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У обу ка ма настав ни ка за пред
мет Инфор ма ти ка и рачу нар
ство Мини стар ство про све те, 

нау ке и тех но ло шког раз во ја, изме
ђу оста лих, анга жо ва на је и Фон да
ци ја Петља, осно ва на с циљем уна
пре ђи ва ња алго ри там ске писме но
сти у Срби ји. Под њеним окри љем, 
осим ново при пре мље них мате ри
ја ла за уче ње про гра ми ра ња, могу 
се наћи и мате ри ја ли неких доса да
шњих успе шних про је ка та, као што 
је пор тал за уче ње про гра ми ра ња 
Buble Bee, те зва нич ни сајт посве
ћен так ми че њу из про гра ми ра ња за 
сред ње шко ле у Срби ји – Так Прог, 
каже за наш лист Небој ша Васи ље
вић, дирек тор Петље.

Зашто деца тре ба да уче инфор
ма ти ку?

– Из истог раз ло га због којег уче 
мате ма ти ку, физи ку, био ло ги ју, књи
жев ност... Рачу нар ство заслу жу је 
рав но пра ван трет ман с оста лим нау
ка ма. Деца су у сва ко днев ном кон
так ту с инфор ма ци о ним тех но ло
ги ја ма. Током живо та и рада сна ла
же ње са могућ но сти ма које пру жа 
тех но ло ги ја биће им све потреб ни
је. У то не тре ба убе ђи ва ти ни роди
те ље ни децу, јер посла за недо вољ
но ква ли фи ко ва не има све мање. То 
је гло бал ни тренд. Поје ди не бога ти
је земље раз ми шља ју да свим гра ђа
ни ма обез бе де при хо де без обзи ра да 
ли су запо сле ни. Ми нисмо толи ко 
бога ти и једи но што може мо јесте да 
уна пре ди мо обра зо ва ње. 

Спо соб ност упо тре бе тех но ло ги је 
ради бољег реша ва ња про бле ма већ 
се под ра зу ме ва на све више рад них 
места. При ме ра ради, сва ко може 

доби ти зада так да напра ви нека кав 
спи сак, попут спи ска гости ју, изло
же них арти ка ла, пла ни ра них актив
но сти и слич но. Ако је спи сак мало 
дужи, и при том га тре ба више пута 
ажу ри ра ти, оче ку је се да га неће 
води ти на папи ру.

Шта је запра во алго ри там ски 
начин мишље ња?

– Поку ша ће мо да илу стру је мо 
на при ме ру поме ну тог вође ња спи
ска. Зами сли те да тре ба да упо ре ди
те два спи ска. Кључ но је да се сети
те да оба спи ска прво сор ти ра те. То 
је при мер деком по но ва ња про бле ма 
на кора ке које зна мо како да ауто
ма ти зу је мо. Прво ћемо сор ти ра ти, 
па онда даље поре ди ти. Нека да су 
се такве иде је вези ва ле само за про
гра ме ре, а данас су потреб не сви ма 
и у ширем зна че њу оне се нази ва ју 
алго ри там ским начи ном раз ми шља
ња или алго ри там ском писме но шћу. 
При том је важно и да зна те да иза
бе ре те алат у коме ћете одр жа ва ти 
спи сак (Word, Excel или нешто тре
ће), рачу на ју ћи на опе ра ци је које би 
можда тре ба ло да ауто ма ти зу је те. 

Зашто је важна синер ги ја ИТ 
инду стри је и обра зо ва ња?

– Пре све га зато што у ИТ инду
стри ји раде тален то ва ни струч ња ци, 
који могу да помог ну и који раз у ме
ју зна чај уна пре ђи ва ња уло ге ИТа у 
обра зо ва њу. Тако ђе, ИТ инду стри ја 
у Срби ји има зна ча јан раст, а глав ни 
лими ти ра ју ћи фак тор за напре дак је 
број обра зо ва них струч ња ка. Поред 
раз у ме ва ња кадров ских потре ба у 
при вред ној гра ни у којој раде, запо
сле ни у ИТ инду стри ји одлич но раз

у ме ју како тех но ло ги ја уна пре ђу је 
посло ва ње њихо вих кли је на та у свим 
обла сти ма и коли ко су у ком па ни
ја ма, које кори сте тех но ло ги ју, све 
важни је диги тал не ком пе тен ци је.

Коли ко је важно да у том про
јек ту уче ству је дру штве на зајед ни
ца? Мислим на подр шку због недо
ста ју ће опре ме, уво ђе ња интер не та 
у шко ле, ства ра ња усло ва за досе
за ње диги тал не ком пе тент но сти?

– Тех но ло шко опре ма ње и кому
ни ка ци о но пове зи ва ње шко ла озби
љан је инфра струк тур ни поду хват, 
за који је потреб но обез бе ди ти зна
чај на сред ства, уз анга жо ва ње мно
гих уче сни ка. И на наци о нал ном и 
на локал ном нивоу поста је све јасни
је да ула га ње у ИКТ инфра струк ту

ру у шко ла ма пред ста вља важан део 
укуп ног ула га ња у обра зо ва ње.

Про гра мом је пред ви ђе но да 
пета ци и шеста ци стек ну основ на 
про гра мер ска зна ња. Мно га деца, 
међу тим, још пре пола ска у шко лу 
зна ју да раде на табле ти ма и ком
пју те ри ма.Зна чи ли то да осно ве 
тре ба учи ти у нижим раз ре ди ма, 
а од петог, при ме ра ради, упо зна ва
ти шко лар це са кори шће њем ком
плек сни јих про гра ма? Какво је Ваше 
мишље ње?

– Чиње ни ца да деца пола зе у 
шко лу навик ну та на тех но ло ги ју у 
свом окру же њу не зна чи да нема
ју шта да уче о тој тех но ло ги ји. Реч 
је о над град њи посто је ћег иску ства. 
Слич на ствар је и у дру гим обла сти
ма. На при мер, деца уче да погле да
ју лево и десно, када пре ла зе ули цу, 
али не зна ју шта је коло во зна, а шта 
сао бра ћај на тра ка, па чак ни шта је 
ауто мо бил. 

Осим тога, фокус није на кори
шће њу тех но ло ги је. Глав ни исход 
јесу спо соб но сти, које деца тре ба да 
стек ну, а веза не су за карак те ри стич
не при сту пе у реша ва њу про бле ма 

уз помоћ тех но ло ги је, спе ци фич не 
начи не изра жа ва ња, као што су мул
ти ме ди јал но и алго ри там ско изра
жа ва ње, затим пона ша ње у диги тал
ном про сто ру... Посто ји доста тога 
што се може учи ти у мла ђим раз
ре ди ма, а и све је више зани мљи вих 
настав них сред ста ва упра во за нај
мла ђе узра сте.

С обзи ром на то да нови 
настав ни про грам даје сло бо ду 
настав ни ку да га кре и ра, воде ћи 
рачу на пре све га о усло ви ма у који
ма ради и уче ни ци ма које под у ча
ва, како ће изгле да ти Ваше обу
ке настав нич ког кадра? Раз ли чи
те, прет по ста вљам, за настав ни
ке инфор ма тич ких и неин фор ма
тич ких пред ме та.

– Фон да ци ја Петља усред сре ђе
на је на настав ну тему Рачу нар ство 
у окви ру пред ме та Инфор ма ти ка и 
рачу нар ство, тако да се обу ке које ми 
пла ни ра мо одно се само на настав ни

ке Инфор ма ти ке и рачу нар ства и на 
тему која пред ста вља нај ве ћу нови
ну, па самим тим и посто ји потре
ба за посеб ним обу ка ма. Обу ке ће 
се насла ња ти на мате ри ја ле обја вље
не на пор та лу petlja.org, у који ма је 
кон кре ти зо ва но оно што се настав
ним про гра мом зах те ва.

Неза ви сно од Фон да ци је орга ни
зу ју се и дру ге обу ке, као што су оне 
за сти ца ње диги тал них ком пе тен ци
ја за настав ни ке основ них и сред њих 
шко ла, које су наме ње не настав ни
ци ма свих пред ме та. 

У том сми слу коли ко је курс за 
настав ни ке, који је већ досту пан 
на сај то ви ма Мудл мре же Срби је и 
Дру штва за инфор ма ти ку Срби је, 
дово љан за оспо со бља ва ње настав
ни ка?

– У вези са садр жа ји ма, који су 
изра ђе ни у наве де ним про јек ти ма, 
посеб но бих иста као видеомате ри
ја ле и при пре му наста ве. Бли ско смо 
сара ђи ва ли са ауто ри ма тих мате
ри ја ла и на кра ју је све, зајед но са 
нашим интер ак тив ним при руч ни
ци ма, прак ти ку ми ма и збир ка ма, 
доступ но на пор та лу Петља. Са свим 
тим зајед но настав на тема Рачу нар
ство је темељ но покри ве на.

Шта је од опре ме нео п ход но 
за инфор ма тич ко опи сме ња ва
ње шко ла ра ца? Да ли сам у пра ву 
ако кажем да је опре ма у момен
ту инста ли ра ња већ заста ре ла, 
па тако не тре ба пре ви ше ула га
ти у њу?

– У учи о ни ци су потреб ни рачу
на ри и веза пре ма интер не ту, при 
чему је час могу ће одр жа ти и када 
интер не та нема. Нарав но, кори
сно је има ти и про јек тор. Коли ко је 
мени позна то, мини мал на нео п ход
на опре ма посто ји у свим или гото во 
свим шко ла ма, што ника ко не зна чи 
да не посто ји потре ба за додат ном и 
савре ме ни јом опре мом.

Мила Вуко вић
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ЗАНИ МЉИ ВО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ
Шта одли ку је диги тал ни инфор ма тич ки при руч ник за пета ке?
– Његов назив је „Про гра ми ра ње у Скре чу, при руч ник за пети раз ред”, а поред тога, 
на веб лока ци ји petlja.org/Home/OsnovnaSkolaдосту пан је и одго ва ра ју ћи прак ти
кум за пети раз ред, а за кори шће ње је дово љан веб пре гле дач. Иде ја којом су се 
ауто ри руко во ди ли јесте да деци про гра ми ра ње тре ба да буде зани мљи во и да 
прво тре ба нешто да зада ју рачу на ру, да постиг ну одре ђен ефе кат покре та њем 
про гра ма, а затим да се начи ни осврт на кон цеп те који иза тога сто је.
Петља је обја ви ла и мате ри ја ле за избор ни пред мет Инфор ма ти ка и рачу нар ство 
за шести раз ред, који се одно се на настав ну тему Рачу нар ство. На пор та лу има 
мно го мате ри ја ла за уче ње про гра ми ра ња за све који желе да уче, не само за уче
ни ке основ них шко ла. 
Мате ри ја ли за основ ну шко лу могу се кори сти ти и у сред њо школ ском обра зо ва
њу. Осим тога, посто ји и богат избор мате ри ја ла за при пре му за так ми че ња.
Пре ла зак на нове настав не про гра ме инфор ма ти ке и рачу нар ства за пре о ста ле 
раз ре де основ не шко ле сле ди у наред ним годи на ма и ми пла ни ра мо да то наста
ви мо да подр жа ва мо. Тако ђе, оче ку је мо веће анга жо ва ње за сред њо школ ски 
ниво, као и вра ћа ње фоку са на так ми че ња из про гра ми ра ња, ода кле смо, запра
во, и поче ли.
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Небој ша Васи ље вић, дирек тор Фондације Петља


