
 

 

 

Оn line игре у настави Физике 
 

 

 

 

I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

 

 

Назив образовно-васпитне 

установе: 
ОШ  Жарко Зрењанин 

Општина: Нови Сад 

Школска управа: Нови Сад 

Пројектни циклус: Током школске године 

Назив пројекта: Оn line  игре у настави 

Адреса подносиоца 

пројекта 

Улица и број: Место: 
Поштански 

број: 

Булевар деспота Стефана 

8 
Нови Сад 21000 

Телефон / факс: Тел. 021/2365 – 453,  факс 021/2369 – 191 

E-mail образовно-васпитне 

установе и web страница: 
oszzrns@neobee.net  

Директор/ка установе: Жарко Мушицки 

Координатор/ка пројекта: Александар Утјешановић 

Број телефона 

координатора/ке пројекта: 
021/2365 453 

E-mail адреса 

координатора/ке пројекта: 
аleksandar.utjesanovic@zarkons.edu.rs 

Линк за Оn line игре: https://learningapps.org/user/acautjeha 
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II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛОГУ ПРОЈЕКТА 

 

Сажетак пројекта 

Назив пројекта Оn line  игре у настави 

Локација школа 

Укупно трајање 

пројекта 
неограничено 

Циљеви пројекта 
- модернизација наставе физике 

- динамична и креативна настава физике 

Партнери 
- Актив природних наука 

Корисници 
- ученици школе 

- наставници школе 

- родитељи 

Очекивани  резултати 
- боље разумевање градива физике, обогаћеног садржајима који су 

у складу са модернизацијом наставе и интересовањима младих 

 

Главне активности 
- наставне јединице, збирка задатака, лабораторијске вежбе и 

тестови у ппт форми, видео материјал, едукативни филмови, 

анимирани филмови, огледи 

- размена информација, тестова, контролних радова, пројеката, 

видео материјала 

- сарадничка настава по хоризонтали и вертикали 

- коришћење Интернет учионице 

 

 

III ОПИС ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

 

III.1 РАЗЛОЗИ  ЗА  ПОКРЕТАЊЕ  ПРОЈЕКТА 

 

Модернизација наставе физике i боље разумевање градива и усвајање знања из физике. 

 

 

III.2 КОРИСНИЦИ  ПРОЈЕКТА   

 

1. Ученици 

2. Наставници 

3. Родитељи   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.4 ОПИС АКТИВНОСТИ 

 

 

Игра је покретач свега. Сваки човек је прва сазнања реализовао преко игре, кроз игру смо 

стекли основна знања и вештине. Време игре у нашим животима се знатно смањује годинама,  

много више можемо учинити ван игре, али и нама, а посебно ученицима је игра неопходна како 

бисмо кроз игру развили неке нове вештине. 

 

 

III. 3 ОПШТИ  ЦИЉ  ПРОЈЕКТА 

 

Бржи проток информација између наставника и ученика, као и самих ученика. 

Аудио – визуелни приказ наставних јединица, модерна и динамична настава. 

Рад на даљину са ученицима, који из различитих разлога не долазе у школу. 

Сарадничка и пројектна настава. 



 

 

 

            

        Игра је веома квалитетно наставно средство, односно наставни алат, метода... како год 

желите. Појава онлајн игре у настави је нова ситуација за наставнике, али квалитетан и 

креативан наставник може од онлајн игре да направи одличног партнера у процесу учења. 

         Оно што наставник данас мора да има, поред основних компетенција, су и трансферзалне 

компетенције. Трансферзалне компетенције не односе се на посебну дисциплину, област или 

посао, већ на знања и вештине које се могу користити у различитим ситуацијама и контекстима. 

Ове компетенције су важне за наставника јер га оспособљавају да се брзо и функционално 

прилагођава новим околностима и променама. Оне су део кључних компетенција, попут 

креативног и иновативног размишљања, вештине комуникације, презентације, организације, 

тимског рада, медијске и информационе писмености… Самим тим ове компетенције наставнику 

развијају вештину употребе онлајн игара у настави. 

 

 

 

носилац пројекта:  

Александар Утјешановић 

 

 


