
Build Your App, Teach 
Your Students How 
to Build Their Apps!

Упознавање са 
материјалом курса



● Пројекат: Fondacija Tempus,

Erasmus +

● Организација: Еуропас учитељска

академија

● Место:  Фиренца, Италија

● Време реализације: 24-29. мај 2021.

● Настава:  Пре подне од 9-14h или

после подне 14-19h

Специфичности

● Активности: Курс укључује 

најмање један обилазак града и 

један целодневни излет (обично у 

суботу)

● Познавање рада на компјутеру: 

средњи ниво



• Курс је намењен наставницима и школском особљу 

заинтересованим да науче како да праве веб странице и 

апликације помоћу једноставног алата који превлачући 

мишем омогућава визуелно програмирање, без писања 

кода.

• Алат ће омогућити да учесници курса науче како да 

направе апликацију или веб локацију, а потом да укључе 

ученике у израду софтвера.

• Стицање ових ИКТ компетенција има позитиван утицај 

на мотивацију ученика за учење и подстичу се вештине 

као што су креативност, предузетништво и 

интересовање за школске задатке.

Опис курса 



• Током курса полазници ће корак по корак радити кроз 

интерфејс апликације, учествујући у свим фазама 

развојног процеса. Прво ће се упознали са алатком, а 

потом направити апликацију или веб локацију.

• Овим курсом полазници ће научити основне алате за 

прелазак са пасивне употребе софтвера на његов 

дизајн, учење елемената и основне логике креирања 

софтвера. Прећи ће са пасивних корисника на активне 

програмере! 



• На крају курса полазници ће стећи основно знање за изградњу 

апликације/веб странице и научиће корак по корак како да 

своје ученике упознају са визуелним програмирањем које се 

може користити за различите школске и наставне активности. 

Учесници ће својим студентима пружити прилику да науче 

основне принципе израде апликације.



Курс ће помоћи учесницима да:

✔ Разумеју основне програмске концепате 

и основне логике;

✔ Стекну специфичне модуларне вештине 

визуелног програмирања;

✔ Разумеју намене апликације и његову 

практичну примену;

✔ Науче како да користите МИТ app 

inventor платформу на нивоу стручности, 

откривајући њене могућности и будућу 

примену;

Исходи учења



✔ Стекну ниво стручности за дизајнирање 

различитих врста апликација од 

једноставног до сложенијег нивоа, 

користећи алате које нуди МИТ app 

inventor;

✔ Стекну основно знање о другим 

платформама за дизајнирање апликација, 

омогућавајући учесницима да иду даље у 

вези са дизајнирањем апликација, личним 

и професионалним амбицијама;

✔ Интегришу употребу апликација у своје 

лекције, разумевајући предности 

коришћења ИКТ у школи како бисте 

укључили ученике током њиховог процеса 

учења.



Распоред описује активности, које се могу променити на

основу захтева учесника и тренера који одржава одређену

сесију. Измене курса подлежу дискрецији тренера. Ако

желите да разговарате о одређеној теми, наведите је

најмање 4 недеље унапред.

Распоред

Увод у курс:

⮚ Састанак добродошлице;

⮚ Активности загревања;

⮚ Увод учесника;

„Шта је апликација?“:

⮚ Шта је апликација?;

⮚ Која је сврха стварања апликација?;

⮚ Коју врсту проблема помажу у решавању?;

⮚ Увод у програмирање: основни принципи, 

програмски језик и разумевање програмске 

логике. 

1. дан - Увод у курс и „Шта је апликација?“



⮚ Увод у MIT App Inventor;

⮚ Упознавање са интерфејсом MIT App 

Inventor;

⮚ Упознавање са типом платформи које ће 

учесници курса моћи да осмисле до краја 

курса;

⮚ Почетни водичи за процену потенцијала MIT 

App Inventor;

⮚ Увод у MIT App Inventor Emulator;

⮚ Увод у алате за дизајнирање MIT App 

Inventor. Водич и практичне активности: 

Дизајн апликације (НИВО 1).

2. дан - Упознајте проналазача апликације MIT



3. дан - Вежбање

⮚ Водич и практичне активности: 

Дизајнирање апликације (НИВО 2);

⮚ Водич и практичне активности: 

Дизајн апликације (НИВО 3);

⮚ Водич и практичне активности: 

Дизајн апликације (НИВО 4);

⮚ Евалуација напретка у учењу 

учесника;

⮚ Преглед: сесија за решавање 

питања и недоумица.



4. дан - Дизајнирајте сопствену 

апликацију

⮚ Презентација примера апликације 

дизајнираног помоћу алата MIT App 

Inventor.

⮚ MIT App Inventor алатка за процену и 

одговарање на питања.

⮚ Ручни рад (слободна изградња): активност 

у којој ће студенти применити у пракси 

знање стечено претходних дана како би 

дизајнирали сопствену апликацију помоћу 

алата MIT App Inventor.

⮚ Учесници ће такође бити позвани да прате 

друге водиче како би сазнали више о 

другим алатима MIT App Inventor.



⮚ Затварање курса

⮚ Евалуација курса: заокруживање 

стечених компетенција, повратне 

информације и дискусија;

⮚ Додела Потврда о похађању 

наставе.

Културне активности:

⮚ Екскурзије и друге спољне 

културне активности.

6. дан - Затварање курса 

и екскурзија

5. дан -

Презентације

⮚ Учесници на часу представљају врсту 

апликације коју су дизајнирали у 

претходној сесији.

⮚ Решавање проблема и пружање 

повратних информација од стране колега 

из разреда и тренера наставника.

⮚ Увод у друге платформе за дизајнирање 

апликација: Mobincube.
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