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Апстракт – Овај рад говори о савременим мобилним уређајима и њиховој имплеметацији у образовни систем. Почетак 
новог миленијума представља динамичан период у развоју рачунарске технике, а што је као последицу резултирало широк 
спектар мобилних уређаја. Напредак који је постигнут створио је нове могућности за трансформацију наставног процеса и 
образовног система, пре свега у развијеним земљама, а онда и код нас. Савремена технологија подстиче ангажованост свих 
чула у стицању нових знања, развија креативност и обезбеђује већу активност ученика у настави и учењу. Дигитално доба је 
значајно утицало на образовање, па су радикалне мере у настави, ученике основних и средњих школа довеле у положај где 
ће цео свој радни и животни век бити у активном контакту са ИКТ-ма. Њихово орастање и сазревање је тесно повезано са 
виртуелним светом, па као такви млади људи захтевају другачије начине учења. Интеграција ИКТ у наставни процес довео 
је у питање стучност наставног кадра и неминовност њиховог усавршавања. Оспособљавање и усавршавање наставника 
мора бити на нивоу целоживотног учења, праћења трендова и промена у ИКТ-ма које су много учестале. Такође, изазов је 
био и инфраструктурно опремање школских објеката новим  технологија и умрежавање школа на Интернет. Посебан 
акценат стављен је опремање технологијама на нивоу laptop рачунара, пројектора, таблета и паметних табла и могућност 
примене истих и ван предмета Информатика и рачунарство. Предности употреце ИКТ у наставном процесу су доступност 
информација и података, боља мотивисаност за учење, занимљивије градиво и делом олакшан рад наставницима, али делом 
и захтевнији. Недостатак се огледа у томе што прекомерна употреба ових уређаја може да буде лоша по здравље ученика, 
слаби вид и физичка активност деце је сведена на минимун.У недостатке можемо сверстати и финансијску страну која је 
неопходна за опремање школа. 

Кључне речи – Информационе технологије, мобилни уређаји, образовање 

1 УВОД 
Почетак новог миленијума представља веома динамичан период у развоју рачунарске технике. Брз раст 

рачунарске технике условио је развој широког спектра мобилних уређаја што је имало суштинске ефекте на 
образовање, на образовне садржаје и методе. Мобилни уређаји полако постају једно од основних педагошких 
средстава, истовремено условљавајући промене у образовноном процесу.  Трансформација наставног процеса и 
образовног система значајно промењена, али улога наставника је у том процесу и даље има битну улогу и од 
пресудног је значаја.  

У основно образовање уведен је предмет „Информатичко образовање“, прво као изборни, а од пре две године 
и као обавезни предмет. Средње школе, зависно од врсте средње школе, имају разне информатичке предмете, 
обрађују нове корисничке програме или надограђују своје већ стечено знање из основног образовања. 

Задатак школе за ученике основног образовања је: 

 предности и могућности употребе рачунара; 
 оспособљавање за рад на рачунару; 
 подстицање креативности употребом рачунара; 
 развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу; 
 оспособљавање за рад и коришћење одређених корисничких програма.  

Без обзира на сву технологију кординатор и даље мора бити наставник, који је довољно компетентан, 
заинтересован и вољан да себе надограђује јер у овој области усавршавање је неминовност.  

2 ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ МОБИЛНИХ РАЧУНАРСКИХ УРЕЂАЈА 
Почетак новог века обележила је појава  мобилних уређаја, иако су првобитно предвиђени да буду 

комуникациони системи,  рачунарску подршку коју су поседовали им је омогућила да почну да се користе као 
стандардни системи.   
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2.1 Појам мобилних рачунарских уређаја 
Мобилно рачунарство је технологија која нам омогућава пренос података, гласа и видеа преко рачунара или 

неког другог бежичног уређаја. Основни концепт подразумева мобилну комуникацију, мобилни хардвер и 
одговарајући софтвер који све то омогућава. Мобилни хардвер подразумева мобилни уређај  и уређај за приступ  
мобилној услузи, мобилни софтвер представља скуп реалних програма који управљају његовим радом. Мобилни 
уређаји који ће бити обрађивани у раду су:  

 преносиви рачунари (laptop),  
 паметни телефони (smart phone),  
 таблети,  
 „дигитални помоћници“ (digital assistant). 

2.2 Историјат мобилних уређаја 
Живот савременог човека је веома повезан са мобилним уређајима, па није лоше подсетити се историјског 

развоја мобилних уређаја. Приказ овог рада ће обухватити све уређаје, али морамо имати на уму да су то пре 
свега паметни телефони и таблети. 

2.2.1 Преносиви рачунари (Laptop, Notebook) 
Laptop је рачунар малих димензија, који се може без проблема преносити, јер његова тежина не прелази 3кг. 

Први пут се овај термин појавио 1983.године и у преводу значи „у крилу“, а касније термин из 1989.године је 
notebook.  

Предлог за израду преносивог рачунара је дао један од запослених у компанији Xerox Parc (Ален Кеј) и то је 
за 1968. годину био визионарски концепт. Први преносиви рачунар произведен је 1979.године, пројектовао га је 
и патентирао James Murez и звао се Micro Star. 

 

Слика 1.  Преносиви рачунар Osborne 1 

 

Слика 2.  Преносиви рачунар Commodore SX-64 

Први масивно произведени преносиви рачунари су Osborn 1 (слика 1) и Kaypro. Потпуно колор преносиви 
био је Commodore SX-64 из1984. године (слика 2). 

2.2.2 Паметни телефон (Smart phone) 
Овај уређај представља унапређени мобилни телефон, комбинацију функција личног дигиталног асистента 

(PDA) и мобилног телефона. Паметни телефони данас су мултифункционални, екрана осетљивог на додир, 
високе резолуције, служе за пренос мултимедије, репродукцију звука, подржавају Интернет претраживаче и 
поседују GPS навигацију и WiFi кoмуникацију. 

 

Слика 3.  IBM Simon Personal Communicator 

Први концепт паметног мобилног телефона се појавио –средином 70-тих, али тек 1992.године произведен је 
IBM Simon Personal Communicator (слика 3). 



2.2.3 Personal Digital Assistant (PDA) 
Лични персонални асистент или PDA такође је познат под називом ручни рачунар. Функције које подржава 

су роковник, подсетник, адресар, калкулатор, складиштење података, мултимедију и сл. Прва верзија личног 
персоналног асисатента је настала 1984. године и представљала је мали џепни електронски посетник назван је 
Psion Organiser I.  

Памтио је бројеве телефона, правио подсетнике и штампања, прављење адресара и задатака. Након њега 
појавио се и Psion Organiser II (слика 4). 

 

Слика 4.  Psion Organiser II 

Лични персонални асиатент који су се појавили касних деведесетих могао је да препозна лични рукопис 
(мада не увек), да примају и шаљу електронске поруке, користе меморијске картице, а имали су и приступ 
Интернету. Савремени PDA уређај користи све ове функције и унапређена је функција препознавања рукописа, 
па је сада лични рукопис меморисан, поједини уређаји овог типа могу да препознају и глас. 

2.2.4 Таблет 
Таблични рачунар или само таблет је мобилни рачунар са комбинованим функцијама laptopa и рачунара. 

Већи је од мобилног телефона, али и од личног персоналног асисатента, има интегрисан  раван екран осетљив на 
додир, а физичка тастатура је замењена виртуелном на екрану. Први таблет представљен је почетком 21. века од 
стране фирме Microsoft и њиме се управљало оловком. 

 

Слика 5.  Samsung Galaxy Tab 7.0 

Први табет којим је управљао Android ОS је Samsung је 2010. године представио Galaxy Tab 7.0 скромнијих 
могућности од данашњих таблета, TFT и LCD екран од 7 инча и процесор од 1GHz. 

2.3 Карактеристике мобилних уређаја 
Ова секција ће бити посвећена упознавању са карактеристикама  мобилних уређаја са аспекта: 

карактеристика процесора, величине оперативне меморије, величине и врсте спољне меморије и периферијских 
уређаја као и различитих хардверских додатка којима располажу мобилни уређаји. 

2.3.1 Карактеристике преносивих рачунара 
Преносни рачунари располажу са танким мониторима, екран им је састављен од одређеног броја пиксела и 

троше веома мало електричне енергије. LCD екран ради на принципу течних кристалних молекула и величина 
му се изражава у инчима. Битни делови laptop рачунара су: интерни графички контроолер, интерни „хард“ 
дискови, процесор, основнe плочe за laptop. 

Као илустрација карактеристика једног лаптоп рачуна може да послужи пример рачунара МacBook Air фирме 
Apple.  

Процесор: Intel Core i5 Dual Core 
Дијагонала екрана: 13.3" 
RAM меморија: 8GB RAM 
Хард диск: 128GB PCIe SSD 
Операtивни сисtем: macOS 



 

Слика 6.  Apple MacBook Air преносиви рачунар 

2.3.2 Карактеристике паметних телефона 
Паметни телефони имају своје оперативне системе који управља радом уређаја и обезбеђује много 

могућности, имају ОS који су слични ОS рачунара, али се воде као једноставнији и приоритети им се разликују. 

Меморија: microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) 
RAM: 8 GB RAM 
ROM: 128/256 GB 
Процесор: Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 

GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) 
Оперативни систем: Android 9.0 (Pie) 

2.3.3 Карактеристике PDA уређаја 
За илустрацију могућности једног PDA уређаја могу да послуже карактеристике уређаја HP iPAQ Voice 

Messenger (Bell). 

Оперативни систем Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard Edition 
Софтвер Microsoft Internet Explorer Mobile, Microsoft Office Outlook 

Mobile, Microsoft Office Mobile, Windows Media Player 
Mobile, Windows Live 

Процесор QUALCOMM 7201A 528 MHz 
Меморија 64-bitni Micro SD слот проширења (мах 8GB) 

2.3.4 Карактеристике таблета 
Таблет се користи у приватане, пословне и наставне сврхе са добрим таблетом се може заменити рачунар. 

Таблет HUAWEI T3 10 LTE има следеће карактеристике: 

Екран 9.6" 
Резолуција 1280 x 800 
Меморија 2 GB 
Процесор 1.4 GHz Cortex-A53 
Хард диск 16 GB 
Графика Adreno 308 

3 ЗНАЧАЈ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ЗА САВРЕМЕНО ОБРАЗОВАЊЕ 
Проблем који се третира у овом мастер раду везан је за примену информационо – комуникационих 

технологија (ИКТ) у образовању. При томе је нагласак дат могућностима примене мобилних рачунарских 
уређаја у образовању. 

3.1 Развој информатичке инфраструктуре 

У Србији је од 2010.године дошло до низа преокрета у образовању, почео је подухват „Дигитална школа“ и 
око 95% школских објеката је опремљено дигиталним уређајима. Од школске 2018/19. године настава за прваке 
и петаке је почела по новом наставном програму. Тако да је предвиђен рад за многи предмети у дигиталним 
учионицама. У већим срединама и школама које су са великим бројем ђака настава се одвија у таквим условима. 
Дигиталне учионице имају паметну таблу, софтвер за учење, ученици рад прате на таблетима, у току часа на 
свом таблет рачунару решавају задатке и наставник је упућен у ангажовање сваког ученика понаособ.  

3.2 Интернет и могућност бежичног приступа Интернету у школама 
Почетком ове календарске године почео је пилот пројекат „Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа 

у школама“ и  све школе су повезане на Академску рачунарску мрежу, а сада ће овим пројектом добити трајно и 
бесплатно решење Интернет конекције. Стабилан и безбедан Интернет у школама је предуслов за унапређење 
наставе. 



3.3 Значај знања које се добија путем Интернета 
Образовне установе настоје да развојем унутрашње информатичке мреже, коришћењем Интернета, уз 

повећану брзину приступа и расположивост сопствених ресурса знања, омогуће и доступност спољних ресурса 
знања. Образовним установама је неопходно да им у сваком моменту буду доступни подаци са Интернета, 
односно разне базе података, а такође и саме буду на располагању другим корисницима Интернета са својим 
базама података.  

3.4 WEB апликације намењене настави 
WEB апликације намењене настави имају бројне погодности које се огледају у целодневној доступности  

ресураса ученицима и наставницима. Садржаји се могу кориговати према интересима и потребама ученика, 
настава се одвија путем ИКТ и садржај се поставља на мрежу, наставник има увид у рад сваког ученика. 
Корисници помоћу ових WEB апликација комуницирају, раде групне пројекте и пред рачунара апликације се 
могу користити и на паметним телефонима и таблетима. 

4 ПРИМЕНА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА И ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ОБРАЗОВАЊУ 
Примена ИТ у образовању је доста индивидуална ствар и недостатак адекватне опреме није увек услов за не 

коришћење исте. Компентенције, ентузијазам и ангажовање самих наставника су од великог значаја и то је 
уведено као обавезна активност сваког наставника кроз семинаре и разне видове евалуације. 

Настава кроз ИКТ постаје квалитетнија, занимљивија и садржајнија и остаје дуже упамћена. Млади воле нове 
технологије, мотивација за часове боља и они су угоднији, усресређеност на наставни садржај  је већа.  

Евалуација у образовању мора обухватити и наставни кадар, па један од видова подршке наставницима и 
професорима може бити и учење на даљину (Distance Learning) како се некада звало, а широм применом ИКТ 
променило назив у електронско учење или е-учење (Electronics Learning). Даљим развојем ИКТ е-учење је 
добило нови назив мобилно учење или м-учење (Mobile learning). Мобилно учење је практично немогуће без 
мобилних уређаја. Овакав вид учења би био добар за стручно усавршавање, јер подржава неколико дисциплина 

 образовање на даљину – курсеви као скуп фајлова повезаних хиперлинковима, мноштво 
мултимедијалног садржаја, што је веома актуелно данас у свету; 

 образовање у правом моменту – запослени се шаљу на обуку ради усавршавања неке дисциплине 
што је тренутно актуелно код нас; 

 образовање коришћењем Интернета – уз помоћ ресурса који се налазе на Интернету; 

 образовање током читавог живота – концепт „доживотног учења“. 

 

Слика 7.  Кратка историја учења на даљину 

Пилот пројекат је почео по већим градовима и школама уместо папирних уџбеника користе се дигитални, 
деца раде задатке на таблетима, а свако предавање им стиже на рачунар у кућним условима. Наставник има увид 
у њихов рад на свом профилу и тако их оцењује. Пропусти или похвале овог пројекта биће познати кроз 
неколико генерација, али ако је у савременим земљама успело очекује се и код нас. 

После 2004. године у Србији је дошло до набавке рачунара, пројектора, дигиталних учионица, а сада полако у 
већим градовима Србије почиње набавка таблета и замена папирних уџбеника таблетима. Циљ је да се настава 



изводи помоћу паметних табли, а задаци које ученици раде на таблетима учитељи/наставник увек има увид у 
исправност и најнапредније и најбрже награди. 

У појединим престоничким школама постоје ткз. пилот пројекти  где већ од првог и петог разреда основне 
школе, који раде по новом наставном програму, се користе таблети уместо уџбеника. Ваљаност самог пројекта 
остаје да се види у параметрима успеха или неуспеха.  

Напредни и одговорни ће у сваком случају напредовати добро, а овакав вид наставе ће им само проширити 
видике и бити „ветар у леђа“. Схватиће да не постоје границе које не могу прећи, знање ће им ићи засигурно 
узлазном путањом. Несигурни ученици могу своје несигурности да се реше кроз редовну употребу наставних 
средстава на бази ИКТ. Остаје она група ученика за коју се каже да „хвата кривину“ и којој ће бити тешко 
објаснити и навести на рад, а не на забаву. 

5 ЗАКЉУЧАК 
Брз техничко - технолошки развој наметнуо је своје место и у образовању и овај рад је посвећен увођењу 

мобилних уређаја у образовни систем. Акценат је дат таблет рачунарима и паметним телефонима, њиховим 
карактеристикама и основним образовним функцијама. Наставни кадар је исто у фази информатичког 
описмењавања, формирања другачијих приступа и схватања наставног садржаја, прихватања измењене улогу 
наставника у настави. 

Србија има дугу и успешну историју просвете, образовања и науке. Успешан развој Србије у подједнакој 
мери зависи од достизања савремених научно технолошких стандарда и од очувања националног карактера 
просвете и васпитања. Отвореност према светским достигнућима у овим областима претпоставља постојање 
јасних националних циљева и вредности.  
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