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Abstract: Research is one of the most enjoyable learning experiences. It has a specific task, it requires 
high quality methods, good management with multiple tools, new information (usually in the form of 
data), its analysis and interpretation of the results. It is expected that the learning results obtained 
through the research will be of sufficient quality from the educational point of view. Moreover, research 
can be facilitated by guiding (even without the presence of a guide), using different materials and aids. Ni 
faru is an online service that helps people who are not particularly skilled from the scientific and 
methodological point of view to learn how to define objectives, design research tools and implement 
them, obtain and analyze data and create specific reports. This free research tool can be considered as a 
realization of a pedagogical "problem-solving learning" model that is realized with the help of computer 
technology, as an example of remote learning. This paper describes the real experiences that have 
inspired the Ni faru project, its main features, as well as the opinions of the students who evaluated the 
usefulness of this research tool as an online learning tool.  
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Резиме: Истраживање је једно од најпривлачнијих искустава која омогућавају учење. Истраживање 
има конкретан задатак, захтева висококвалитетне методе, добро владање са више алата, 
постављање нових информација (обично у облику података), њихову анализу и интерпретирање 
резултата као знања. Током учења кроз истраживање очекује се да добијени резултат буде довољно 
квалитетан са образовне тачке гледишта. Такође, истраживање може бити потпомогнуто вођењем а 
без обавезне потребе присуства водитеља, користећи различите материјале и помоћна 
средства.Нифару је онлајн услуга помоћу које и особе које нису нарочито вичне са научно 
методолошког аспекта могу научити дефинисање циљева, дизајнирање алата истраживања, начин 
њихове реализације, њихову примену, добијање података, анализирање истих и креирање 
специфичних извештаја. Овај бесплатни алат за истраживање може се сматрати као остварење 
педагошког модела „учење путем решавања проблема“ који се реализује уз помоћ рачунарске 
технологије, као пример учења на дањину.У овом раду ми описујемо стварна искуства која су 
подстакла пројекат Нифару, главне особине овог алата, као и мишљења ученика који су вредновали 
корисност овог истраживачког алата као онлајн наставног средства. 

Кључне речи: Нифару, учење уз помоћ интернета, учење путем решавања проблема 
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Resumo: Esplori estas unu el la plej allogaj spertoj inter tiaj, kiuj ebligas lernadon. La esploro havas 
konkretan celon, bezonas altkvalitan metodon, bone regi plurajn rimedojn, starigi novan informon 
(kutime en la formo de datumoj), analizi ĝin kaj interpreti la rezultojn kiel scion. Se oni lernas per 
esploro, oni povas esperi, ke tia rezulto havas sufiĉe da kvalito ekde la eduka vidpunkto. Ankaŭ, la gvido 
pri la esploro povas esti faciligita sen la bezono ĉeesti de la gvidanto, sed uzante materialojn aŭ utilaĵojn 
diversajn. Nifaru estas interreta servo, per kiu homoj ne necese lertaj pri scienca metodologio povas lerni 
kiel difini celojn, dezajni esplorilojn, realigi ilin, apliki ilin, atingi datumojn, analizi tiujn kaj redakti 
specifajn raportojn. Tiu esplorigilo senpage uzebla povas esti interpretita kiel konkretaĵo de la pedagogia 
modelo "lernado pri solvoj de problemoj", kiu realiĝas per komputilaj rimedoj, kiel konkretaĵo de 
neĉeesta edukado. En ĉi tiu traktaĵo ni priskribas la realajn spertojn, kiuj stimulis la aperon de Nifaru, la 
ĉefajn trajtojn de tiu utilaĵo, kaj la opiniojn de studentoj, kiuj taksis la utilecon de la esplorigilo kiel 
interreta edukilo. 
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