користите ПУИ током рада на часу, морате добити приступ 

одговарајућем простору за истраживање у Graasp-у. Да бисте то урадили, кликните на 

дугме „Копирај и користи овај простор за истраживање“ (Слика 12 – [2]). Клон изворног 

простора за истраживање ће потом бити креиран у вашем Graasp налогу (нпр., Слика 11 

– [1]).  

Како бисте га користили са ученицима, молимо вас да прво прочитате смернице дате у 

одељку 4.4.1 који следи. Прецизније, треба да користите функционалност „Дељење“ 

(одељак 4.4.1.5 - Слика 20) у пољу са стране. Кликом на дугме за самостални приказ 

(Слика 20 – [2]), отвара се засебан таб у прегледачу који користите у коме је приказан 

ПУИ. Ову URL адресу можете користити да ученицима пружите ваш ПУИ или да га 

покажете колегама, при чему га не морате учинити јавно доступним у репозиторијуму 

Go-Lab-а. ПУИ ће бити у потпуности функционалан.  

[2] 

[1] 
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Слика 12: Коришћење постојећег ПУИ 

4.3 Модификација постојећег ПУИ 

Можете користити клонирани простор за истраживање у том облику, или га можете 

мењати по сопственом избору (пошто се клон налази на вашем профилу, ви сте власник 

клона, па стога измене које ви вршите неће утицати на изворни ПУИ који сте копирали). 

Одељак 4.4 који следи је детаљан водич за све функције доступне у Go-Lab окружењу 

за ауторски рад, који ће вам помоћи да модификујете постојећи ПУИ, као и да креирате 

потпуно нови ПУИ. 

Ако уносите измене због којих та два ПУИ-а (изворни и клон) више нису иста активност, 

можете одлучити да објавите клонирани ПУИ као нови ПУИ на Go-Lab порталу, према 

поступку наведеном у одељку 4.6. 

Треба водити рачуна о томе да је мени прикачен уз сваки простор за истраживање 

(Слика 13 – [3]), тако да можете одлучити да га „копирате“ пре него што да измените. 

Овај „копирани“ ПУИ ће се појавити у облику умањеног приказа на страници вашег 

профила. На тај начин можете задржати и „изворну“ и све друге измењене верзије које 

од ње направите. То вам такође дозвољава да користите исти ПУИ са различитим 

разредима и да засебно чувате податке ученика који се односе на појединачне ПУИ 

(више информација доступно је у одељку 4.5) 

4.4 Креирање новог ПУИ 

Можете креирати нову активност користећи Graasp и да је користите са ученицима. 

Производ онога што наставник направи у Graasp-у је оно што ће ученици моћи да виде 

преко Go-Lab-а. Како је претходно већ наведено, то се назива простор за учење 

засновано на истраживању (ПУИ). 

[1] 

[2] 
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Да креирате нови простор за учење засновано на истраживању (ПУИ), кликните на дугме 

„+“ у горњем десном углу главног поља на страници вашег профила (Слика 10 – [1]) и 

одаберите опцију „Креирање ПУИ“ (Слика 13 – [1]). Опција „Креирање простора“ (Слика 

13 – [2]) вам омогућава да креирате празан простор у оквиру ПУИ-а, који ће бити засебна 

фаза у ПУИ за ваше ученике. Она вам такође омогућава да креирате празан простор на 

страници вашег профила у коме можете креирати или чувати садржаје које желите, или 

једноставно „превући и убацити“ све ресурсе које желите.  

 

Слика 13: Креирање новог простора или ПУИ опције 

Након што кликнете на дугме „Креирање ПУИ“ (Слика 13 – [1]), треба да изаберете који 

од предложених Go-Lab сценарија за истраживање (видети књигу „Приручник са Go-Lab 

сценаријима за рад на часу“) желите да користите (Слика 14 – [1]), да додате назив за 

ваш ПУИ (Слика 14 – [2]) (у овом случају „Мој ПУИ“) и да кликнете на „Креирај ПУИ“ 

(Слика 14 – [3]). Нови ПУИ ће се појавити у облику умањеног приказа на страници вашег 

профила (Слика 11 – [2]). 

[2] [1] 

[3] 
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Слика 14: Давање назива вашем новом ПУИ 

Осим тога, можете одлучити и да креирате „простор за истраживање“ са Go-Lab портала. 

Да то урадите, идите на ту страницу (http://www.golabz.eu/), одаберите онлајн 

лабораторију коју желите да користите и кликните на дугме „Креирање простора за 

истраживање“ (Слика 6 – [7]). У овом случају, систем ће поново креирати празан простор 

за истраживање на страници вашег профила. Разлика је у томе што ће се сада 

лабораторија из које сте генерисали ПУИ аутоматски појавити у простору „Испитивање“. 

Сада сте спремни да почнете да радите на различитим фазама ПУИ-а. ПУИ у Go-Lab-у 

користи Go-Lab циклус за истраживање о коме смо говорили у Поглављу 3. Смернице 

које следе се односе на „Основни сценарио“ ПУИ-а. За додатне смернице о томе како се 

припрема активност пре почетка рада у Graasp-у, треба да штиклирате таб „Припреми“ 

у одељку „Go-Lab упутство“ које се налази на овој адреси 

http://graasp.eu/ils/54c79d1c479265d7425bf50c/?lang=en (којој се може приступити и 

преко адресе http://www.golabz.eu/spaces/go-lab-tutorial). Осим дела који ученици виде, 

ПУИ може укључивати и додатне ресурсе за наставника (као што су кључеви за 

одговоре), напомене и сугестије за офлајн активности. 

Сваки ПУИ (у оквиру „Основног сценарија“) који је креиран у Graasp-у укључује седам 

подпростора (Слика 15 – [1]). Првих пет од ових подпростора представљају пет фаза Go-

Lab циклуса истраживања (оријентација, концептуализација, испитивање, закључак, 

дискусија), а постоје и два додатна подпростора који су названи „Информације о“ и 

„Трезор“. „Информације о“ је простор у коме можете додавати неке опште информације 

о активности, као што је кратак опис активности и сви други повезани ресурси. „Трезор“ 

је простор у коме се чувају подаци из апликација (видети и одељак 4.5.2). Унапред је 

подешено да се подпростори „Информације о“ и „Трезор“ не виде (Слика 15 – [8]) у 

самосталном приказу ПУИ-а, тј., они су „скривени“ (видети слику 13 – [3]). 

Када наставник у Graasp-у види ПУИ који је креирао, осим ових седам подпростора, 

постоји и поље са стране (Слика 15 – [2]), које ученици у самосталном приказу не могу 

да виде. Постоји друго поље са стране за сваки ПУИ и за сваки од подпростора у ПУИ-

у. Осим других функција, користећи дугмад у овом пољу са стране, наставник може 

додавати напомене, линкове до додатних ресурса и офлајн активности, или писати 

[2] 

[4] 

[1] 

[3] 

http://www.golabz.eu/
http://graasp.eu/ils/54c79d1c479265d7425bf50c/?lang=en
http://www.golabz.eu/spaces/go-lab-tutorial
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коментаре о ПУИ-у и дискутовати о њима са другим корисницима. Доступно је нарочито 

следећих пет дугмади: Подешавања, Чланови, Дискусија, Активност и Дељење (Слика 

15 – [3]). 

 

Слика 15: Основни простор ПУИ-а 

4.4.1 Опште функције за ПУИ и за сваки од његових саставних простора 

4.4.1.1 Подешавања 

Иконица са зупчаником (Слика 16 – [1]) представља функцију „Подешавања“. Кликом на 

ово дугме можете одабрати да измените назив и изглед умањеног приказа простора 

(Слика 16 – [2]), као и слику која се налази у позадини простора (Слика 16 – [3]). 

 

Слика 16: Функција „Подешавања“ 

4.4.1.2 Чланови 

Аватар иконица (Слика 17 – [1]) представља функцију „Чланови“. Кликом на ово дугме 

можете одабрати да ваш ПУИ или неки одређени простор остану „Приватни“ или да их 

учините „Јавним“ (Слика 17 – [2]). Ако је неки простор „Јаван“, он је доступан у облику 

једног од простора за истраживање на порталу Go-Lab; ако је „Приватан“, могу га видети 

само чланови овог простора преко окружења за ауторски рад у Graasp-у. Осим тога, 

можете одабрати и функцију „Сакриј“ да сакријете било који простор (ПУИ или неки 

његов саставни простор) који имате у оквиру свог профила, користећи његов мени 

 [1] 

[2] 

[3] 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6]  

[8] [8] 
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(видети слику 13 – [3]). Њега или сакривене саставне просторе у оквиру ПУИ могу видети 

само власници и они који уређују ПУИ. Међутим, сваки члан са линком до скривене 

ставке ће моћи да га отвори. 

Да додате члана у свој ПУИ, додајте његово корисничко име у Graasp-у у одељку „Додај 

члана“ (Слика 17 – [3]). Пошто је особа додата, можете мењати њена права која могу 

бити права „власника“, „уредника“ и „посматрача“ кликом на тренутни статус те особе 

који је описан испод њеног имена (Слика 17 – [4]). Осим тога је можете и уклонити из 

одељка „Чланови“. 

Треба напоменути да је један од важних циљева Go-Lab пројекта да се наставници 

подстакну да користе, поново користе и деле своје ПУИ-е, као и да размењују искуства 

и ставове о једноставности њиховог коришћења и о њиховом квалитету. 

 

Слика 17: Функција „Чланови“ 

Када први пут уђете у простор за истраживање можете приметити да је осим вас ту још 

један члан који се зове „AngeLA“ (Слика 17 – [5]). То је подразумевани корисник система 

који вам омогућава да бележите учинак својих ученика. Докле год је „AngeLA“ члан ПУИ-

а, у ПУИ-у се снимају све активности ученика везане за тај ПУИ. Овим информацијама 

можете приступити преко апликација Go-Lab-а за праћење (видети одељак 4.5). Уколико 

уклоните члана „AngeLA“ из ПУИ, информације о активностима ваших ученика се више 

неће бележити. 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[4] 

[6] 
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Коначно, после сваког коришћења ПУИ-а са ученицима или другим посматрачима, 

њихови надимци ће се појавити под функцијом „Чланови“ у оквиру одељка „Самостални 

корисници“ (Слика 17 – [6]) (за додатне информације видети одељак 4.4.1.5). 

4.4.1.3 Дискусија 

Иконица у облику балона (Слика 18 – [1]) представља функцију „Дискусија“. Ако желите 

да запишете коментар, укуцајте га у одељак „Запиши коментар“ (Слика 18 – [2]) и 

притисните тастер „enter“. Осим дискусија о различитим питањима са наставницима, 

овде можете сарађивати на ПУИ, можете додавати напомене и савете за друге 

наставнике, као и хипервезе до додатних ресурса у облику коментара (видети нпр. Слика 

18 – [3]). Пошто ова споредна функција постоји за сваки простор, можете додавати 

засебне напомене и ресурсе за сваку фазу циклуса истраживања. 

  

Слика 18: Функција „Дискусија“ 

4.4.1.4 Активност 

Иконица графикона (Слика 19 – [1]) представља функцију „Активност“. У овом одељку 

можете видети шта тренутно раде сви чланови датог ПУИ-а (Слика 19).  

  

Слика 19: Функција „Активност“ 

[1] 

[2] 

[3] 

[1] 
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4.4.1.5 Дељење 

Иконица која је графички знак за дељење садржаја (Слика 20 – [1]) представља функцију 

„Дељење“ (Слика 20). Ова функција вам омогућава да делите свој ПУИ са ученицима и 

са другим посматрачима.  

Кликом на дугме за самостални приказ (Слика 20 – [2]), отвара се засебан таб у оквиру 

прегледача који користите у коме се од вас тражи да унесете надимак, после чега се 

приказује ПУИ. Ову URL адресу можете користити да саопштите ПУИ ученицима или 

колегама, при чему ПУИ не морате да објавите у Go-Lab репозиторијуму. ПУИ ће бити у 

потпуности функционалан. Можете изменити главни језик лабораторија и апликација 

који се користи у ПУИ-у и неопходна овлашћења да би неко ушао у простор, користећи 

подешавање за самостални приказ (Слика 20 – [3]). 

Ако са друге стране желите да објавите свој ПУИ у Go-Lab репозиторијуму, можете 

кликнути на дугме „Објави простор за истраживање“ (Слика 20 – [4]). Потом ћете бити 

преусмерени на засебну страницу која вам омогућава да додате још информација о свом 

ПУИ-у и да га онда објавите (за додатне информације, видети одељак 4.6). 

 

Слика 20: Функција „Дељење“ 

Друга опција је „Преузимање у виду ЗИП архиве“ (Слика 20 – [5]), која вам омогућава да 

сачувате ПУИ у зип формату на свом рачунару. 

Коначно, можете оценити простор користећи систем за оцењивање са звездицама 

(Слика 20 – [6]) или да поделити на друштвеним медијима (Слика 20 – [7]).  

4.4.2 Грађење фазе истраживања 

Пошто сте креирали нови ПУИ кроз претходне кораке, сада можете да почнете да радите 

на њему. Кликните на икону ПУИ-а на коме желите да радите (у овом случају, то је „Мој 

ПУИ“) да погледате различите фазе истраживања у ПУИ-у.  

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 
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У одељцима који следе показано је како се гради простор за појединачне фазе 

истраживања. Да завршите ПУИ, можете поновити исте кораке за сваку фазу 

истраживања. 

Треба водити рачуна да када гледате централни простор ПУИ-а (Слика 15) на врху 

стране постоји трака (Слика 15 – [4]) у којој су приказани називи свих ваших ПУИ-а. Назив 

ПУИ-а који тренутно прегледате написан је плавим словима. Користећи ову траку, 

можете прелазити из једног у други ПУИ. Да почнете да радите, кликните на простор 

прве фазе истраживања циклуса истраживања који се назива „Оријентација“ (Слика 15 

– [5]).  

Сада, као што је приказано на Слика 21, уместо једне, постоје две траке у врху странице 

(Слика 21 – [1]). У горњој траци су приказани ваши ПУИ као и пре, док су у другој траци 

приказани простори који су део овог посебног ПУИ. Користећи ову другу траку, можете 

прелазити из једног у други простор.  

За сваку фазу истраживања можете мењати њен назив тако њега кликнете на њен назив 

(Слика 21 – [2]); додавати кратак опис (Слика 21 – [3]); и/или превлачити и убацивати 

ресурсе за њу (Слика 21 – [4]).  

Своју активност градите тако што јој додајете различите елементе. Рецимо да, на 

пример, наставник жели да у ову фазу укључи уводни текст а потом и видео, па онда још 

текста, па слику и потом апликацију као подршку. То су три (3) различите ставке (видео, 

слика и апликација) које треба додати. Текстови између ставки се једноставно могу 

додати у пољима за описе за сваку ставку како је објашњено у наставку (одељак 4.4.3 - 

Слика 26). У случају да је потребан и додатан текст, и он се може додати у облику 

документа како је објашњено у наставку (у одељку 4.4.3). У овом случају, додатан текст 

се сматра засебним елементом. Када радите у одређеној фази, савет је да прво додате 

различити елементи које желите да додате, а да потом додајете одговарајуће текстове 

између њих. 

Да бисте почели да додајете елементе у фази оријентације, користите или функцију 

превлачења и убацивања (Слика 21 – [4]) или кликните на дугме „+“ (Слика 21 – [5]).  

  

Слика 21: Простор фазе истраживања „оријентација“  

Када кликнете на дугме „+“, појављује се шест различитих опција (Слика 22):  

[1] 

[3] 

[4] 

[2] [5] 
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Слика 22: Опција за додавање елемената 

 „Креирање простора“ (Слика 22 – [1]) вам омогућава да креирате саставни 

простор унутар простора у коме се тренутно налазите, и у ПУИ, и на нивоу неке 

фазе.  

 „Креирање документа“ (Слика 22 – [2]) вам омогућава да креирате документ који 

може да укључује текстове, линкове и табеле.  

 „Додавање датотеке“ (Слика 22 – [3]) вам омогућава да додајете све врсте 

других ресурса, укључујући слике и pdf датотеке.  

 „Додавање линка“ (Слика 22 – [4]) вам омогућава да додајете онлајн ресурсе. 

Ако додате URL адресу ресурса преко ове опције, ти ће се ресурси појавити као 

ресурси који су уграђени у дати простор. Ти ресурси на пример могу бити видео 

материјали, једноставне веб странице или анимације. 

 „Додавање апликације“ (Слика 22 – [5]) вам омогућава да у ПУИ додајете 

помоћне апликације, или из репозиторијума Go-Lab-а, или из неког спољног 

извора. Ако желите да додате екстерне апликације у ПУИ, имајте на уму да URL 

тих апликација треба да има екстензију ‘.xml’.  

 Коначно, „Додавање лабораторије“ (Слика 22 – [6]) вам омогућава да додајете 

онлајн лабораторију из репозиторијума Go-Lab-а. 

4.4.3 Додавање садржаја фази истраживања 

Пет врста елемената који се најчешће додају при грађењу фазе су документи, датотеке, 

линкови, апликације и лабораторије. Све наведене врсте елемената мање-више 

функционишу на исти начин. 

4.4.3.1 Документи  

Опција „Креирање документа“ (Слика 22 – [2]) вам омогућава да додајете текст на било 

које место у простору који градите. Ова опција може бити корисна када желите да додате 

додатан текст или табеле између лабораторија, апликација или других ресурса. Када 

кликнете на њу, Graasp од вас тражи да документу дате назив (Слика 23 – [1]) и да 

изабере опцију „Rich Text“ или „Plain Text“ (Слика 23 – [2]). Опција „Rich text“ вам пружа 

апликацију за обраду текста, док вам опција „Plain text“ омогућава да креирате друге 

врсте докумената као што су .txt, .html или .xml документи. Када сте одабрали једну од 

ове две опције, кликните на „Креирање документа“. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

[6] 
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Слика 23: Опција „Креирање документа“ 

Документ ће се појавити у простору који градите (Слика 24 – [1]). Да бисте могли да га 

обрађујете, треба да пређете на проширени приказ (Слика 24 – [2], Слика 25) (видети 

одељак 4.4.4.2). 

 

Слика 24: Документ додат у простор 

Када пређете на проширени приказ, кликните на „Уреди“ да користите апликацију за 

обраду текста (Слика 25 – [1]). Сада можете куцати текст и користити све функције које 

је појављују у траци са алатима (Слика 25 – [2]).  

 

Слика 25: Опције у оквиру апликације за обраду текста 

Када завршите обраду текста, кликните на „Приказ“ (Слика 25 – [3]) да сачувате оно што 

сте радили. Текст можете обрађивати ако поново кликнете на „Уреди“. Имајте на уму да 

[1] 

[2] 

[1] 

[2] 

[3] 

[1] 

[2] 

[3] 
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је за чување текста неопходно да у апликацији за обраду текста неопходно да кликнете 

на опцију „Преглед“. У пољима са описима свих елемената се текст чува аутоматски, па 

ту не морате да га сами сачувате. Као и у случају свих других ресурса, можете 

премештати поља са текстом и мењати њихов распоред у простору за истраживање и у 

датој фази. 

Као што сте вероватно већ приметили, уз сваки елемент иде и поље са описом (Слика 

26). Осим опције „Креирање документа“, можете користити и та поља са описима да 

између елемената додајете текст. У та поља можете додавати хипервезе и мењати стил 

текста користећи основне функције за сређивање текста преко пречица на тастатури. 

 

Слика 26: Поље за опис елемента 

4.4.3.2 Датотеке 

У ПУИ можете да додате датотеку коју имате у рачунару тако што кликнете на опцију 

„Додавање датотеке“ (Слика 22 – [3]). Та датотека може бити ресурс било које врсте, као 

што су слике, pdf датотеке или анимације. Када кликнете на „Додавање датотеке“, 

Graasp ће отворити поље за дијалог да бисте одабрали датотеку коју желите да учитате. 

Пошто одаберете датотеку, она ће се појавити у простору (Слика 24 – [3]).  

Када говоримо о додавању елемената са вашег рачунара, датотеке можете још и 

превлачити из фолдера у коме се налазе на вашем рачунару у одељак за елементе 

(Слика 21 – [4]). Ова могућност да превлачите елементе може бити веома згодна када 

желите да додате више елемента, пошто вам омогућава да их додајете заједно, као 

групу.  

Ако одаберете да додате датотеку која не може да буде приказана у самосталном 

приказу ПУИ-а за ученике, датотека ће се појавити као датотека која се може преузимати 

(Слика 27). Те датотеке би на пример могле бити MS Office или Open Office документи 

који се не могу приказати онлајн. Ако су доступне онлајн, те се датотеке такође могу 

додавати као хипервезе, што ћемо објаснити у следећем одељку (одељак 4.4.3.3). 

 

Слика 27: Порука са обавештењем за датотеке које се могу преузимати 

4.4.3.3 Линкови 

Ако треба да додате ресурс који је доступан онлајн, можете користити опцију "Додавање 

линка" (Слика 22 – [4]). Рецимо да на пример желите да додате видео са YouTube-а. 

Копирајте URL видеа и уметните га у поље „Линк до URL-а“ (Слика 28 – [1]). Потом 

кликните на дугме „Додавање линка“ (Слика 28 – [2]) и видео ће се појавити, у облику 
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умањене слике, као део одговарајућег простора за истраживање и уграђен у 

одговарајућу фазу. 

  

Слика 28: Додавање онлајн ресурса 

До сада смо у простор додавали текст, слике, excel датотеку и видео. Ако сада кликнемо 

да видимо самосталан приказ преко опције „Дељење“ (Слика 20 – [2]) у пољу са стране 

у ПУИ, он ће изгледати како је приказано на Слика 29. Напомињемо да је опис видеа 

(одмах изнад видеа) додат аутоматски са YouTube-а. Овај опис можете брисати, 

обрађивати или га задржати у истом облику. 

 

[1] 

[2] 
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Слика 29: Самосталан приказ ПУИ у току рада на њему 

4.4.3.4 Апликације 

Рецимо да сада желите да додате апликацију испод видеа; то је у овом случају 

апликација concept mapper (за израду мапа концепата). Као што је претходно већ 

наведено, апликације за подршку или једноставно апликације су на вебу засноване 

софтверске апликације које подржавају одређене циљеве и задатке у оквиру учења или 

наставе у онлајн лабораторијама (видети одељак 3.3). Кликните поново на дугме „+“ 

(Слика 21 – [5])и овога пута одаберите опцију „Додавање апликације“ (Слика 22 – [5]). 

Потом кликните на падајући мени „Одабир апликације“ (Слика 30 – [1]) и појавиће се 

списак свих апликација које су доступне у Go-Lab-у (Слика 30 – [2]). 
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Слика 30: Опција додавања апликација 

Одаберите жељену апликацију. Одабрана апликација ће се сада појавити поред видеа 

који је претходно додат (Слика 31). Ако сада кликнете на њега, приступате приказу тог 

видеа и можете прилагодити његову конфигурацију ако је доступна и ако је потребно. 

Свака измена конфигурације се извршава у свим копијама овог ПУИ које направите 

(Слика 32). 

 

Слика 31: Апликација која је додата у простор фазе оријентације у истраживању 

[1] 

[2] 
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Слика 32: Приказ и конфигурација Go-Lab апликације 

4.4.3.5 Онлајн лабораторија 

Коначно, рецимо да након мапе концепта желите да додате и онлајн лабораторију. 

Поново кликните на дугме „+“ и овога пута одаберите опцију „Додавање лабораторије“ 

(Слика 22 – [6]). Кликните на њу и одаберите жељену лабораторију са списка (Слика 33) 

који се појавио (који садржи све Go-Lab лабораторије). 

Унета лабораторија ће се сада појавити поред умањеног приказа претходно додатог 

елемента. 

 

Слика 33: Опција за додавање онлајн лабораторије 
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До сада смо додали шест (6) елемената (нешто текста, слику, датотеку која се може 

учитавати, видео апликацију и лабораторију). У самосталном приказу ће се ови 

елементи појавити један испод другог као и пре (видети, нпр., Слика 29).  

4.4.4 Приказ елемената у фази истраживања 

Током рада у Graasp-у, постоји три (3) различита начина за преглед елемената у било 

којој фази. Можете прелазити између ове три опције тако што користите дугмиће који се 

налазе одмах испод уводног описа фазе (Слика 34). 

 

Слика 34: Опције за приказ 

4.4.4.1 Приказ у виду сличица 

Прва могућност је приказ у виду сличица (Слика 35 – [1]). У овом приказу можете видети 

све елементе које сте додали као мале слике поређане једне до других. Можете 

отворити, прећи у другу фазу, направити алијас за другу фазу, учитати, додати/уклонити 

из омиљених или избрисати било који елеменат тако што кликнете на горњи десни угао 

умањене сличице тог елемента (Слика 35 – [2]). 

Можете и променити распоред елемената превлачењем датих елемената на друго 

место. 

 

Слика 35: Приказ у виду сличица 

4.4.4.2 Проширен приказ 

Проширен приказ вам омогућава да видите све елементе отворене један испод другог 

(Слика 36). Овај приказ је идеалан када радите на различитим елементима ПУИ-а, а 

нарочито када додајете текстове. 

Као што се види на Слика 36, за сваки елемент постоји: плава трака (Слика 36 – [1]) на 

врху (која се не види у самосталном приказу) са називом елемента; поље са описом 

(Слика 36 – [2]), и потом и сам елемент (Слика 36 – [3]). 

 

 

[1] 

[2] 
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Слика 36: Проширен приказ 

Као и назив фазе, можете кликнути на назив елемента да би га преименовали.  

Кликом на иконицу са зупчаником са десне стране бирате величину елемента (Слика 

37). 

 

 

 

 

 

 

Слика 37: Опције за мењање назива и величине елемента 

4.4.4.3 Приказ у виду листе 

Приказ у виду листе вам омогућава да видите све елементе у облику листе. У овом 

приказу можете видети и права приступа (јаван или приватан) у односу на ваше 

елементе (Слика 38).  

 

[1] 

[2] 

[3] 
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Слика 38: Приказ у виду листе 

4.4.5 Додавање ресурса и напомена за наставника 

Као што је већ наведено, можете додавати напомене и ресурсе на наставнике користећи 

одељак са коментарима у пољу са стране, односно простор „Информације о“ (видети и 

одељак 4.4.5.1). Додавањем напомена, као и помоћних материјала за наставнике, 

учинићете активност приступачнијом за коришћење за друге наставнике. 

4.4.5.1 Додавање ресурса 

Ресурсе можете додавати у свим фазама ПУИ. Има, међутим, случајева када наставник 

не жели да угради цео документ (неки дугачак pdf документ, на пример) у фазу, него 

жели да га унесе у виду хипервезе која се може отворити у засебном табу. Осим тога, 

наставник може да одабере да додаје ресурсе којима ће моћи да приступају само 

наставници (на пример, тастер за одговоре). У оба таква случаја, ти се ресурси могу 

додавати у простор „Информације о“ ПУИ-а (Слика 15 – [6]). Не заборавите да је за 

простор „Информације о“ претходно дефинисано да је "скривен", те он тако није видљив 

ученицима у самосталном приказу. Он је видљив само из Graasp окружења за ауторски 

рад корисницима који су чланови датог ПУИ. Осим тога, као што је наведено у одељку 

4.4.1.2, сваки простор или саставни део простора се може креирати тако да буде 

„скривен“, чиме се његова видљивост ограничава само на кориснике који су власници и 

који уређују простор/саставни део простора. 

Да додате ресурс, идите у „Информације о“ у ПУИ-у и за додавање користите функцију 

„Додавање датотека“ или их превуците како је претходно описано. Рецимо да сада у 

нашем примеру желите да додате неку датотеку „Повезане теорије“ за ученике и тастер 

за одговор који ће бити доступан само наставнику (Слика 39). 
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Слика 39: Ресурси додати у простор „Информације о“ 

Када су датотеке у простору „Информације о“, можете за сваку од тих датотека извући 

URL како бисте направили хипервезе за њих које можете користити било где у ПУИ-у. 

Да то урадите, док гледате елементе у приказу у виду сличица, кликните на ресурс за 

који желите да добијете URL. Систем ће тада отворити приказ ресурса (Слика 40). 

Кликните на дугме „Сиров“ у горњем десном углу.  

 

Слика 40: Приказ ресурса у Graasp-у 

Ресурс ће сада бити приказан у новом табу. Линк приказан у пољу прегледача за адресе 

је линк ресурса. Треба напоменути да сви такви линкови које производи Graasp 

завршавају у „/сиров“ (Слика 41). Да поставите хипервезу до овог URL-а било где у ПУИ-

у, копирајте претходно поменути линк, онда идите у фазу у коју желите да га додате, 

одаберите текст до кога желите да хипервеза води и употребите функцију хипервеза 

(Ctrl+K у случају поља са описима, и дугме „Убацивање линка“ у случају апликације за 

обраду текста). 

Ако желите да тај ресурс буде доступан само наставницима, то је све што треба да 

урадите. Све док је документ у простору „Информације о“, сви наставници који су 

чланови тог ПУИ-а ће моћи да му приступе. 
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Слика 41: Приказ сировог ресурса 

4.4.5.2 Додавање напомена  

Напомене за наставнике су суштински важан део ПУИ-а, нарочито у случају када 

очекујемо да ће га користити много наставника. Напомене за наставнике могу 

укључивати предлоге за офлајн активности, савете и трикове и коментаре засноване на 

претходном искуству наставника са овим ПУИ. Напомене можете додавати у свим 

фазама ПУИ користећи опцију „Дискусија“ из поља са стране. Само укуцајте текст 

напомене и притисните тастер „enter“ (Слика 42 – [1]). 

 

Слика 42: Додавање напомена за наставнике 

Треба имати на уму да ако у овом одељку додајете URL-ове, систем аутоматски додаје 

хипервезу за њих. Тако можете копирати и линк неког ресурса из одељка „Информације 

о“ на начин који је претходно описан и уметнути га у одељак за коментаре да би га други 

наставници могли пронаћи (имајте на уму да ученици не могу да виде овај одељак) 

(Слика 42 – [2]).  

Друга могућност је да користите опцију „Креирање документа“ (Слика 22 – [2]) за писање 

напомена за наставнике и да потом сакријете документ, да не би био видљив у 

самосталном приказу, већ да му могу приступити само други наставници/уредници ПУИ-

а. 

Тако наставници могу приступити свим додатним ресурсима не само кроз одељак 

„Информације о“, већ их осим тога могу пронаћи и одмах уз фазу истраживања у којој 

треба да их користе. 

[1] 

[2] 
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4.5 Праћење исхода код ученика 

4.5.1 Коришћење апликација за праћење 

Као што је већ наведено у одељку 4.4.1.2, у сваком ПУИ постоји претходно дефинисани 

члан „AngeLA“. Све док је „AngeLA“ члан ПУИ-а, систем прати активности ученика и чува 

податке о њима. Евиденцији о праћењу ученичких активности можете приступити тако 

што у свој ПУИ додате одговарајуће апликације из Go-Lab репозиторијума. Ове 

апликације можете додавати у ‘скривеном’ простору у свом ПУИ тако да само чланови 

ПУИ-а могу да им приступе (осим уколико из неког разлога желите да и ученици имају 

приступ тим апликацијама за праћење рада). Пошто је простор „Информације о“ 

стандардно подешен тако да је „скривен“, ове апликације можете додавати у њега. Друга 

могућност је да креирате неки нови простор, који потом можете подесити тако да буде 

„скривен“ и додавати апликације у њега тако да их држите одвојено од других елемената. 

Да бисте то урадили, вратите се у основни простор ПУИ-а, кликните на дугме „+“ и 

одаберите опцију "Креирање простора" (Слика 13 – [2]).  

Додајте жељени назив за овај простор (у овом случају „Праћење“), кликните на зелено 

дугме „Креирање простора“ и нови простор ће се појавити одмах до простора „Трезор“ 

(Слика 43). 

 

Слика 43: Додати нови подпростор у ПУИ-у 

Унесите простор „Праћење“ који се у његовом менију у горњем десном углу може 

подесити на „Сакриј“ (осим уколико желите да ученици имају приступ овом простору из 

самосталног приказа). 

Сада треба додати апликације за праћење рада. Следећи поступак описан у одељку 

4.4.3.4, додајте следеће апликације (неку или све од њих) из репозиторијума Go-Lab-а: 

- Статистика о активностима 

- Приказ онлајн корисника 

- Потрошено ученичко време 
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Апликација „Статистика о активностима“ графички приказује број активности корисника 

у ПУИ-у по апликацији у виду мултиваријабилног тракастог дијаграма (Слика 44). 

Корисници могу прилагођавати начин графичког приказа филтрирањем апликација и 

мењањем начина визуелног представљања.  

Апликација „Приказ онлајн корисника“ приказује за сваку фазу у простору за 

истраживање који су корисници у датом тренутку активни у тој фази (Слика 45). Корисник 

је приказан помоћу профилне слике или првог слова имена. Приказ активних корисника 

се ажурира у реалном времену. 

 

Слика 44: Апликација „Статистика о активностима“ 
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Слика 45: Апликација „Приказ онлајн корисника“ 

Апликација „Потрошено ученичко време“ приказује табелу са подацима о количини 

времена коју је сваки ученик утрошио у свакој фази простора за истраживање (Слика 

46). Количина потрошеног времена се ажурира у реалном времену за сваког корисника 

и за сваку фазу.  

 

Слика 46: Апликација „Потрошено ученичко време“ 

4.5.2 Коришћење подпростора „Трезор“ 

Други начин да пратите рад ученика је кроз простор "Трезор" (Слика 15 – [7]), који 

буквално представља трезор ПУИ-а. Сви подаци које ученици уносе у све апликације 

(у свим фазама) ПУИ-а аутоматски се чувају у Трезору. На тај начин наставници касније 

могу приступити свим материјалима које су креирали сви њихови ученици (Слика 47).  
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Слика 47: „Трезор“ након коришћења ПУИ 

4.5.3 Праћење индивидуалног рада ученика 

Коначно, можете пратити резултате индивидуалног рада ученика (ако знате 

надимке које су користили за приступање одређеном ПУИ-у) тако што користите 

функцију „Чланови“ у пољу Graasp-а са стране и кликом на њихове надимке који 

се јављају у одељку „Појединачни корисници“ (Слика 17 – [6]). Пошто то урадите 

за ученика који користи надимак, у прегледачу се отвара нови таб у коме је 

приказан комплетан ПУИ на коме је дати ученик радио, заједно са свим улазним 

информацијама и одговорима које је дао у апликацијама и на питања у датом 

ПУИ-у. 

4.6 Објављивање ПУИ 

Да објавите ПУИ, кликните на дугме „Објављивање простора за истраживање“ у одељку 

„Дељење“ у пољу са стране у основном простору у вашем ПУИ (Слика 48 и Слика 20 – 

[4]).  
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Слика 48: Опција за објављивање ПУИ 

Систем ће вас преусмерити на нову страницу (може вам тражити да се поново улогујете 

пре тога) која се назива „Простор за креирање истраживања“ (Слика 49) у коме можете 

додавати неке основне информације за ваш ПУИ и потом га објавити на порталу Go-Lab. 

Вероватно ћете приметити да је много поља претходно већ попуњено. Информације у 

њима су извучене из лабораторије коју сте користили у свом ПУИ. Ако желите, та поља 

можете изменити. Када завршите попуњавање свих неопходних информација у сва 

четири (4) таба странице „Креирање простора за истраживање“ (Слика 49 – [1]), кликните 

на дугме „Сачувај“ у дну странице (Слика 49 – [2]). Када завршите, ПУИ ће се појавити 

на порталу Go-Lab и биће доступан свим корисницима Go-Lab репозиторијума. 
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Слика 49: Образац за објављивање ПУИ  

[1] 

[2] 
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5 Онлајн подршка за наставнике  

Једну од важних могућности које нуди Go-Lab портал (или ‘GoLabz’) чине на њему 

доступне услуге подршке и приступа вршњацима, заједницама и научницима да 

би се наставницима олакшао коришћење окружења Go-Lab-а за учење и 

разумевање активности учења заснованог за истраживању током рада на часу 

(http://www.golabz.eu/support). 

Кликом на дугме „Подршка“ на почетној страници ‘GoLabz’-а (Слика 2 – [5]), 

отвара се нови таб у прегледачу (Слика 50), са линковима до следећих ресурса 

и услуга за наставнике – кориснике Go-Lab окружења за учење: 

 

Слика 50: Go-Lab онлајн подршка за наставнике 

 Видео упутства 

 Упутство Савети и трикови 

 Питања и одговори 

 Форум заједнице 

 Онлајн курс 

 Платформа за подучавање 

 

 

http://www.golabz.eu/support
http://www.golabz.eu/videos
http://go-lab-project.eu/tips-tricks
http://go-lab-project.eu/faq-new-page
http://tutoring.golabz.eu/forum
http://go-lab-project.eu/mooc
http://tutoring.golabz.eu/
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У одељцима који следе се описује предмет сваког од ових ресурса.  

5.1 Видео упутства 

Линк „Видео упутства“ ће вас одвести до странице (Слика 51) на новом табу у прегледачу 

на којој се налазе следећа видео упутства: 

 

Слика 51: Go-Lab видео упутства 

 Додавање ресурса у ПУИ 

 Апликација Concept Mapper 

 Алат за закључивање 

 Конфигурисање алата 

 Креирање простора за истраживање из Golabz-а 

 Креирање простора за истраживање у Graasp-у 

 Алат Data Viewer 

 Алат за осмишљавање експеримената 

 Апликација Hypothesis Scratchpad 

 Увод за коришћење Golabz-а 

 Апликације за аналитику и приватност током учења 

 Управљање ПУИ-јем у Graasp-у 

 Премештање и копирање 

 Објављивање простора за истраживање на Golabz-у 

 Апликација Question Scratchpad 

 Једноставна обрада текста 

5.2 Упутство „Савети и трикови“ 

Линк „Упутство Савети и трикови“ отвара нови таб у прегледачу са страницом која 

садржи кратке савете о одређеним питањима у вези са којима вам може бити потребна 

помоћ (Слика 52), као што су: 

http://www.golabz.eu/video/adding-resources-ils
http://www.golabz.eu/video/concept-mapper
http://www.golabz.eu/video/conclusion-tool
http://www.golabz.eu/video/configuration-tools
http://www.golabz.eu/video/create-inquiry-space-golabz
http://www.golabz.eu/video/create-inquiry-space-graasp
http://www.golabz.eu/video/data-viewer
http://www.golabz.eu/video/experimental-design-tool
http://www.golabz.eu/video/hypothesis-scratchpad
http://www.golabz.eu/video/introduction-golabz
http://www.golabz.eu/video/learning-analytics-and-privacy
http://www.golabz.eu/video/managing-your-ils-graasp
http://www.golabz.eu/video/move-and-copy
http://www.golabz.eu/video/publish-your-inquiry-space-golabz
http://www.golabz.eu/video/question-scratchpad
http://www.golabz.eu/video/simple-text-editing
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Слика 52: Go-Lab Савети и трикови 

 ПУИ који направите можете копирати  

 Мењање величине слика у Graasp-у 

 Таб са информацијама у ПУИ-у 

 Место и ред информација и лабораторија 

 Претходно знање ученика 

 Давање назива фазама истраживања 

 Специфични алати за одређене области 

 Објашњење Go-Lab алата 

 Go-Lab алати садрже функцију за помоћ 

 Истраживање није само скуп прописаних корака 

 Можете мењати фазе циклуса истраживања 

 Трајање фазе истраживања 

 Прелаз између фаза истраживања 

 Објашњење фазе истраживања 

 Коришћење медија у ПУИ 

 Број и дужина видео материјала 

 Фаза закључка 

 Коришћење питања 

 Када представљате апликације за постављање питања или хипотезе 

(Questioning/Hypothesis Scratchpad), вратите се на њих у некој каснијој фази 

 За различите фазе користите различите слике у позадини. 

 Одаберите језик који користите 
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 Оставите довољно времена за завршетак рада у ПУИ 

 Није све ученике потребно усмеравати у истој мери 

 При осмишљавању ПУИ можете сарађивати са колегама 

Кликом на било које од тих питања (линкова), испод се отвара кратко објашњење тог 

питања; оно може садржати текст, слике и/или линкове до веб страница. Пример за 

питање „ПУИ који направите можете копирати“ можете видети на Слика 52. 

5.3 Питања и одговори 

Линк „Питања и одговори“ отвара нови таб у прегледачу који вас усмерава на страницу 

на којој можете наћи списак Често постављаних питања (Слика 53). Ако кликнете на било 

које од њих, појавиће се кратак текст са одговором на то питање. На пример, на Слика 

53 погледајте одговор на питање „Шта је учење засновано на истраживању?“. Питања 

која су тренутно наведена на тој страници разврстана су у три категорије, у зависности 

од тога да ли су: 

 општа питања о Go-Lab пројекту,  

 питања о просторима за учење засновано на истраживању и о онлајн 

лабораторијама, или 

 техничка питања.  

 

Слика 53: Go-Lab питања и одговори 

Неки од примера ових питања у свакој од тих категорија су: 

Go-Lab пројекат (општа питања) 

 Шта значи Go-Lab? 

 Шта је онлајн лабораторија? 

 Шта је учење засновано на истраживању? 



Go-Lab Приручник за подршку наставницима 

Go-Lab 317601  страна 69 од 77 

 Шта су елементи за подршку учењу? 

 Који је најважнији утицај Go-Lab-а? 

 Које користи нуди Go-Lab? 

 Које врсте подршке или обуке за наставнике се нуде? 

 Шта је први корак који треба начинити да бисте се придружили Go-Lab-у? Одакле 

треба да почнем? 

 Коме треба да се обратим за помоћ или информације? 

 Моја земља није на списку у Go-Lab-у. Могу ли ја да се придружим? 

 Ја нисам наставник природних предмета, али желим да користим Go-Lab алате 

за ауторски рад и неке апликације. Могу ли и ја да их користим? 

 Шта ће бити са golabz.eu, лабораторијама, апликацијама и ПУИ-ма по завршетку 

пројекта? 

 Ја сам наставник на обуци за рад у настави, могу ли да се придружим Go-Lab-у? 

 Директор школе у којој радим је изразио забринутост у вези са питањима као што 

су приватност ученика, заштита података о личности итд. Шта треба да му-јој 

одговорим? Да ли постоји званична изјава политике о тим питањима? 

Простори за учење засновано на истраживању и онлајн лабораторије 

 Шта значи ПУИ? 

 Како могу да објавим ПУИ? 

 Развијам ПУИ и направио сам грешку. Могу ли да пронађем његову претходну 

верзију? 

 Како могу да делим ПУИ са колегама наставницима? 

 Имам онлајн лабораторију која није укључена у golabz.eu. Могу ли да је користим 

у мом ПУИ? 

 Како могу да предложим нову онлајн лабораторију за укључивање у golabz.eu? 

 Да ли су предложене фазе истраживања једини модел истраживања који морам 

да користим у мом ПУИ? 

 Могу ли да штампам цео свој ПУИ како бих могао да радим на њему у штампаном 

облику офлајн? 

 Када копирам ПУИ и потом га изменим, имам ли дозволу да објавим нови ПУИ на 

коме сам ја наведен као аутор? 

 Која је разлика између власника и уредника ПУИ-а? 

 Не могу да нађем одговор на моје питање, коме треба да се обратим, шта треба 

да радим? 

Техничка питања 

 Ја сам наставник и желим да развијем лабораторију на удаљеној локацији, 

одакле треба да почнем да радим на томе? Где могу да нађем техничке 

спецификације, смернице или подршку? 

 Колико највише ученика може користити мој ПУИ одједном? 

 Који су прегледачи и оперативни системи боље подржани или препоручени за 

коришћење? 

 да ли су таблети и паметни телефони подржани? 

 У мом ПУИ имам линк до једне екстерне странице. Шта треба да учиним да се 

она отвори у новом прозору прегледача (или да се отвори у оквиру ПУИ)? 

 Која је разлика између власника и уредника ПУИ-а? 

 Не могу да нађем одговор на моје питање, коме треба да се обратим, шта треба 

да радим? 
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5.4 Форум заједнице 

Линк „Форум заједнице“ отвара нови таб у прегледачу, са форумима за дискусије које се 

на форуму воде. На Слика 54 можете видети форум „Дискусија о општим питањима“ и 

форум „Дискусија о техничким питањима“. Ако кликнете на било који од њих, бићете 

усмерени на нову страницу на којој се налази списак тема за дискусију у оквиру 

одговарајућег форума и број доприноса у оквиру сваке теме. Све те доприносе можете 

прочитати или можете користити претрагу са десне стране да потражите неку одређену 

тему. Међутим, да бисте објавили нови садржај на форуму, било у виду коментара на 

постојећу објаву или у виду нове теме за дискусију, прво се морате улоговати на 

„Платформу за подучавање“, како је објашњено у одељку 5.6. 

 

Слика 54: Форум Go-Lab заједнице 

5.5 Онлајн курс 

Кликом на линк „Онлајн курс“ отвара се нови таб на коме се налази Go-Lab огромни 

отворени онлајн курс (на енглеском: „Massive Open Online Course“ или „MOOC“) за 

наставнике. Овај курс (који се тренутно развија) ће пружити увод у технике наставе 

засноване на истраживању и објаснити како се оне могу уградити у редовне наставне 

активности. Пет модула курсева оријентисаних на сценарије ће пружити детаљна 

упутства о томе како треба користити одређене онлајн лабораторије, како треба 

креирати просторе за учење засновано на истраживању који подржавају ваше планове 

за рад на часу и како треба делити и користити те просторе са ученицима, а модули ће 

трајати пет недеља.  

5.6 Платформа за подучавање 

Коначно, линк „Платформа за подучавање“ вас води до нове платформе 

(http://tutoring.golabz.eu) (Слика 55), преко које можете приступити одређеном броју 

стручњака Go-Lab-а, који пружају помоћ корисницима Go-Lab-а и наставницима кроз 

сесије вебинара које нуде о одређеном броју релевантних тема. 

Можете претраживати одређеног стручњака/тутора или их разврстати према:  

 оцени коју су добили од других корисника,  

 абецедном реду, или  

http://tutoring.golabz.eu/
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 по томе да ли су недавно ажурирали своје профиле. 

Претрага теме о којој бисте желели да разговарате или да сазнате више на овој 

страници такође вам даје списак са именима тутора са стручним знањима о различитим 

темама, на основу личних описа које су поставили на своје профиле. 

Списак недавно снимљених сесија вебинара појављује се на десној страни ове 

странице. Ако кликнете на списак, бићете преусмерени на Google+, преко кога можете 

гледати снимљене сесије. Али ако желите да видите шта тутори имају у својим 

понудама, да тражите сесију, да оставите коментар и/или да се региструјете за 

похађање неког будућег вебинара, треба да имате отворен налог и да сте улоговани на 

Платформу за подучавање. Налог отварате кликом на дугме „Логовање/регистрација“ у 

горњем десном углу странице, после чега треба да попуните одговарајуће информације 

(Слика 56). 

 

Слика 55: Go-Lab платформа за подучавање 

 

Слика 56: Креирање налога на Go-Lab платформи за подучавање 
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Форуму Go-Lab заједнице описаном у одељку 5.4 се такође може приступити преко Go-

Lab платформе за подучавање, кликом на дугме „Форум“ у горњем десном углу странице 

форума.  
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6 Глосар 

GoLabz: Репозиторијум Go-Lab-а. Он садржи одабране онлајн лабораторије, пул ПУИ-а 

који користе онлајн лабораторије и збирку апликација које су погодне за коришћење у 

ПУИ-ма Go-Lab-а. 

Graasp: окружење за ауторски рад Go-Lab-а. 

Простор за учење засновано на истраживању (ПУИ): активности засноване на 

истраживању које су структурисане на основу Go-Lab циклуса истраживања и које могу 

садржати лабораторије, ресурсе за учење и апликације да би се омогућило и подржало 

учење засновано на истраживању. 

Простор за истраживање: простор у Graasp-у који је структурисан у складу са Go-Lab 

циклусом истраживања. Он садржи један простор за сваку фазу истраживања, један 

простор за „Информације о“ и један простор за „Трезор“. 

Простор (или простор у Graasp-у): у Graasp-у, простор је оквир за контекст сарадње. 

Простор у Graasp-у се оквирно може упоредити са фолдером и његовим члановима и 

њиховим овлашћењима. Насупрот фолдеру, простор у Graasp-у омогућава не само 

чување датотека, већ и приказ динамичног садржаја и коришћење веб апликација. 

Апликације као подршка у раду (апликације): мале на вебу засноване софтверске 

апликације које су подршка у остваривању одређених циљева учења или наставе и у 

извршењу задатака у онлајн лабораторијама.  

Платформа за подучавање: Go-Lab платформа за подршку и комуникацију, која нуди 

приступ вршњацима, заједницама и научницима како би се олакшало коришћење Go-

Lab окружења за учење и разумевање активности учења заснованог на истраживању у 

раду на часу 
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