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ЕЛЕКТРОНСКЕ ОЦЕНЕ 

 
 

Ауторски софтвер за помоћ наставном особљу и родитељима 
кроз интегративни наставни процес 

 
Поштовани, 
С обзиром да живимо у време технолошког напретка и потребе за 

побољшањем комуникације између родитеља и разредног старешине, наш тим 
стручњака је направио софтвер ''електронски дневник'' под радним називом ''е-
оцене''. Програм је конципиран тако да је врло лак за употребу (није потребно 
посебно знање из области информационих технологија). Потпуно је поуздан у 
обради и тајности података намењен је за основне и средње школе. 

Ауторски софтвер Електронске оцене је комплексан софтверски пакет 
састављен из три сегмента: Сервер (Админ) апликације намењене 
администратору у школи, Професорске (Наставничке) апликације намењене 
наставном кадру и  стручним сарадницима и Клијент (Родитељ) апликације 
намењене родитељима. 

Овај софтвер је резултат дугогодишњег рада у школским условима као и 
потребе за софистициранијем приступу решавања наставних обавеза. Исто тако 
је покушано изаћи у сусрет родитељима којима смо омогућили на овај начин 
перманентни увид у оцене и изостанке своје деце и тиме побољшали 
комуникацију са разредним старешинама. Сам софтвер је рађен и тестиран у 
вишемесечном периоду и учинило се све да буде једноставног и пријатељски 
оријентисаног интерфејса а исто тако и робусног, сигурног и надасве поузданог 
кода. 

Апликација је израђен у алатима који су потпуно бесплатни на тржишту, PHP, 
MySQL, CSS, HTML  и као серверски оријентисана апликација одвија све радње 
на серверу док се кориснку, школи, само прослеђују тражени упити и 
филтрирани подаци. Крајњи корисник не може никако да утиче на њен рад чиме 
се добија додатна сигурност података што је био и основни критеријум при 
изради овог софтверског пројекта поред главног критеријума а то је заштита 
приватности података ученика и њихових родитеља што је остварено 
јединственим системом заштите  криптографксим алгоритмима. 

Овом пројектом – апликацијом ће се унапредити знања професионалаца 
запослених у основним и средњим школама (професори, наставници, стручни 
сарадници и директори) кроз њихово оспособљавање за рад у електронском 
дневнику "Електронске оцене", уношење оцена, изостанака и напомена 
електронским путем и употребом савремених информационих технологија и 
тиме допринети популаризацији електронских комуникација и информационог 
душтва. Такође су очекивања да ће се реализацијом пројекта омасовити утицај 
електронских комуникација у образовним установама као и да ће наставни кадар 
побољшати и развијати сарадњу и комуникацију између школа и родитеља. 

Оспособљавање школског наставног кадра за рад са web - софтвером 
"Електронске оцене" и његово омасовљење ће увелико повећати ефикасност 
наставе као и коришћење информационих технологија у остваривању 
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интерактивног и мултимедијалног приступа  редовним професорким 
дужностима. Осим рада на обогаћивању садржаја и функционалности самог 
електронског дневника,  неопходна је и извесна маркетиншка активност како би 
се популарисала апликација Електронске оцене а самим тим и употреба ИТ-а у 
образовању, већа дигитлана писменост наставника, а самим тим и наших 
ученика и друштва у целини што је заједнички циљ свих нас као појединаца 
друштва и као запоселних у образовним установама. 

"Електронске оцене" је могуће реализовати путем интернета (пожељан је 
АДСЛ приступ интернету) и у том случају је обезбеђен хостинг апликације, 
домен и сва потребна подешавања за несметан рад система. Апликација је 
израђена потпуно прилагодиво за све основне и средње (гимназије и стручне) 
школе, као и оне са већим бројем сарадника. 

Неопходан софтвер за реализацију и успешно коришћење је само веб 
претраживач. 

Софтвер подржавају: 

Софтвер је у функционаном и експлоатационом  стању у Алексиначкој 
гимназији од 2011 године. Већ две генерације задовољних родитеља и 
наставника ове установе користе софтвер „е-оцене“. Директорка Алексиначке 
гимназије, Вера Манојловић даје пуну подршку и препоруку пројекту овог 
софвера. 

Небојша Лазаревић, проф. инф. у Алексиначкој гимназији, и дугогодишњи 
корисник рачунара, вишегодишњи разредни старешина,  координатор пројекта,  
је сва своја искуства и знања уградио у реализацију овог софтвера, предложио 
најбоља решења за решавање проблема који се јављају при оцењивању ученика, 
уношењу и транспарентном приказу свих релевантних података које би требало 
да интересује сваког родитеља. При том се максимална пажња посветила 
заштити права ученика  и заштити и веродостојности самих података као и свих 
решења која су уграђена у овај софтверски пакет. Исто тако, највећа пажња је 
усмерена на израду апликације која ће бити једноставна за употребу и што је 
најбитније да ће бити доступна са сваког рачунара који има излаз на Интернет 
чиме смо хтели омасовити и промовисати Информационо – комуникационе 
технологије кроз практичне примене конкретно у образовном систему. 

 Софтвер девелопер, Милутин Станковић, бивши ученик Алексиначке 
гимназије, студент друге године Електронског факултета у Нишу, одличан 
познавалац проблематике мрежног програмирања, са вишегодишњим искуством 
у области веб програмирања, носиоц информатичког рада, високо рангиран на 
листи најбољих информатичара Србије 2011 године, учесник престижних 
стручних семинара, је својим конструктивним идејама, предлозима и решењима 
учинио да електронски дневник буде опремљен алатима за високософистициран 
приступ и приказ података за професоре и родитеље, а уједно и лак за 
коришћење. 

 Софтвер је подржало и ПДИС (педагошко друштво информатичара 
Србије). 
 
 

Ниш, 22.11.2012. 


