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1. УВОД
Циљеви техничког и технолошког образовања одражавају заинтересованост
друштва за научну и техничку писменост, за друштвено – економски развој, за
припремање људи за широку примену научних достигнућа и за обучавање оних
који ће та достигнућа даље развијати и усавршавати.
Самостални рад ученика уз помоћ наставника, један је од основних циљева
савремене наставе. Ученика треба постепено водити до самосталног рада,
систематски и континуирано га оспособљавати. Самосталан рад се може
дефинисати као организована запосленост ученика у контролисаним условима на
решавању постављених задатака.
Индивидуална настава представља најбоље решење за извођење наставе.
Врши се избор задатака (садржаја) који највише одговарају одређеном ученику.
Индивидуализовати наставу, значи, оријентисати се на реалне типове ученика,
узети у обзир разлике међу њима, ускладити их, и мењати методе и поступке
педаошког деловања према тим разликама, омогућити ученицима да напредују
према свом темпу и могућностима.
Софтвер који се користи у области образовања преставља савремен начин
учења, и назива се образовни рачунарски софтвер. Он обухвата програмске језике
и алате, одређену организацију наставе и учења, која се базира на логици и
педагогији. Под образовним рачунарским софтвером подразумевају се
рачунарски програми који се могу користити у оквиру наставе који помажу и
усмеравају у фазама индивидуалне наставе.
Моделовање и симулација су значајни фактори ефикасности наставе и
учења, посебно у настави техничког образовања. Узимајући у обзир да је број
часова за обраду наставних садржаја минималан, да треба да доминира практичан
рад и вешбе, комбинујући их са давањем потребних теоретских знања и
информација о материјалима, алатима и поступцима обраде предвиђеним за дати
разред, и да ученик треба да усвоји наставно градиво, може се закључити да је
примена модела и симулације у настави и процесу учења веома важна, практично
неопходна.
Захваљујући развоју дигиталне технологије и новим могућностима
рачунара, омогућен је развој рачунарског моделовања и симулације. Примена
софтверских модела у настави има за циљ, не само стварање техничке
писмености ђака, већ и додир са рачунарским технологијама и могућност њихове
употребе.
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2. СИСТЕМ, МОДЕЛ, МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА
Zeigler: Моделирање и симулација чине низ активности за прављење модела
реалног система и његове симулације на рачунару.
Из дефиниције је очигледНо да се овде ради о три главна елемента: реалном
систему, моделу и рачунару. Када се говори о моделирању и симулацији, онда се
поред ових елеменатата посматрају и везе међу њима. Моделирање се односи на
везу реаног система и модела, а симулација означава везе рачунара и модела.

слика 1.

Систем
Реалан систем је издвојени део реалног света, који је од интреса. Систем
може бити постојећи или нешто што се планира за будућност. Природњак, на
пример, је можда заинтресован за постојећи реалан систем као процес развоја
цвећа или социјалну организацију колоније пчела. Неки инжењер може бити
заинтресован за вештачки систем планиран за будућност – на пример, нова
генерација рачунара или нови транспортни систем.
Систем се састоји од делова који се могу идентификовати и који су
способни да узајамно делују на такав начин да читав скуп делова функционише
заједно како би испунио низ специфичних захтева. Делови (или елементи)
система су компоненте. Често је то нешто опипљиво, али може бити и низ
правила која која управљају операцијама система. Компоненте имају сопствене
карактеристике, особине (атрибуте), а описују се нумеричким или логичким
вредностима.
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Генерално говорећи, реалан систем је (или ће бити) један извор података о
понашању, у основи као дијаграм зависности X од времена Т, где X може бити
било која променљива од интреса, као што је температура собе, број латица
цвета, нацинални доходак итд. То понашање је веома битно јер се може
забележити.

Модел
Модел је погодан начин представљања укупног човековог искуства и
његових начина размишљања о систему који се истражује. Модел је презентација
система и креирамо га да би боље разумели структуре (процесе) система.
Основни захтев: сваки модел мора описати систем са довољно детаља, тј.
потребно је да његове карактеристике одговарају карактеристикама система.
Модел се може описати као скуп инструкција за формирање података о
понашању. Модели се обично описују на познати начин – диференцијланим
једначинама, нотацијом коначних аутомата, неким формализмом за осначавање
дискретних догађаја. Заправо, модел «некоме или нечему» обезбеђује
инструкције за формирање података. «Неко или нешто» може бити човек
(моделар) ако он покуша да реши диференцијалне једначине које је поставио, или
то може бити дигитални рачунар који решава једначине програмским путем. За
нас је рачунар «неко или нешто» што производи податке о понашању процесом
рачунања на оснуву одговарајућег програма.
Мада модел сам по себи не генерише податке, можемо говорити о
подацима генерисаним на основу модела или понашању модела, јер је модел тај
који обезбеђује кључне инструкције рачунару за генерисање података. Треба
разликовати понашање модела од његове структуре модела. Структура се односи
на посебан облик инструкција које модел даје. Понашање је оно што модел ради,
а структура је оно што га тера да се понаша.
-

Реалан систем
Модел
Рачунар
Моделирање
Симулација
Реалан, стваран или замишљен систем
Представа на прихватљив начин

Често се систем може представити на неколико начина – различитим
моделима. Разлози за ово су: 1) истраживач који посматра систем може бити
заинтресован за више проблема (нпр. пројектовање диска у рачунару); 2) често су
истраживачева наклоност, знање и интуиција пресудни код избора метода за
формулисање система и модела.
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Моделирање
Моделирање је начин представе система и теорије о том систему у облику
којим се може манипулисати (у неким оквирима).
Моделирање се брине и о ваљаности модела, тј. колико добро модел
репрезентује посматрани систем. Поједностављано посматрано, ваљаност је мера
поклапања података реалног система и података добијеним моделом.
Постоје неколико степена ваљаности модела.
Поступак моделирања у првој итерацији тражи разумевање како реалан
систем ради – попут приридњака који истражује природу. У том случају
употребљава се модел да опише хипотезе о понашаљу стварности. Модел се може
употребити и као замена за стваран систем. За то постоји неколико разлога:
експериментисање на реалном систему може бити скупо или дуготрајно, или чак
немогуће. На пример, морална начела нас спречавају да експериментишемо на
људском мозгу. Поред тога, рачунарске симулације су недеструктивне и
поновљиве. Коначно, подаци из рачунара се могу једноставније интерпретирати,
статистички обрадити.
Пример: Симулациони модел као замена се може употребити у едукативне
сврхе. Ученици основних школа могу симулирати рад четворотактног бензиског
мотора, изучавати рад радип предајника-пријемника и др.
И код научно оријентисаних, као и код апликацијама оријентисаним
случајевима, добијање употребљивог модела је од виталног значаја. Код
апликацијама оријентисаним случајевима, ми смо заинтресовани за репликативну
или предиктивну ваљаност модела. У случајевима, нпр. када се формира модел
система који ће се градити, од модела сед очекује да да одговоре на разне
ситуације којима се модел подвргава. Стога, постоје случајеви где је потребно да
се постигне структурна ваљаност модела.
Да би постигли употребљив модел, морамо знати да га конструишемо. То
укључује потребу да се модел опише на неки формалан начин – изрази језиком.
Како су почетни модели обично сувише компликовани, обично постоји потреба
да се модел поједностави, а да се задже само битна понашања. Треба да разумемо
шта чини модел сложеним гледано из угла рачунарског програма који треба да
спроведе инструкције модела. Ваљаност модела је битна, као и провера
коректности програма. Стога, потребно је разумети и симулациони процес:
његову механику – како се генеришу случајни бројеви, како се решава систем
диференцијалних једначина, као и стратегије симулације – различите приступе
код спровођења дискретних догађаја и активности.
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Комуникациони аспекти моделирања и симулације
Ово је један од најважнијих аспеката моделирања, али уједно и један од
оних којима се посвећује најмање пажње.
Фазе конструисања модела и провере идеја обично представљају изазов за
моделара. Оне су праћене сталним узбуђењем (како ће наредни покушај проћи?)
и мотивишу моделара. Међутим, једном када се изазов моделирања преброди и
када се лична радозналост моделара задовољи, може се десити да моделар за
даљи рад нема више ентузијазма, тако да изостаје појашњавање резултата
моделирања као и комуникација са другима (колегама) ради преношења
добијених резултати и искустава. Тиме постоји опасност да се велика уложена
енергија једноставно изгуби – поготово када се посматра трајан допринос.
У овом контексту, ефективна комуникација подразумева:
1. неформалан опис модела и усвојених претпостравки током његовог
конструисања
2. формалан (нпр. математички) опис структуре модела
3. презентацију програма (симулациони модел) којим је извршена
симулација
4. презентацију спроведених симулационих експеримената, њихове
резултате и анализу
5. закључке о применљивости модела (за разне примене), његовој
исправности и цени експлоатације
6. однос тога модела према другим моделима (било прошлим или
будућим).
Они који могу имати користи од овога су:
1. корисници (потенцијални корисници симулационог програма)
2. колеге – моделари, који нове идеје могу директно или индиректно
употребити за своја истраживања и развој.

Модел и теорија
Нужан елеменат у повезивању система и модела је теорија. Теорија је
општи исказ неког принципа изведен из посматрања система и података
добијених тим посматрањем. Теорија треба да објасни понашање посматраног
система. (везана је за посматрање – тј. податке добијене посматрањем). Теорија
омогућава предвиђање закључака који се потом могу проверити.
Модел је само предочена, приказана теорија. За разлику од теорије, он је
конкретан и омогућава да се теорија провери на делу. Модел је облик проучавања
система и теорије о њему. Модел се може изградити само ако је теорија
претходно формулисана, тј. модел не може постојати ако нема теорије. (Модел
поједностављује и апстрахује неке кључне елементе теорије.) За разлику од
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теорије која је општа, модел је применљив на одређену ситуацију – конкретан
процес (систем).
Теорија предвиђа и повезује узрок и последицу, а модел омогућава да
испитамо закључке теорије, али не и да објаснимо понашање реалног система,
што чини теорија.
Теорија служи да:
- објасни понашање система
- се изгради модел на основу кључних елемената теорије.
Теоријом модел се (има вишеструку улогу):
- предвиђа
- објашњава
- повезује са системом.
Улога модела:
- провера теорије на делу (једина улога).

слика 2.
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Верификација и ваљаност модела
Највећу потешкоћу у поступку моделирања и симулације представља
одређивање ваљаности модела (а тиме и симулације). Нема теорије која
осигурава правилан пут до успеха симулације.
Верификација и ваљаност су фазе у процесу моделирања и симулације где
треба осигурати да модел верно представља реалан систем и да се програм
коректно изводи за тај замишљени модел.
Верификација модела је провера да ли се модел (у својим деловима и као
целина) понаша онако како је замислио аутор модела – тј. да ли је теорија
прецизно преведена у оперативни модел. Проверавају се програм и подаци који
се уграђују у програм (провера се може вршити по деловима).
Подразумева се (дефинише се) степен подударања који зависи од сврхе
истраживања. Апсолутно подударање је немогуће и непотребно. Неподударност
је делом последица разних апроксимација.
Умешност аутора је у одређивању релативне важности различитих
ефеката и у употреби одговарајућих апроксимативнох метода, прикладних
конкретном проблему.
Модел који укључује све променљиве и везе међу њима је баѕни модел. Он
је апсолутно ваљан и представља идеализацију која се не може реализовати у
пракси јер:
- познавање система никада није потпуно
- модел је неекономичан (решевање модела захтева много рачунарсног
времена) и неоперативан (гломазан, тако да се резултати тешко
интерпретирају)
У пракси се модел увек поједностављује. Сажети модел или груби модел
добија се сажимањем компоненти система и њихових међусобних веза
(интеракција).
Код формирања модела одреди се експериментални оквир тако да се
обухвате само неке карактеристике система битне за решавање конкретног
задатка. Експериментални оквир зависи од сврхе истраживања. У сваком систему
се може одредити неколико експерименталних оквира.
Ваљаност модела је релативна ваљаност у односу на експериментални
оквир, тј. модел може бити ваљан унутар једног експерименталног оквира, а
неупотребљив унутар другог.
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Пример:

слика 3.
Степени ваљаности:
1) репликативна ваљаност (најнижи степен) – је подударање излаза модела
и система. Утврђује се на основу поређења излаза модела и система. За поређење
се употребљавају: статистичка, факторска, спектрална и регресиона анализа.
2) предиктивна ваљаност – је способност модела да произведе добре
вредности пре него што се оне могу измерити у реалном систему (употреби се за
предвиђање). Омогућава да се симулацијом истражују ситуације које нису
посматране у реалном систему.
3) структурна ваљаност – је код модела који не само да могу да понове
понашање посматраног система, већ и да у потпуности одсликавају начин на који
реалан систем функционише да би произвео такво понашање. Омогућава
истраживање система, да се истражи начин спровођења операција у реалном
систему које је немогуће мерити и снимити. Овде постоји могућност тестирања
хипотеза о структури система.
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Класификације модела
Постоји више класификација модела.
1. Физички и апстрактни модели
Физички модели су физичке репрезентације истраживаног система,
засноване на аналогији (формалној аналогији) физичких закона понашања (нпр.
аналогија механичких и електричних система, електричних и хидрауличних итд.)
Пример: На основу аналогија са електричним компонентама, произвољна
функција преноса може бити реализована употребом кондензатора, отпорника и
калемова.
Апстрактни модели су симболична, вербална и математичко-логичка
репрезентација система. Карактеристике (атрибути) система се представљају
променљивима, а везе унутар система и везе са околином, које повезују
променљиве, математичким функцијама (описаним апстрактним математичким
моделима) или дијаграмом стања (рачунарски модел). Математички модели
употребљавају симболичку нотацију и математичке једначине.
2. Статички и динамички модели
Статички модели дају само излазе модела за систем у равнотежи. Ако се
стање равнотеже промени, излази се мењају, али се не показује начин и узрок
прелаза из једног у друго стање.
Динамички модели следе промене у времену изазване активностима у
систему. Могу се употребити за истраживања динамичких карактеристика
система.
Код динамичких модела, у односу на начин промене времена, постоје
модели континуланог времена и модели дискретног времена. Код модела
континуланог времена сат времена расте континуално (узима вредности из
интервала [0,T]). У моделу дискретног времена сат напредује скоковито и
поприма само неке вредности из интервала [0,T]. Даље, модели дистреног
времена се деле на моделе критичних догађаја и моделе са једнаким временским
размацима. Модел критичних догађаја има неравномерне временске размаке
дефинисане дискретним догађајима у моделу. Код модела са једнаким
временским размацима временски размаци су једнаки (еквидистантни) без обзира
да ли у временским интервалима има релевантних догађаја или нема.
3. Модели континуалног стања и дискретног стања
Ово је подела у односу на опсег вредности који могу да приме описне
променљиве. Код модела контуниалног стања описне променљиве се описују
реалним бројевима (или делом реалне осе) и промене стања се одвијају
континулано, тј. променљиве у моделу су контролисане континуланим
функцијама, било алгебарским или диференцијалним једначинама. Код модела
дискретних стања вредности променљиве примају само вредности из дискретног
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скупа вредности и промене стања се одвијају дискретно, а модел напредује у
времену прескачући из стања у стање. Кључно обележје дискретних модела су
дискретни догађаји – као узроци промена променљивих стања. Постије и модели
помешаних стања, где су присутна оба типа променљивих.
Класа диференцијалних једначина је модел континуланог времена и
континуалног стања.
4. Стохастички и детерминистички модели
Ова подела зависи од тога да ли су неке карактеристике у моделу дате
помоћу функције вероатноће или не. Код детерминистичког модела за сваку
вредност улаза (и стања) излаз модела увек има исте вредности, тј. излаз се
једнозначно описује на основу улаза (и стања). Код стохастичких модела постоје
случајне варијације излазних резултата. Увођење стохастичких променљивих
битно мења начин понашања модела. Често једна стохастичка променљива утиче
на стохастичко понашање и дгугих нестохастичких променљивих тако да оне
флуктуирају током симулационог експеримента. Појединачне вредности
стохастичке променљиве немају никакво значење за њено квантитативно
одређивање, већ је потребно пратити велики број појединачних података за
правилну процену вредности променљиве. Стохастичка променљива се у моделу
репрезентује низом случајних вредности – у симулацију треба укључити
генератор случајних бројева.
5. Аутономни и неаутономни модели
Ово је подела у односу на интеракцију модела (система) са окружењем.
Ако се претпостави да се реалан систем може посматрати изоловано од
окружења, за модел се каже да је аутономан. Са друге стране, неаутономни
моделу дозвољасвају утицај окружења. Тада постоје улазне променљиве чије
вредности нису контролисане од стране модела, али оне утичу на понашање
модела. Пример аутономног модела је говорни апарат човека.
6. Временски непроменљиви и променљиви модели
Ова подела се односи на на то да ли се правила интеракције модела мењају
са временом. Модел је временски инваријантан уколико правила о интеракцији
зависе само од вредности дескриптивних променљивих. Са друге стране, уколико
се време експлицитно појављује као аргумент правила о интеракцији, тада се
правила мењају са временом и ради се од временски променљивом моделу.
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Симулација
Реч симулација има различита значења. У говорном језику значи
претварање, опонашање....
Симулацију омогућава програм – производи историјат стања.
Симулациони модел представља модел у рачунару. Спроводи се
кодирањем. Претходи му формирање концепцијског модела као резултат систем
анализе. Симулациони модел је софтвер. Омогућава да се једноставно дође од
концепцијског модела до верификованог програма. Не ретко, симулациони језици
су сложени, тј. њихово разумевање је сложеније од разумевања симулираног
система.
Симулација, у ширем смислу, је поступак који обједињава:
- снимање података на реалном систему
- експериментисање на реалном систему
- формулисање теорије
- изградњу концепцијског модела
- програмирање
- планирање експеримента на рачунару
- експериметисање са програмом на рачунару и анализа резултата
експеримента.
У ужем смислу, симулација је експериментисање са рачунарским моделом
(добијање кретања вектора стања у времену).
Предност симулације: Она омогућава веће и једноставније разумевање
теорије. Током симулационог експеримента може се “гледати” одвијање
симулираног процеса.
Студија симулације се састоји од више изведених симулационих
експеримената. Експерименти су поновљиви – резултати зависе од контролисано
унетих промена параметара (на почетку и током симулације). Симулација даје
излаз само за неке вредности независних променљивих и параметара. Не добија
се произвољна (било каква) фукционална међузависност између излаза и
независних променљивих и параметара.
Симулација се брине о успешности којом рачунар извршава инструкције
модела. Уколико успешно програм реализује модел онда се каже да је коректан.
Брине нас тачност података произведених програмом, тј. да ли рачунар успешно
опонаша модел или генерише погрешне податке који су резултат извршавања
програма али нису каракетристика понашања модела.
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3. САВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА,
КОМПЈУТЕР
Данас, на прагу 21. века, суочени смо с фасцинантним стањем које су
увеле нове технологије у сва подручја људског деловања. Интензиван
технолошки развој, експлозија информација у свим секторима привређивања и
посебно развој информационе технологије, развој нових научних дисциплина и
научне методологије, изузетна динамика промена у системима и њиховом
окружењу нису могли мимоићи ни подручје образовања. Нова сазнања и нове
технологије утичу, непосредно или посредно, на реформу и усавршавање система
образовања, измене у наставним садржајима, унапређивање технике и
технологије наставе. Међутим, док је технологија у другим сферама и подручјима
људског рада и деловања значајно напредовала, школа је, опет, као један од
инертнијих система друштвеног развоја, у приличној мери остала на нивоу
класичне организације рада. Она је, углавном задржала старију образовну
технологију и уколико се не буде, у том погледу, брже мењала постоји опасност
њеног знатног заостајања за дешавањима у другим областима.
На срећу, то зоастајање школе мање је уочљиво у погледу садржаја
образовања, али је зато, на жалост и те како приметно у техници и технологији
наставе. Отуда, не изненађује што поједини аутори већ на почетку друге
половине 20. века упозоравају да је педагошка техника, у целини узев, за разлику
од многих других сектора људске активности, такорећи у стадијуму занатског
рада (Кумс 1971). Нефлексибилност традиционалне школе према научнотехнолошком прогресу и савременим променама у свим сферама човековог
живота и рада недопустива је ако имамо у виду да су научно мишљење и
општедруштвени прогрес одувек били у "спрези" са школом и системом
васпитања и образовања уопште. Наиме, стални реформски помаци на свим
нивоима и степенима васпитно образовног система повратно делују на све
друштвене ресурсе и кретања. Међутим, и поред покушаја па чак и значајних
остварења у области увођења и примене савремене образовне технологије већина
аутора је мишљења да постојећа васпитно-образовна (наставна) пракса у том
погледу још увек не одговара савременим потребама и захтевима. (Мандић, П.,
Мандић, Д., 1996).
Просветна политика, политика коришћења људских ресурса и политика
развоја у целини базирају се на принципу улагања у образовање као фактора
научног, техничког, културног и економског развоја. С обзиром на то да је
информациона технологија несумњиво постала цивилизацијским обележјем
нашег раздобља и неопходним условом друштвеног развоја уопште, то за систем
васпитања и образовања, конкретно школу, императивно значи како увођење
нових образовних садржаја тако и промене у начину обраде, савладавања, тј.
самом приступу образовним садржајима, заправо, модернизацију наставног рада.
Резултати брзог развоја аутоматизације и електронике створили су нове
образовне потребе, али и отворили неслућене могућности дидактици.
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3.1 Компјутер
Информатичку епоху и електронску културу комуникација симболизује
компјутер, те компјутерској технологији припада посебно место при разматрању
актуелних промена у настави и учењу. Свуда у свету образовне установе у свом
наставном и научном раду, у мањој или већој мери користе поред дијапројектора,
кинопројектора, телевизије, магнетофона, видеорекордера и др., и компјутер.
Поставши са својим перформасама интерактивни медиј, компјутер и његова
примена у образовању, настави и учењу постаје и највећа и најзначајнија промена
у систему иновација. Међутим, и после вишегодишње примене у школској
настави, научноистраживачком раду, за управљање и вођење школама, за
изградњу информационог система, рачуноводство и друго, још увек се истражује
његова рационална примена и посебно њени ефекти на образовне исходе наставе.
Преглед и анализа литературе која се бави овим питањима и проблемима
довели су нас до закључка да је релативно мало истраживања предузето у овој
области. С обзиром на малобројне и скромне резултате истраживања, још увек
нисмо у ситуацији да сагледамо све последице увођења компјутера у наставу, ни
с педагошког, ни с технолошког, а ни с програмског становишта. Свакако, та
чињеница никако не сме бити мерило њиховог увођења. Напротив, тек
практичном провером теоријских поставки и теоријском анализом и
осветљавањем праксе могуће је доћи до веродостојних сазнања. Наравно, први је
корак оспособљавање наставника и сарадника да користе велике техничке
могућности које им стоје на располагању и тако помогну да се образовање и
школа више него до сада окрену будућности.

3.2 Примена компјутера у настави
1

У изворном значењу реч техника означава вештину како се нешто ради, а
2
технологија скуп знања и вештина о различитим поступцима и процесима. С
обзиром на то да се значење ових речи током еволуције људског друштва
проширило данас, можемо говорити о различитим техникама, односно, различитим технологијама. Под појмом наставна техника данас се, углавном,
подразумева скуп разноврсних средстава које наставник и ученици примењују у
3
наставном процесу , мада се понекад овим термином означава и сама умешност
наставника у практичном извођењу наставног рада. (Продановић,Т., Ничковић,
Р., 1974:47). За разлику од наставне технике код које је нагласак на средствима,
наставна технологија се, као шири појам, претежно односи на организацију
наставног процеса.
1
2

Потиче од грчке речи -техне (вештина)
Потиче од грчких речи -техне (вештина) и логос (реч, знање, наука)

15

3

Нпр. аудио-визуелна наставна техника (магнетофон, радио, ТВ, наставни
филмови и др.); класична техника (табла, уxбеник итд.); компјутерска
техника (компјутер у настави)

Заправо, наставна технологија подразумева скуп мера, поступака и метода
организације наставног процеса. И док једни аутори овим терминима дају
истоветна значења (наставне технике), други наставну тех-нологију своде на
аудио-визуелне медије (Хубалек Франц, према: Круљ 1988), трећи наставну
технологију сматрају науком и то експерименталном науком (Хиллс, П. Ј., према:
Круљ 1988), ипак је највећи број оних теоретичара који термину наставна технологија дају знатно шире значење које иде даље од означавања техничке основе
или уопште технике наставног рада. По Круљевом схватању у питању је
"јединство организационих облика и методолошких поступака у чијој је основи
примена одговарајућих савремених техничких средстава" (Круљ 1988:11).
Тежиште је, дакле, на организацији наставе према савременим захтевима уз
коришћење савремених средстава. Употреба термина "образовна технологија"
подразумева још шире сагледавање и схватање овог појма које поред
организације наставе, укључује и реализацију и верификацију процеса наставе и
учења. Тако Петар и Данимир Мандић, под образовном технологијом
подразумевају процес који је усмерен на остваривање циљева образовања и стога
подразумева људе (наставнике, ученике), идеје, организацију, наставне базе,
средства, облике и методе рада, те поступке и средства вредновања онога што је у
процесу образовања остварено (Мандић, П., Мандић, Д., 1996:42). У сваком
случају, већина аутора је сагласна у томе да је технологија суштински фактор
наставе и учења, а не техника или средство којим се користи наставник.

3.3 Улога и значај примене компјутера у наставном раду
Интензивна примена компјутерске технологије у разним областима
људске делатности, утицала је на то да компјутери постану све присутнији и у
процесу наставе и учења. Условили су и проузрокују промене у концепту
образовања, наставним садржајима, технологији наставе и односима између
наставника и ученика. С обзиром на то да компјутеру, захваљујући предностима
које има над осталим средствима, припада водеће место у процесу увођења
иновација у наставу, предмет нашег истраживања у ужем смислу представља
управо промишљање и разма-трање примене компјутера у наставном раду.
Дијапазон примене компјутера у образовању практично је неограничен
(настава, истраживачки рад, управљање, администрација и др.). По мишљењу
многих аутора нема подручја у образовању у коме се микрокомпјутер не би могао
користити. Тако је за Ј. Хебенстреита компјутер наставно средство, универзални
систем за извођење наставе, вредновање знања, квалитета рада наставника и
сарадника; микрокомпјутер је између осталог и извор сазнања и средство бржег и
квалитетнијег учења. (Хебенстреит 1984:6). У условима "експлозије знања"
компјутер са својим хардверским и софтверским могућностима представља
најбоље, најбрже, најпрецизније и најпоузданије средство долажења до
информација и њихове примене у раду. У образовању његова примена практично
може допринети решавању проблема "информационе баријере", тј. подићи
наставни рад на ви-ши, квалитетнији ниво; учинити га ефикаснијим,
делотворнијим и савременијим (Мандић, П., Мандић, Д., 1996:148). Као техни-
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чка база савремене наставе компјутери имају значајну улогу у њеном развоју,
богаћењу, прилагођавању духу времена, потребама и интересовањима корисника.
У истраживачким активностима применом компјутера такође се остварују
значајни резултати. Последњих година, сва озбиљнија научна истраживања
обављена су коришћењем компјутера (истраживање, обрада података,
испитивање мишљења, симулирање различитих процеса итд).
Примена компјутера у настави и образовању имплицира корените и
значајне промене у организацији наставног процеса, положају и улогама
учесника у овом процесу. Истраживања експерата ОЕЦД-а (1984) показују да
савремена образовна технологија креира нове услове учења и поучавања, нове
погледе на улогу садржаја наставе на развој личности и посебно на развој
мишљења ученика.
Компјутерски уређаји омогућавају потпуно другачију организацију
наставног рада, примерену индивидуалним способностима и интересовањима
ученика и студената. Осим што компјутер обезбеђује контролу, регулисање и
управљање наставом и учењем путем сталне повратне везе која представља
снажан мотивациони подстицај и чини основу система вредновања и објективног
оцењивања, његова примена, такође, осигурава, захваљујући могућности
повезивања са банком података, бржу и ефикаснију емисију, трансмисију и
апсорпцију знања што, свакако, доприноси већој активности, самосталности и
креативности учесника наставног процеса.
Многе написане наставне секвенце израђене су управо по мери наставе уз помоћ
компјутера. Наставно градиво обрађено на компјутеру, појавило се у разним
наставним предметима: математика, физика, географија, техничко образовање,
биологија, страни језици, и др. Резултати експеримената организованих у САД
показују да је настава уз помоћ компјутера и примена модела на рачунару
ефикаснија од традиционалне наставе у погледу квантитета и квалитета стечених
знања, трајности и апликативности знања, а посебно у погледу мисаоне
мобилности, мотивисаности за учење као и бржег и објективнијег вредновања и
оцењивања. (Мандић, П., Мандић, Д., 1996:158)
У основном образовању, предности наставе уз помоћ компјутера такође су
садржане у могућностима веће мисаоне мобилности, активирања и самосталног
рада ученика. Савремени компјутери пружају могућност симултаног гледања
слике, слушања говора и коришћења мултимедијских извора сазнања, што,
свакако, доприноси бржем и потпунијем усвајању градива, трајнијем памћењу
4
наученог, ефикаснијем коришћењу и креативнијој примени усвојених знања .
Компјутер са учеником комуницира писмено и усмено, води дијалог, пружа неопходне информације, представља графиконе, слике, филмове, странице књига,
пројекције, симулације, даје објашњења показаног, упућује на решавање
проблема, по потреби даје допунска упутства, исправља грешке и оцењује
резултате учења. Свој статус и улогу у образовању компјутер је посебно учврстио с појавом вештачке интелигенције и експертних система. Од кључне је
важности примена вештачке интелигенције у наставном процесу за
демонстрирање теорема и формула, заједно с аутоматски добијеним решењима
проблема.
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Посебна вредност мултимедијске презентације је за трансфер знања.

Симулацијски модели могу представљати значајну подршку у настави, између
осталог, за апликације у природним и техничким наукама, за елаборацију студија
случаја, у настави егзактних предмета, за упознавање појава из стварног живота
итд.
Истраживања различитих аутора (Еванс (1983), Мајер (1969), Родек (1986),
Мужић (1973), Шољан (1972) и други) показала су да је настава уз помоћ
компјутера, у процесу усвајања нових знања, ефикаснија од наставе уз помоћ
других средстава управо зато што обезбеђује већу самосталност, активан однос,
дијалог и прилагођеност способностима, потребама и интересовањима
појединаца. Њихова налажења, при том, упозоравају да ефикасност примене
компјутера у настави зависи најпре од квалитета и врсте програма којим се
користе, врсте градива које се усваја, затим од когнитивног стила, особина
личности, квалитета наставника који реализује наставу и опште друштвене климе
у којој се реализује образовање.
Напред наведене и разматране могућности и предности примене
компјутера у високошколској настави још увек, међутим, не значе да у настави
ваља преферирати примени компју-тера на штету осталих наставних средстава.
Његову примену у настави ваља комбиновати и с другим наставним медијима, јер
управо таква комплементарна примена извора знања с њиховим оптималним
могућностима може битно допринети повећању ефикасности високошколске
наставе. Заправо, ради се о по-треби комбиновања различитих метода, облика и
средстава у "један целовити дидактички вишеструко функционалан
мултимедијални систем" (Ничковић 1975:165) који ће осавременити наставу и
учинити је примереном захтевима и потребама времена у којем живимо.
У оквиру једног таквог мултимедијалног система, компјутер може
осигурати виши степен координације разних техничких медија у процесу
информација у настави. Истовремено, може да освежи, обогати и рационализује
наставне поступке и методе, да их прављењем нових спојева и комбинација
учини разноврснијим и ефикаснијим. Наиме, треба имати у виду да компјутер не
врши само функцију одређеног наставног средства, већ све шире врши и
функцију методе учења. При том, наставник није (како се често каже) замењен
машином, већ тимом програмера који су у "функцији" наставника и ефикасније
реализације наставног процеса.
Имајући у виду тренд развоја компјутера, све већи број аутора сматра да
ће у скоријој будућности они постати главни извори, носиоци и преносиоци
знања. У складу са таквом тенденцијом неминовно ће и наставник мењати и
модификовати своју улогу и положај у наставном процесу до улоге програмера,
усмеривача, управљача, мотиватора и саветодавца.
Компјутер ће више него било које друго наставно средство до сада
приморати наставника да напусти оно што Диезеиде (Диезеиде, Ц. Х., према:
Ђорђевић 1981) духовито назива "вербалном насладом магистралног експозеа" и
обезбедити му више времена за конструктивније и креативније контакте са
студентима дискусије, различита процењивања, нове идеје, флексибилнији
приступ стицању информација и друго.
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На крају, ваља истаћи да у низу разматраних могућности и предности
примене компјутера у високошколском образовању и образовању уопште, од
посебног, могло би се рећи непроцењивог значаја је и његова улога у
задовољавању потреба савременог човека за самообразовањем и перманентним
образовањем као неопходним претпоставкама и чиниоцима личног развоја и
друштвеног прогреса уопште.

3.4 Неки од проблема у вези са применом компјутера у
основној школи
И поред тога што примена компјутера у основној школи крије у себи
значајан сазнајни и дидактички потенцијал, морају се узети у обзир одређени
проблеми, ограничења и недостаци који се појављују приликом његовог
коришћења у наставном раду.
Саму динамику примене компјутера у настави условљава низ објективних
чинилаца: недостатак финансијских средстава за њихову набавку, недостатак
одговарајућих софтвера, скупи програми и потреба њиховог сталног мењања, тј.
осавремењивања, немогућност остваривања јединственог језика за све врсте
микрокомпјутера, јер хардвер није стандардизован и тако даље.
Са аспекта нашег рада посебно су интересантни и важни проблеми који се
односе на оспособљеност наставника и сарадника за коришћење и примену
компјутера у наставном раду. Кад се говори о оспособљености наставника, мисли
се, у првом реду, на когнитивно оспособљавање (усвајање потребних знања,
вештина, способности итд.). Међутим, ми би смо ту проблематику проширили и
на афективно подручје (ставови, интерес, воља итд.), па би отуда можда било
адекватније говорити о припремљености неголи само о оспособљености
наставника и сарадника за примену рачунара у настави. Наиме, с обзиром на то
да компјутерска писменост још увек, у највећем броју случајева, није постала
саставни део тзв. опште писмености, наставници врло често испољавају
незаинтересованост, одбојност или отпор према примени компјутера у настави.
Такође, често покушавају да у нови технолошки систем програмирају, уграде
стари садржај, стари начин поучавања или учења, чиме смањују резултате и
ефикасност нове образовне технологије или, пак, доживљавају сопствени неуспех
који затим приписују компјутерима. Суштински посматрано, ови проблеми настају, управо, због неоспособљености наставника, неадекватне припремљености и
непознавања педагошког и дидактичког смисла и значаја компјутера за наставу и
учење.
У великом броју земаља предузимају се значајне мере да се будући
наставници током свог школовања припреме за ефикасну употребу компјутера у
настави, учењу, вредновању, истраживању и другим пословима у образовању.
Такође се развијају форме и облици после школског усавршавања и
перманентног образовања наставника из ове области. По мишљењу Хебенстреита, наставнике не би требало пуно ангажовати на питањима програмирања,
већ их оспособити како да компјутеризују методе поучавања, откривају нове
могућности наставе и учења и изграђују сопствену стратегију педагошког рада.
(Хебенстреит 1984:14-15). Према овом аутору, наставници не могу бити екс19

перти у програмирању, али се зато за кратко време могу оспособити да користе
преимућства која пружају компјутери, могу проширивати и богатити своју
педагошку функцију, унети више смисла у образовни процес и учинити га
прихватљивијим. (Хе-бенстреит 1984:14-15). С друге стране, неопходно је,
међутим, осигурати такву кадровску базу, односно, стручњаке који би били
ангажовани за руковање опремом и израду квалитетних програма за наставу и
учење уз помоћ компјутера.
Анализе експерата УНЕСКО-а показују да примена компјутера у настави
још увек није на задовољавајућем нивоу управо због недовољног научно
верификованог искуства у овој области. Они сматрају да компјутери могу
унапредити наставу и образовање уколико се примене на правом месту, у право
време, са адекватним садржајем и методички осмишљеним техникама и
поступцима (Хебенстреит 1984:9). То, заправо, значи да би била потребна
посебна методика примене компјутера у настави, а нова функција наставника у
савременим техничко-технолошким условима претпоставља и радикалну
промену филозофије образовања, корените промене психолошког и педагошког
образовања, осавремењивање методичке спреме, потпуније познавање и
адекватну употребу савремене образовне технологије.
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4.ПРОЈЕКТОВАЊЕ СОФТВЕРСКИХ МОДЕЛА

4.1 Системски приступ пројектовања модела у настави
Примена различитих врста модела (рачунарских, физичких) и програма за
симулацију је све присутнија у процесу наставе и учења. У даљем разматрању
под моделом ћемо подразумевати физички модел – учило, образовни рачунарски
софтвер или програм типа симулације (симулациони модели). Резултати
истраживања показују да је потребан систематски прилаз методологији
пројектовању, реализацији и евалуацији модела при чему су индивидуални
приступ, импровизације и недовољно теоријско упориште непожељни.
Практично моделовање се одвија кроз следеће фазе:
А) избор саржаја
1. Прелиминарна фаза
У прпиремној фази неопходно је одговоритит на следећа питања:
Колико је програмска секвенца погодна за моделовање?
При анализи наставног програма неопходно је проценити да ли је наставна
јединица или њен део погодан за моделовање (да ли се могу јасно издвојити
битни атрибути предмета, машине, процеса...) и да ли је моделовање уопште
могуће.
•

Могу ли се јасно навести разлози зашто је оправдано пројетовати модел?
- Висок ниво апстракције програмског садржаја када наши рецептори нису
у могућности да прате промене на неком систему, уређају или машини
(магнетна линија сила, смер струје у намотајима електромотора, принцип
рада замрзивача или мобилни телефон, пренос информација радио
таласима),
- Ако постоји опасност по ученике (вежбе из електронике, струјна кола са
напоном већи од заштитног или неки технолошки процеси – висока пећ),
- Промене су брзе тако да их око неможе регистровати (рад мотора СУС,
рад електромотора или генератора),
- Модел је јефтинији у односу на нека друга наставна средтва,
- Модел је супериорнији у дидактичком смислу у односу на друга наставна
средства или на друга решења уопште.
Б) Дефинисати циљ часа или циљ учења
•

1. Фаза пројектовања

-

Ова фаза обухвата организационе активности и израду пројектне
доументације:
издвојити битне атрибуте оригинала,
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-

формирати тим стручњака (наставник, специјалиста обласног знања,
педагог, психолог, дизајнер, програмер),
определити се за врсту модела која ће највише одговорити предтходном
захтеву,
израда техничке документације
2. Фаза реализације

Фаза реализације обухвата низ техничких и технолошких поступака
којима ће се реализовати пројектовани модел. За рачунарски модел то је фаза
програмирања у неком програмском језику, или симулационом језику за
симулациони модел.
3. Фаза тестирања, верификације и валидације
Ова фаза постоји код рачунарских симулационих модела и у њој
сепроверава да ли је програм конзистентан са моделом и да ли постоје грешке у
коду. Итеративном методом се испитује колико је понашање модела у
сагласности са реалним системом, а сва неслагања се евидентирају и анализирају
па се модел дограђује и усавршава док не задовољи одређену прецизност.
4. Израда документације за корисника

-

Документација намењна кориснику треб да садржи следеће елементе:
назив модела,
врсту модела,
школски предмет, наставна тема, област,
којем је узрасту намењен,
дидактичко и техничко упутство.
5. Фаза евалуације
Мишљења и примедбе ученика-корисника и наставника су значајне за
будуће верзије или пројектовање нових модела. Повратне информације је
најлакше обезбедити путем електронске поште.

4.2 Развојни систем за симулацију електронских кола
Elektronics Workbench или електронски радни сто, је програм за
моделовање, анализу и симулирање: АС и DC електронских кола,
микропроцесора и микроконтролера.
У оквиру основних менија, поседује и мени за кола (ротације и мењање
особина електронских компненти, формирање подкола, опције шема), мени за
анализу кола, графике и помоћни мени. Помоћни мени садржи детаљан опис свих
електронских компоненти, особине, начине повезивања и ограничења која
постоје.
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Програм поседује веома богату базу различитих електронских
компоненти:

слика 5.
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слика 6.
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Инструменти омгућавају директна очитавања мерених величина:

слика 7.
Све пројекте је могуће анализирати и симулирати на екрану. Поседује
добру базу инструкција, даје брзе повратне информације што олакшава рад.
Elektronics Workbench је програм који могу користити како почетници у
области електронике тако и стручњаци у тој области. Иако намењен првенствено
примени у електроници, веома велику примену овај програм има и у другим
областима. Значајни резултати у примени овог програма постигнути су у вишој
електротехичкој школи у Београду, где се овај програм примењује у
проучавањима на катедри и за електрометрологију.

4.3 Примена Electronics Workbench-a у настави за ученике
основне школе
Са електротехником и електроником се сусрећемо у свакодневном животу
али их почињемо проучавати у 8. разреду основне школе кроз наставу физике и
техничког образовања.
Elektronics Workbench је програм који омогућава учење откривање и
учењем путем експеримента. Овакав програм омогућује моделовање система
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реалног света или неких реалних стања, у циљу једностевнијег проучавања.
Корисник програма симулације, у овом случају ученик, може сам да проверава
хипотезе, мењајући варијабле модела и посматра ефектре тих промена.
Овакав програм има велике могућности примене у електротехници и
електроници. За овакав начин проучаваа посебно је интересантна област радио
технике. Да би показали предност оваквог начина учења наставну јединицу
обрадићемо у два одељења 8. разреда из предмета техничко образовање.
У једном одељењу наставни садржај се презентује на уобичајен начин,
традиционалном наставом, применом вербалне методе и фронталног облика рада
уз примену графофолија и зидних слика.
У другом одељењу ученици о радио техници уче помоћу моделовања и
симулације применом програма Elektronics Workbench. Они су упознати са овим
програмом и начином његовог функционисања и обучени су за његову употребу.
На почетку часа ученици се упознају са наставном јединицом и начином
рада. Настава се одвија у кабинету информатике, ученици су распоређени у
парове. Сваки пар добија упутство за рад са потребним шемама и основним
симболима у електроници са којима су упознати на претходним часовима.

слика 8.
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5. MODEL

5.1 Radio-predajnik

слика 9.
Радио-предајник емитује електромагнетне таласе у етар да бис епослао
неки звук на даљину – говор или музика. Да би се емитовао електрични сигнал
који представља звук, неопходно је најпре претворити звук у електричне звучне
осцилације помоћу микрофона. Овај процес се одвија тако што звучне осцилације
померају мембрану микрофона и изазивају промене електричне струје у струјном
колу микрофона.
Број промена у јединици времена ове струје је мали, па се овако добијени
сигнал назива нискофреквентни сигнал. Нискофреквентни сигнал добијен на овај
начин неможе призвести електромагнетне таласе који би се преносили у простор.
То својство имају само сигнали, односно електромагнетне осцилације високе
фреквенције. Стога се НФ сигнал добијен на овај начин, а појачавачем појачан
више хиљада пута, доводи у модулатор. У њему се врши модулација
нискофреквентног
у
високофреквентни
сигнал,
који
се
помоћу
високофреквентног осцилатора генерише и појачава ВФ појачавачем. То
«утискивање» тј, модулација представља промену амплитуде (АМ- амплитудска
модулација) или промену фреквенције (ФМ – фреквентна модулација)
високофреквентног сигнала у ритму промене нискофреквентног сигнала. Према
томе, високофреквентни сигнал служи као носилац нискофреквентном звучном
сигналу.
Уколико се жели већи домет предајника, модулисане ВФ осцилације се
мора више појачати и тако појачане слати у предајну антену. Око предајне антене
се ствара променљиво електромагнетно поље, односно електромагнетни таласи
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који се простиру брзином светлости и који доспевају до антена радиопријемника.

5.2Радио-пријемник

слика 10.
У радио пријемницима слаби сигнали који се преко антене приме,
појачавају се и претварају у говор, музику, Морзеове знакове... У радио
пријемник пристиже велики број сигнала различите феквенције. Помоћу
подесивих кола, у пријемнику се само жељене предајне фреквенције појачавају и
репродукују.

слика 11.
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Улазно коло пријемника представља осцилаторно коло, које се састоји од калема
изоловане жице са језгром од меког гвожђа и кондезатора.

слика 12.
На почетку кондезатор је пун. Како разлике у пуњењу стално теже да се
изједначе, кроз намотај протиче електоронска струја од негативне плоче
(прекомерни електрони) преме позитивној плочи (мањак електрона). Струја
пражњења изграђује у намотају магнетно поље, које максимално јачину постиже
када је напон у плочама раван нули. У следећем тренутку магнетно поље се
распада што изазива даљи проток струје у истом смеру: плоче кондезатора се
пуне супротним поларитетом. Напон у плочама достиже максималну вредност
кад се магнетно поље потпуно изгубило, тако да процес пражњења поново
почиње да се одвија, али у супротном смеру. На овај начин енергија се између
кондезатора и намотаја осцилује те се преко кондезатора може прихватити
наизменични напон.

слика 13.
Примљени радио таласи, у овом случају АМ пристижу на осцилаторно
коло. Резонанцију у осцилаторном колу изазваће само сигнал примљен преко
антене пријемника, чија је фреквенција једнака сопственој фреквенцији кола.
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Резонантна фреквенција за осцилаторно коло зависи од капацитета
кондезатора и индуктивности калема (броја навојака и магнетних особина
његовог гвозденог или феритног језгра). Променом резонантне фреквенције
подешава се пријем различитих радио станица. Ово подешавање се остварује
променом капацитета кондезатора (закретањем плоча променљивог плочастог
кондезатора) или променом индуктивности калема (извлачемењем или
увлачењем његовог језгра).

слика 14.
Данашњи радио пријемници на улазном степену имају осцилаторно коло
са више калемова за различита таласна подручја (кратки, средњи и дуги таласи),
који су сви повезани на исти променљиви кондезатор.
Са улазног степена сигнал одлази на ВФ појачивачки степен помоћу кога
се појачава осетљивост пријемника на слабе сигнале. Ова међуфреквенција путем
подесивих осцилаторних кола издваја се и шаље следећем међуфрекветном
појачивачу.
У међуфрекветном појачивачу међуфрекветне осцилације се појачавају
помоћу транзисторских или интегрисаних појачивача. Од МФ појачивача сигнал
одлази у демулатор, у коме се НФ осцилације (звук) издвајају из ВФ сигнала. То
је неопходно јер модулисани сигнал не може изазвати треперење мембране у
звучнику или слушалицама, чиме би био репродукован звук из предајника.
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Конструкција демодулатора је различита према врсти пријема АМ сигнал
– радио таласа променљиве амплитуде,

слика 15.
У ова два случаја за издвајање се употребљава једна или више
полупроводничких тачкастих диода.
С обзиром да диоде пропуштају сигнал само у једном смеру, ВФ сигнал се
исправља и напон је позитиван.

слика 16.
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Он садржи велики број кратких импулса чије су амплитуде неједнаке и
мењају се у ритму звучне фреквенције. Кондезатор «пегла» сигнал , стапа
пулсирајуће струјне импулсе у континуирану променљиву струју односно напон.

слика 17.
Од демодулатора се добија НФ сигнал, који се тачно поклапа са
модулацијом сигнала предајника или сигналом микрофона.
Ова осцилација се појачава у једном степену напонског појачања у НФ
појачивачу. НФ појачивач појачава сигнале чија је фреквенција у опсегу 2020000Hz, и то тако што појачава улазни у снажнији излазни сигнал.
Активирањем струјног кола на осцилоскопу можемо пратити улазни и
појачан излазни сигнал. Улазни сигнал је танак, а излазни подебљан.

слика 18.
Анализом графика, што овај програм омогућује, јасно се види да је
излазни сигнал појачан.
Променом параметара електронских компоненти могуће је испитивати
њихов утицај на појачање сигнала. Из НФ степена сигнал долази до последњег
појачивачког степена. Сигнал из излазног степена одлази у слушалице или
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звучнике. У њима се електрични сигнали претварају у звучне сигнале тако што
мембрана осцилује у ритму наизменичног електричног сигнала.

5.3 План реализације часа
1. Понављање градива о реадио предајнику
-

Којом брзином се крећу електромагнетни таласи?
300.000 км/ч

-

Какви су звучни таласи?
То су електромагнетни таласи

-

Где се звучни талас претвара у сигнал?
У микрофону

-

Шта се дешава у модулатору?
У модулатору се нискофреквентни сигнал утискује у високофреквентни
сигнал

-

Пре изласка из радио-предајника сигнал се појачава. Зашто?
Сигнал се појачава да би се појачао домет радио-предајника
2. Наставник излаже принцип рада радио-пријемника (кратко објашњење
уз блок шему радио-пријемника)
3. Склапање и анализа рада осцилатора
4. ученици склапају демодулатор коришћењем Elektronics Workbench-а
5. Анализа АМ сигнала на осцилоскопу
6. Анализа ФМ сигнала на осцилоскопу
7. Анализа демодулације
8. Склапање струјног кола демодулације
9. Анализа рада појачавача
10. Трансформација електричног сигнала у звук
11. тест знања
12. МОДУЛИ – израда радио-пријемника
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7. ЗАКЉУЧАК
Анализом постигнутих резултата, уочавају се битне разлике настале
применом различитих модела наставе.

-

-

1. Настава применом моделовања и симулације – Electronics Workbench-a
више од 75% ученика усвојило је наставну јединицу,
ученици активно учествују у раду,
наставник није само предавач,
принцип функционисања радио пријемника је много јаснији,
промне сигбнала се могу пратити на осцилоскопу,
могу се мењати параметри компненти и видети како оне утичу на
пријемник,
увежбава се склапање и очитавање струјних кола,
лакше се учи градиво,
занимљивије је,
ученици лако препознају електронске елементе,
ученици лако читају електронску шему,
повезивање елемената је било једноставно,
вежба је урађена пре истека временског рока од 90 минута,
радови су квалитетнији,
помоћ наставника је била минимална.
2. Традиционална настава
ученици су са половичним успехом савладали наставну јединицу,
ученик је само слушалац,
наставник је предавач,
промене сигнала су нејасне (демодулација, појачање),
нејасно је како промене параметара компненти утичу на сигнал,
потешкоће у раду,
тешко препознавање електронских компонената и очитавање електричних
шема,
проблем око «окретања» електронских елемената,
група ученика није успела да направи задати модел у предвиђеном
времену,
радови су били мање квалитетни,
асистенција наставника је била неопходна већини ученика.

Изложени модел резултат је жеље да се све напред навевдено преточи у
праксу. Јасно и разумљиво је приказан начин пријема и трансформације радио
таласа.
Увођење софтверских модела у наставу уопште као и наставу техничког
образовања показало је своју оправданост. Примена овакве наставе укључује
иновиране облике рада, подстиче амостално учење и истраживање ученика.
Стручна спрема наставника, ефикаснија организација часа, примена погодних
облика рада и наставних средстава, важан су предуслов али и гаранција за
успешно савлађивање наставног програма.
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Оваква настава посебно место заузима у настави техничког образовања јер
омогућује ученицима да искажу своје склоности и креативност и сигурно
кроче у свет технике без кога су напредак и благостање човечанства
незамисливи.
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