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Abstract: Although the term “e-learning” is used very widely for different situations of distance 
education and/or learning by diverse digital (or e-electrical) technologies, the educational sciences 
distinguish between e-learning, e-teaching, distance education, and derive some relevant participants (e-
teachers, e-learners, e-administrators, e-moderators, e-tutors etc.), and determinate their special roles. 
The development of hardware and software bases of e-learning influences the development of the whole 
instructional process and differentiation of the subtypes of learning and teaching which are supported by 
the technology called digital technology. In the paper, the basic concepts are defined differently, and the 
relationships between e-learning and e-teaching are considered. The paper focuses on e-teaching, 
competencies for organization and realization of e-teaching, and on the teachers' roles in e-teaching. The 
last ten years have been the period of the most intensive development of e-learning/teaching and 
supported technology. Therefore, comparison of e-surroundings in 2009 (the Faculty of technical sciences 
in Čačak organized the master programme of e-learning for e-teacher education in that surroundings), 
and actual e-surrounding in 2019. As a specificity of actual e-surrounding which supports the 
improvement of e-teaching and e-learning, technologies and networks which can make connections 
between teachers and horizontal learning and form teachers’ e-communities are presented in the paper. 
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Резиме: Иако се појам „е-учење“ веома широко користи за различите ситуације учења на даљину 
и/или коришћењем разноврсне дигиталне (или е – електронске) технологије, науке о образовању 
разграничавају појмове е-учење, е-настава, образовање на даљину, али издвајају и актере овог 
учења (е-наставнике, е-ученике, е-администраторе, е-модераторе, е-туторе итд.) и одређују њихове 
посебне улоге. Развој хардверских и софтверских основа е-учења утицао је и на развој читавог 
наставног система и процеса, као и на диференцирање подврста учења и поучавања у којима се 
користи технологија коју данас обједињује назив дигитална технологија, али и друга средства. У 
раду су диференцирано дефинисани основни појмови и разматран однос е-учења и е-наставе, да би 
се, надаље, фокусирали на е-наставу, компетенције за организацију и реализацију е-наставе, и на 
томе утемељене улоге наставника у е-настави. С обзиром да се последњих десет година одвија 
најинтензивнији развој е-учења/наставе и подржавајуће технологије, у раду је извршено 
упоређивање е-окружења 2009. године, у коме је Факултет техничких наука у Чачку организовао 
мастер академске студије из области е-учења (образовани су е-наставници), са актуелним е-
окружењем. Као специфичност актуелног окружења које омогућава унапређивање е-наставе и е-
учења, представљене су технологије и мреже које су шанса за повезивање наставника, 
хоризонтално учење и формирање е-заједнице наставника. 

Кључне речи: е-наставник, е-настава, е-учење, улоге е-наставника, развој виртуелне заједница 
која учи. 

E-instruisto inter 2009 kaj 2019: dekjara 
evoluo de e-instruado 

Dragana Bjekić1, Milica Stojković1* kaj Biljana Đorić1  
1Universitato de Kragujevac, Fakultato de Teknikaj Sciencoj en Ĉaĉak, Serbio 

*milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs  

mailto:*milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs
mailto:milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs
mailto:*milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs


 

International Scientific Conference 
Learning   in   Virtual  Communities 
Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia 

 

Resumo: Kvankam la termino “e-learnado” estas uzata tre vaste por diversaj situacioj de neĉeesta 
edukado kaj/aŭ lernado per diversaj ciferecaj teknologioj, la eduksciencoj distingas e-lernadon, e-
instruadon, neĉeestan edukadon, kaj identigas kelkajn ĉi-rilatajn rolojn (e-instruisto, e-lernanto, e-
administranto, e-moderiganto, e-tutoro k.t.p.). La evoluo de aparatara kaj programara bazo de e-lernado 
influas la tutan instruprocezon kaj diversigon de subtrnataj subtipon de lernado kaj instruado. La aŭtoroj 
diversige difinas la bazajn konceptojn de e-lernado kaj e-instruado kaj konsideras iliajn interrilatojn. La 
prelego enfokusigas la e-instruadon kaj la insturuistan rolon en e-instruado. La lastaj dek jaroj estis 
periodo de la plej intensa evoluo de e-lernado/instruado kaj subtenanta teknologio. Tial en la prelego 
estas komparataj la e-medio en 2009 (kiam la Fakultato de Teknikaj Sciencoj en Ĉaĉak enkondukis 
master-programon por edukado de e-instruistoj) kaj la aktuala e-medio en 2019 kun teknologioj kaj retoj 
kiel ŝanco ligi instruistojn kun la horizontala lernado kaj krei e-komunumojn de instruistoj. 

Ŝlosilvortoj: e-instruisto, e-instruado, e-lernado, rolo de e-instruisto, virtuala instruista komunumo 
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