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Програм „Партнер у учењу“ је у Републици Србији отпочео јуна 2004. године а обновљен је 
новембра 2009. године потписивањем Меморандума о разумевању између Министарства 
просвете Републике Србије и компаније Мајкрософт, у којем је наглашено да обе стране 
препознају вредност примене технологије у школама и желе да заједнички побољшају 
доступност и употребу информационих и комуникационих технологије у сврху подршке 
подучавању и учењу.

Кроз програм „Партнер у учењу“ подржани су пројекти „Креативна школа“, дигитална 
„Антологија српске књижевности“, пројекат „Школа будућности“, електронске обуке 
наставника у сарадњи са Електронским факултетом у Нишу, израда помоћних материјала за 
наставу информатике и упутстава за примену рачунара у настави и школским процесима (који 
су доступни на веб сајту Мајкрософт програма „Партнер у учењу“ за Србију) и многи други 
пројекти и активности. Сви материјали, обуке и остали резултати програма „Партнер у учењу“ 
бесплатно су доступни за наставника, ученика, школу и образовни систем у целини.

Кроз програм „Дигитална школа“ Министарства за телекомуникације и информационо 
друштво за основне школе у Републици Србији купљени су рачунарски кабинети који раде 
под оперативним системом „Windows MultiPoint Server 2010“. Ова брошура је намењена 
наставницима који раде у рачунарским кабинетима „Дигитална школа“, и представља 
основни приручник за наставнике за рад у овом оперативном систему.
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Програм „Дигитална школа“

Поштовани наставници,

 

Министарство за телекомуникације и информационо друштво Републике Србије је у 
јулу 2010. године покренуло програм „Дигитална школа“ са циљем да опремимо све 
основне школе на територији наше земље савременим рачунарским кабинетима. У 
оквиру Програма „Дигитална школа“ основне школе широм  земље су  у периоду 
од јануара до јуна 2011. године опремљене савременом рачунарском опремом и 
пратећим софтвером који ће ђацима омогућити коришћење рачунара у наставним и 
ваннаставним активностима, и на тај начин пружити им могућност да унапреде своје 
знање из информационих и комуникационих технологија као и свих других области 
људског знања. У дигиталним кабинетима ће поред информатике моћи да се држи 
настава и из осталих предмета, што ће наставни процес учинити занимљивијим и 
интерактивнијим. 

На конкурс су могле да се пријаве све редовне основне школе чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. У 
зависности од броја ученика и величине учионице, школе су могле да аплицирају 
за дигитални кабинет који ће се састојати од 5, 10, 15, 20, 25 или 30 радних места 
за ученике. Такође, програмом „Дигитална школа“ смо обухватили и мале сеоске 
средине у којима наставу похађа свега неколико ученика у једном школском објекту, 
и за њих смо обезбедили лап-топ рачунар и пројектор. Програм „Дигитална школа“ 
обезбеђује исте услове за образовање у свим основним школама у Србији укључујући 
и школе у изразито неразвијеним општинама.  

Програмом  „Дигитална школа“ су обухваћени сви школски објекти који су се 
пријавили: њих 2910, што чини преко 95% од укупног броја школских објеката на 
територији Републике Србије. До краја школске 2010/2011. године у 1589 школских 
објеката биће инсталирани дигитални кабинети, а 1321 школски објекат биће 
опремљен лап-топ рачунаром и пројектором. Програмом „Дигитална школа“ укупно 
ће бити обезбеђено преко 30 000 радних места за ученике.

За крај, желим да истакнем своју веру да је улагање у младе и у образовање најбољи 
начин да се допринесе развоју нашег друштва. Уверена сам да наставници у том 
процесу имају изузетно велики значај и њихова улога је незаменљива. 

Желим вам пуно успеха у раду.

С поштовањем,

       ДРЖАвНА СЕКРЕТАРКА

   Јасна Матић
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Увод
Да би више корисника (ученика) радило за својим рачунарским радним местом 
најчешће је потребно да свако од њих има свој рачунар и на њему софтвер за рад. 
Ако су рачунари за којима ради ученик умрежени, није их једноставно инсталирати 
и одржавати.

Да би се олакшало креирање и одржавање рачунарских учионица, и да би се постигле 
уштеде у потрошњи електричне енергије, осмишљен је концепт где један рачунар 
користи више ученика који раде различите послове у различитим програмима (на 
више рачунарских места) који подржава софтвер Windows MultiPoint Server 2010. Овај 
концепт раније није било могуће применити јер су јаки рачунари били врло скупи, а 
сада је могуће да се куповином модерног али не прескупог рачунара обезбеди да 
више корисника има осећај као да раде за својим рачунарима а заправо се користи 
само један рачунар. На централном рачунару се налази Windows MultiPoint Server 
и помоћу посебних продужетака (екстендера) се на овај рачунар укључују додатни  
монитор, тастатура и миш за сваког корисника.

Наставник који одржава рачунарску учионицу треба да дефинише који корисници 
ће користити овај систем (да ли је корисник наставник или ученик и какво је 
корисничко име и лозинка сваког од њих) и након тога сваки корисник заузима своје 
место, пријављује се на систем помоћу корисничког имена и лозинке и приказује му 
се екран који изгледа као екран оперативног система Windows 7. Сваки корисник 
засебно ради као да има свој 
рачунар, иако заправо деле 
заједнички сервер.

На овај начин целокупан 
процес администрације и 
одржавања целог система у 
коме један рачунар опслужује 
више корисника обавља се 
само на једном рачунару, 
сви документи су на једном 
месту, сваки додатни програм 
који се инсталира на серверу 
је аутоматски доступан свим 
корисницима, а сам Win-
dows MultiPoint Server је већ 
припремљен да пружи све 
услуге умрежавања међу 
корисницима баш као и да 
раде на засебним рачунарима 
који су умрежени.
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Сналажење у окружењу

Основе оперативног система
Када корисник почне да ради на свом радном месту прикљученом на рачунар са 
Windows MultiPoint Server 2010 оперативним системом, приказује му се радна 
површина са иконама и  алатима иста као код Windows 7 оперативног система.

Радна површина 

Икона радне 
површине 

Трака са 
алатима 

Иконе које
представљају активне

програме 
Старт дугме 

На радној површини (енг. Desktop) виде се иконе (енг. Icons) и трака алата (енг. Task 
Bar), у доњем левом углу је Старт дугме (енг. Start button) представљено Windows 
логотипом. Кликом миша на то дугме се отвара мени (Старт мени) који са леве стране 
приказује програме који се најчешће користе а са десне стране се налазе пречице ка 
одређеним деловима система (документа, рачунар, контролна табла итд.).
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Поред Старт дугмета се налазе иконе на траци са алатима. Сваки програм који 
се покрене добија на траци са алатима своју икону. На траци са алатима се могу 
налазити и иконе програма који тренутно нису покренути (сваки корисник може на 
своју траку да постави иконе програма које често користи да би их брже покренуо 
када су му потребни). Програми који су тренутно активни се разликују по томе што су 
уоквирени на траци са алатима.
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Покретање програма
Сви програми који су инсталирани на на рачунару са Windows MultiPoint Serverом се 
покрећу преко Старт дугмета:

1. Клик на Старт дугме;

a. Уколико се икона програма налази међу често покретаним програмима 
довољно је кликнути на икону;

б. Уколико нема иконе програма међу често покретаним програмима, клик на 
All Programs;

2. Појављује се листа са инсталираним програмима, неки су приказани као иконе 
а неки су груписани по фасциклама (кликом на фасциклу приказаће се садржај 
фасцикле одмах испод ње);

3. Клик на икону програма отвара тај програм.
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Проналажење програма и докумената
MultiPoint Server (као и Windows 7) има уграђену подршку за брзо проналажење 
докумената и програма:

1. Клик на Старт дугме;

2. У пољу за претрагу се унесе назив програма/документа (или само почетних 
пар слова);

3. У десном пољу се приказују резултати претраге груписане по типу;

4. Кликом на одговарајућу икону покренуће се програм или отворити документ.

 

Поље за претрагу 

Резултати претраге 

Пречице на Старт менију
Старт мени има особину да чува иконе програма који се често користе. У пракси корисник 
има потребу да се пречица ка одређеном програму стално налази у Старт менију:

1. На Старт менију десни клик на одређену икону;

2. Са падајућег менија се одабира опција Pin to Start Menu. 

На овај начин икона тог програма ће увек бити у групи икона које се налазе на врху 
старт менија.
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Програми који ће 
се увек видети на 

Старт менију 

Уколико корисник жели да склони програм са листе стално видљивих програма:

1. На Старт менију десни клик на икону коју корисник жели да склони;

2. Са падајућег менија одабере се опција Unpin from Start Menu.

 

MultiPoint Server (као и Windows 7) пружа могућност програмима на старт менију да 
уз себе прикажу и додатне опције за покретање као што су скоро отварани документи 
или скоро посећиване интернет странице. Ове опције се могу отворити уколико се 
уз икону програма налази црна стрелица на десно. Кликом на ту стрелицу са десне 
стране ће се појавити додатне опције програма.
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Пречице на траци са алатима
При покретању сваки програм смешта своју иконицу на траку са алатима. Уколико 
корисник жели да му нека икона буде стално видљива на траци са алатима (и након 
затварања програма) то може урадити на неколико начина.

Као и при креирању пречица на старт менију на истом падајућем менију се налазе 
опције за креирање пречица на траци са алатима.

1. На Старт менију десни клик на одређену икону;

2. Са падајућег менија се одабира опција Pin to Taskbar. 

На овај начин икона тог програма ће увек бити на траци са алатима (чак и након 
затварања програма).

 

Иконама на траци са алатима корисник може мењати место једноставном операцијом 
„превуци и пусти“ (drag and drop). На икону се кликне мишем и док се држи леви 
тастер миша та икона се помера лево или десно. Док се икона помера, остале ће се 
померати да би јој „направиле простор“. Након што је корисник задовољан локацијом 
само пусти тастер миша.

Уколико корисник жели да склони икону потребно је да десним кликом на њу отвори 
мени и одабере опцију Unpin this program from taskbar.
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Основне операције са фасциклама
Приказ фасцикли у Windows MultiPoint Server систему (као и у Windows 7) је мало 
другачије организован у односу на приказ фасцикли у систему Windows XP. 

 

 

 

Локација фасцикле 
Навигациони панел 

Садржај фасцикле 

Операције фасцикле 

Основни изглед прозора укључује неколико ставки:

•	 врх прозора је резервисан за приказ локације фасцикле и поља за претрагу 
те фасцикле,

•	 са леве стране се налази навигациони панел који приказује пречице ка 
доступним локацијама са рачунара (дискови, мрежа, библиотеке итд.),

•	 у центру прозора се приказује садржај, 

•	 изнад садржаја и навигационог панела се налазе пречице ка одређеним 
функцијама приказаног прозора (као што је креирање нове фасцикле, 
промена изгледа прозора и сл.).

Измена приказа фасцикле
Приказ фасцикле се може додатно уређивати одабиром опције Organize и потом 
Layout. У том делу се приказују делови прозора  који су укључени или се могу 
укључити. Корисна опција је Preview pane у коме ће се приказивати садржај одабране 
датотеке (уколико се унутар фасцикле кликне на слику, она ће се показати са десне 
стране).
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Укључен Preview pane у коме се приказује садржај одабране датотеке:
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Библиотеке
Фасцикле омогућавају складиштење различитих врста датотека. Углавном се 
датотеке сличног типа смештају у заједничке фасцикле (слике, документи и сл.). У 
свакодневном раду се повећава број датотека па је отежано држање свих датотека 
на једном месту.

Библиотеке служе да окупе фасцикле са различитих локација (дискова, мрежних 
локација, екстерних меморија) на једно место. На овај начин датотеке остају физички 
на својим локацијама али се све могу заједно приказати кроз библиотеку.

Да би се отворила нека библиотека довољно је кликнути на Старт дугме и одабрати 
неку од пречица Documents, Pictures или Music. На овај начин ће се отворити прозор 
који приказује библиотеку, односно садржај свих фасцикли које су придружене тој 
библиотеци.

Други начин је да се кликне на жуту иконицу на траци са алатима. У ово случају се 
отвара прозор који приказује све библиотеке које постоје на рачунару. Дупли клик на 
било коју од библиотека ће отворити прозор који приказује ту библиотеку.

 

Пречице ка неким 
библиотекама 

Пречица ка свим 
библиотекама 

 



15http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/default.mspx ׀

Прозор који приказује све библиотеке (библиотеке се такође налазе и на навигационом 
панелу)

 

Приказ свих библиотека 
у рачунару 

Библиотеке на 
навигационом 

панелу 

Приказ локација библиотеке
У прозору библиотеке Documents се уочава натпис назива библиотеке изнад 
садржаја. Одмах испод натписа се налази обавештење са колико локација библиотека 
приказује садржај (Includes: 2 locations, то су у овом случају My Documents и Public 
Documents). Кликом на текст који приказује број локација се отвара прозор у коме су 
наведене локације чији се садржај приказује у библиотеци.

 

Приказ локација које 
приказује библиотека 

Поред једне од приказаних фасцикли се налази ознака Default save location. Уколико 
се у тренутку чувања датотеке као локација за чување наведе библиотека, та датотека 
ће бити снимљена у фасциклу која је означена овим натписом.

Други начин за приказ фасцикли које се налазе у библиотеци је коришћењем 
навигационог панела прозора. Са леве стране прозора међу списком локација се 
налазе и библиотеке. Поред сваке од библиотека се налази стрелица која представља 
ознаку да одређена фасцикла садржи још фасцикли. Када се кликне на стрелицу 
испод фасцикле која означава библиотеку ће се појавити све фасцикле од којих се 
састоји библиотека.



16

Додавање нове локације у библиотеку
1. У прозору библиотеке који приказује списак локација кликне се на дугме Add; 

2. Отвара се прозор у коме треба пронаћи фасциклу која се додаје у библиотеку. 
Када се одабере та фасцикла кликне се на Include folder. Сада ће се и та 
фасцикла појавити у списку фасцикла библиотеке.

 

1 

2 
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Како наставник користи Windows MultiPoint Server 2010

Администрација кроз MultiPoint Manager 

Покретање MultiPoint Manager-а
Алат који наставник може да користи за управљање корисницима је MultiPoint Man-
ager. Одмах по укључивању Windows MultiPoint сервера покреће се и MultiPoint 
Manager. Уколико није покренут може се покренути на неколико начина:

•	 Са траке са алатима се кликне на иконицу MultiPoint Manager-а

•	 Из Старт менија 

1. Клик на Старт дугме

2. Клик на All Programs

3. Клик на фасциклу Windows MultiPoint Server 2010

4. Клик на MultiPoint Manager

Икона MultiPoint Manager-а на траци са алатима:

MultiPoint Manager у Старт менију:

 

 

 

3

 

2

 

4

1



18

Администрација корисника
На прозору MultiPoint Manager-а уочљиве су четири главне иконе: System, Desktops, 
Hardware и Users. За администрацију корисника се користи опција Users.

Када се кликне на икону Users приказују се сви корисници Windows MultiPoint 
Server-а. Корисници су приказани са својим корисничким именима и типом налога. 
Тип наставниковог налога је Administrator, док су ученички налози Standard.

 

Списак корисника

кор

 

кор
Додавање новог 

исника 

Измена постојећег 
корисника 

Опција Users за 
администрацију 

корисника 

Додавање новог корисника:

1. Add Account;

2. Попуне се подаци новог корисничког налога: 

2.1. Username – корисничко име, користи се приликом пријаве на систем;

2.2. Full Name – пуно име корисника, ово поље није обавезно и не мора се 
попуњавати уколико ће различити ученици користити исти налог;

2.3. Create Password – лозинка за пријаву на систем;

2.4. Confirm Password – поново се уноси лозинка због сигурности;

3. Клик на ОК.
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рр
Додавање новог 

корисника 

 
Измена постојећег корисника:

1. Manage Accounts;

2. Manage Another Account;

3. Са списка корисника се изабере корисник чији се подаци мењају;

4. Промена лозинке – Change the password

4.1. У поље New Password се уноси нова лозинка;

4.2. У поље Confirm New Password се поново уноси нова лозинка због сигурности;

4.3. Опционо поље је Type a password hint. Овај податак ће се појавити као 
подсетник уколико је лозинка заборављена;

4.4. Клик на Change Password;

5. За крај је довољно затворити прозор.
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1

2
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4.4

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4

4.1

4.2

4.3
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Приказ активних корисника и даљинско искључивање радних станица
За приказ активних корисника се користи опција Desktops у MultiPoint Manager-у:

Приказан је списак корисника и њихових статуса. Статус Connected означава да је 
корисник тренутно пријављен на систем. Наставник може са свог рачунара, користећи 
MultiPoint Manager, да закључа или искључи сваког од пријављених корисника. 

Уколико је у току пауза или одмор и ученик ће се вратити за свој рачунар да настави 
са радом, пожељно је да закључа своју радну станицу док је не користи. Наставнк то 
може учинити на следећи начин:

1. Одабере корисника кога жели да закључа

2. Кликне на опцију Disconnect

Сада је ученички рачунар закључан. Када се ученик поново пријави на систем 
наставља са радом тамо где је стао.

 

1

2

Уколико су ученици завршили свој рад и неће се више враћати, наставник може 
даљински да искључи радну станицу:

1. Одабере корисника кога жели да закључа
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2. Кликне на опцију End Now

Сада је ученички рачунар искључен, што значи да су сви активни програми затворени.

1 

2

Приказ активног хардвера
Опција Hardware MultiPoint Manager-а приказује активан хардвер и евентуално 
додатни доступни хардвер преко екстендера:

У колони Required Hardware приказане су иконе за сваки део хардвера који је 
неопходан да би радна станица функционисала (екстендер, монитор, тастатура и 
миш). Колона Additional Hardware приказује евентуалне додатне могућности које 
пружа екстендер (USB прикључци, улаз/излаз за микрофон и слушалице и сл.)

Приказ информација система (сервера)
Приказ информација система се налази на опцији System MultiPoint Manager-а. 
Информације које се приказују су: назив оперативног система, назив сервера, број 
тренутно активних радних станица итд.

Поред ових информација са десне стране се налазе пречице ка интернет адресама 
које могу помоћи наставницима да се боље упознају са опцијама Windows MultiPoint 
Server-а.
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Изнад информација налазе се два дугмета помоћу којих се сервер поново покреће 
(Restart), односно ислкључује (Shut Down). 

Поновно покретање сервера није опција која се често користи, али је понекад 
неопходна након инсталирања одређеног програма или након ажурирања 
оперативног система. Проблеми у раду сервера или неуобичајено понашање 
програма се често могу решити поновним покретањем сервера.

Уколико се сервер неће користити током дужег временског периода препоручљиво 
је да се искључи.

 

сер ра сееерр рррррррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааааа

Поновно 
покретање 

сервера 

Искључивање 
сервера 

Размена програма и датотека

Размена програма
Једна од великих предности коришћења Windows MultiPoint Serverа се огледа у томе 
што се користи један физички рачунар што у пракси значи да када се инсталира неки 
програм,  сви корисници ће га аутоматски видети и на својим налозима.

Са друге стране, није пожељно да сви корисници могу да користе све програме 
(поготову оне који се тичу подешавања и рада система). Због тога су ученички налози 
означени као Standard налози и као такви не могу да покрену ни један системски 
осетљив програм. Уколико покушају да га покрену систем ће тражити да унесу 
корисничко име и лозинку администратора.

Размена датотека
Сваки корисник има своје фасцикле у које смешта своје датотеке. Те фасцикле су 
видљиве само њему, други корисници не могу да им приступе (налог који је означен 
као Administrator, односно наставнички налог може да види све фасцикле).
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Те фасцикле се налазе унутар фасцикле која носи име налога корисника и приступа јој 
се из Старт менија кликом на корисничко име. Приказаће се све приватне фасцикле тог 
корисника (My Documents, Downloads, Desktop, My Music, My Pictures, My Videos итд.)

 

 

Приватне 
фасцикле 

 



26

Наставник може да види све фасцикле:

1. Из Старт менија бира се опција Computer;

2. Отвара се системски диск (C:);

3. Отвара се фасцикла Users;

4. Одабира се фасцикла ученика чије се фасцикле траже;

5. Одабира се одређена фасцикла.

 

 

1 

2 

 
  

 

1 

2 
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3 

4 

5 
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На овај начин се приступа фасциклама и датотекама сваког ученика појединачно, па 
се сваком ученику може снимити посебна датотека са упутствима, задацима и сл.

Поред ових засебних фасцикли, постоје фасцикле којима сви ученици могу да приђу 
– то су јавне фасцикле (енг. Public).

Јавне фасцикле се могу пронаћи у оквиру фасцикле Public која се налази у фасцикли 
Users која чува фасцикле свих корисника. 

Јавна фасцикла Public у себи садржи неколико већ предефинисаних фасцикли: 
Public Documents, Public Downloads, Public Music, Public Pictures и Public Videos. Ове 
предефинисане фасцикле се већ свим корисницима налазе као још једна локација у 
библиотекама (на пример фасцикла Public Documents се свим корисницима налази 
као једна од локација у библиотеци Documents).

Поред ових предефинисаних фасцикли сваки корисник може да прави своје фасцикле 
и у њих да смешта датотеке.

Уколико наставник направи један документ и жели да га подели са свим ученицима, не 
мора да га копира сваком ученику понаособ, већ га може поставити у фасциклу Public 
Documents и сваки ученик ће видети тај документ када отвори библиотеку Documents.
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Уколико се ученицима даје одређени документ (на пример тест) на коме треба 
самостално да раде:

1. Наставник отвара Public фасциклу и унутар ње проналази Public Documents;

2. У Public Documents копира документ test;

3. Ученик отвара библиотеку Documents (како је у библиотеци једна од локација 
и Public Documents, документ test ће се појавити у ученичкој библиотеци);

4. Ученик копира документ test у своју My Documents фасциклу;

5. Ученик отвара test документ и ради на њему, а кад заврши рад ставља га у 
своју фасциклу (на пример ucenik1) у Public Documents;

6. Након што ученик заврши рад на свом test документу, наставник отвара 
ученичку фасциклу (на пример ucenik1);

7. Проналази и копира документ test;

8. Премешта га у своју My Documents фасциклу (Copy-Paste).

На овај начин је наставник са свим ученицима поделио један документ, сваки ученик 
га је пребацио у своју приватну фасциклу и након што је завршио рад, наставник је 
преузео тај документ од ученика и пребацио га у своју пруватну фасциклу.

 

 

1 

2 
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6 
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Заједнички рад – дељење OneNote свеске
Microsoft Office OneNote 2010 је програм који представља дигиталну свеску. У њему 
се чувају белешке, цртежи, други документи итд. OneNote је веома погодан за 
свакодневни рад јер у сваком тренутку чува све измене, веома се брзо учи (не постоји 
погрешан начин коришћења) и има могућност истовременог рада више корисника на 
истој свесци.

1. Покреће се програм OneNote 2010;

2. File-New; 

3. Одабира се опција Network, даје се назив свесци;

4. Одабира се локација за снимање

4.1. Клик на Browse;

4.2. Поред библиотеке Documents се одабира фасцикла Public Documents;

4.3. Клик на Select;

5. Клик на Create Notebook;

6. Остали корисници покрећу OneNote 2010 и бирају File-Open;

7. Клик на дугме Open Notebook;

8. Корисник проналази Public Documents у оквиру библиотеке Documents;

9. Проналази и отвара Дељену свеску.

 

1 



34

 

 

 

 

4.1

2 

3 

4.2 

4.3



35http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/default.mspx ׀

 

 

5 

6 

 7

 
 



36

 

9 
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На овај начин више корисника ради на истом документу (свесци). Свака промена се 
ажурира код свих корисника у веома кратком временском року (зависи од количине 
промена, броја корисника, брзине рачунара и сл.). 

Овакав начин рада је одличан за тимске активности.

Interactive Classroom
Уколико у учионици наставник нема видео пројектор (видео бим) може да искористи 
програм Interactive Classroom. Овај програм омогућава да се презентација са 
наставничког рачунара „пројектује“ ученицима у OneNote.

Interactive Classroom је бесплатан Мајкрософтов програм који се може преузети са 
адресе: http://www.microsoft.com/downloads (у пољу за претрагу се укуца Interactive 
Classroom да би се дошло до стране за преузимање).

Након инсталације програма у програмима OneNote и PowerPoint ће се појавити 
нова картица са алатима Academic.

Interactive Classroom функционише тако што наставник са свог налога из програма 
PowerPoint отвара презентацију и покреће сесију. Након тога ученици отварају 
OneNote и придружују се сесији. На овај начин ће ученици у OneNote преузети 
све слајдове наставничке презентације. Када наставник промени слајд, тај слајд 
ће се појавити и на ученичким рачунарима. Поред једноставног мењања слајдова, 
наставник може додатно писати по слајду, означавати битне ставке и покренути 
анонимно анкетирање.

Прво подешавање након инсталације
Приликом првог покретања Interactive Classroom-а, потребно је на наставничком 
рачунару покренути PowerPoint, одабрати картицу Academic и изабрати опцију Start 
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Session. Након тога се покреће Interactive Classroom који ће пријавити упозорење 
о подешавању ватреног зида да би Interactive Classroom могао правилно да 
функционише. Ово упозорење ће даље понудити да наставник кликне на Yes да би 
програм сам направио те измене.

На сваком ученичком налогу потребно је покренути OneNote, одабрати картицу 
Academic и кликнути на Join Session. Сада се Interactive Classroom покреће са истим 
упозорењем о подешавању. Разлика се огледа у томе да када ученички налог да 
одобрење програму да изврши измене (кликне на Yes), рачунар тражи да се унесе 
администраторска лозинка да би се подешавања применила.

Након што су одрађена ова подешавања на наставничком и на свим ученичким 
налозима може се користити Interactive Classroom.

Покретање сесије

Наставник отвара презентацију (PowerPoint) на свом рачунару и отвара картицу 
Academic. На тој картици бира опцију Start Session. Након тога PowerPoint се „сакрива“ 
и покреће се програм Interactive Classroom који тражи да се унесе назив презентације 
(могуће је сесију заштитити лозинком). Након клика на дугме Start појавиће се сви 
слајдови из презентације.

 

Слајд који је активан 
(који виде ученици) 

Сви 
слајдови 
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Слајд који је активан 
(који виде ученици) 

Сви 
слајдови 

У највећем делу прозора приказан је тренутно активан слајд (слајд који виде ученици), 
са леве стране је списак свих слајдова, изнад се налазе алати за брзо додавање новог 
празног слајда, нове анкете, оловака за означавање, додавање текста итд.

Ученици отварају на својим рачунарима OneNote и такође отварају картицу Academic, 
даље бирају опцију Join Session. Појављује се прозор са свим активним сесијама. 
Ученик бира сесију коју је отворио наставник (уколико је постављена лозинка мора 
је унети). Уколико нема лозинке појавиће се упозорење које само треба потврдити 
(Join Anyway).
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Након прикључења сесији, комплетна презентација ће се преузети у тренутно 
отворену свеску (направиће нову секцију а сваки слајд ће бити представљен као 
засебна страница). Како се презентација снимила на ученички компјутер, након 
завршетка сесије она остаје на његовом рачунару и увек може да јој се врати.

Свака промена на наставничком рачунару ће се одмах одразити и код свих ученика 
(уколико промени слајд, промениће се и ученицима, уколико допише нешто на слајд 
то ће сви ученици видети)

Interactive Classroom – гласање (анкете)
веома корисна опција коју пружа Interactive Classroom је опција гласања (анкете) 
помоћу које се лако можете проверити колико су успешно ученици усвојили неку 
лекцију. Потребно је да наставник одабере Quick Poll која нуди неколико врста 
питања: Да/Не, Тачно/Нетачно и питање са више понуђених одговора.

Напомена: Овакво анкетирање не служи за проверу знање појединачног ученика јер 
не пружа повратну информацију о сваком ученику и његовом одговору, већ пружа 
само пресек стања међу ученицима (колико су добро савладали неку лекцију). 

Quick Poll је опција која се може покренути и у PowerPoint-у, док се прави презентација, 
налази се на картици Academic или након што је већ покренута сесија директно у 
оквиру програма Interactive Classroom.



40

Да би покренуо гласање, наставник отвори тај слајд (ученицима ће се истовремено 
приказати у OneNote-у) и одабере опцију Start Poll при чему ће се код ученика 
појавити нови прозор са текстом питања и дугмадима на које могу да кликну да би 
одабрали свој одговор. Да би ученик гласао потребно је да одабере једну од опција 
које се налазе при дну прозора за гласање и кликне на дугме Submit након чега ће се 
затворити прозор за гласање.
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На сваки ученички одговор наставник ће видети како се бројач приспелих гласова 
повећава. Након што су сви гласали наставник одабере опцију Stop Poll и на његовом 
рачунару и на ученичким рачунарима ће се појавити резултати гласања приказани 
кроз графикон са бројем пристиглих гласова за сваку опцију.

На овај начин наставник одмах добија повратну информацију о томе колико су 
ученици савладали градиво и ученицима може забележити који је тачан одговор.

Када наставник прекине сесију (затвори Interacti ve Classroom) на ученичким 
рачунарима ће се појавити обавештење о томе да је сесија завршена, али им остаје 
цела презентација са свим евентуално додатним наставничким забелешкама.

Како ученик користи Windows MultiPoint Server 2010

Покретање програма
Како се сви програми налазе на једном серверу, сви ученици могу покретати све 
програме. Сигурност система се штити тако што је за покретање одређених програма 
потребно унети администраторско корисничко име и лозинку.

Иако је ученик нема администраторска права, он може да види програме које користи 
и наставник, као што је Multi Point Manager али је на ученичком налогу иконица 
измењена. У свом доњем десном углу има сличицу штита са жутим и плавим пољима. 
Све иконице које имају такву ознаку се не могу покренути са ученичког налога већ ће 
захтевати администраторску лозинку.
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Икона са штитом – ознака да је неопходна администраторска лозинка да би се 
програм покренуо:
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Преузимање дељених датотека и самостални рад
Наставник је направио датотеку (test) коју сваки ученик треба да сачува у свом налогу 
(у својој приватној фасцикли).

1. Отвара се библиотека Documents;

2. Проналази се датотека test, на њу се кликне десним дугметом миша и одабере 
се опција Copy;

3. Са леве стране у навигационом панелу приказују се фасцикле које се налазе у 
библиотеци Documents и одабира се фасцикла My Documents;

4. Унутар фасцикле My Documents кликне се десним дугметом миша на празан 
простор садржаја фасциклe и одабира се опција Paset;

5. На крају је потребно да се преименује датотека по наставничком упутству како 
би је наставник лакше пронашао.

На овај начин ученик чува датотеку у својој приватној фасцикли My Documents и ту 
датотеку не могу видети други ученици, већ само наставник.

1 
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Рад у заједничкој свесци у програму OneNote 2010
Microsoft Office OneNote 2010 је програм који представља дигиталну свеску. У њему 
се чувају белешке, цртежи, други документи итд. OneNote је веома погодан за 
свакодневни рад јер у сваком тренутку чува све измене, веома се брзо учи (не постоји 
погрешан начин коришћења) и има могућност истовременог рада више корисника на 
истој свесци.

већ постоји дељена свеска коју ученик треба да отвори. Када више ученика (и 
наставник) отворе исту дељену свеску, свако од њих ће видети све измене коју други 
корисници направе.

1. Покреће се OneNote 2010 и бира се File-Open;

2. Клик на дугме Open Notebook;

3. Корисник проналази Public Documents у оквиру библиотеке Documents;

4. Проналази и отвара Дељену свеску.

2

1

1
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На овај начин више корисника ради на истом документу (свесци). Свака промена се 
ажурира код свих корисника у веома кратком временском року (зависи од количине 
промена, броја корисника, брзине рачунара и сл.). 

Овакав начин рада је одличан за тимске активности.

Праћење презентације кроз Interactive Classroom
Помоћу програма Interactive Classroom ученици прате презентацију кроз коју их води 
наставник са свог рачунара.

1. Ученици отварају OneNote и картицу Academic;

2. Бирају опцију Join Session;

3. У прозору који се појављује бирају одговарајућу презентацију и клик на дугме 
Join (уколико презентација нема лозинку кликне се на опцију Join Anyway).

   

1 
2 

3 
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1 
2 

3 

Након прикључења сесији, комплетна презентација ће се преузети у тренутно 
отворену свеску (направиће нову секцију а сваки слајд ће бити представљен као 
засебна страница). Како се презентација снимила на ученички компјутер, након 
завршетка сесије она остаје на његовом рачунару и ученик увек може да јој се врати.

Свака промена на наставничком рачунару ће се одмах одразити и код свих ученика 
(уколико промени слајд, промениће се и ученицима, уколико допише нешто на слајд 
то ће сви ученици видети).

Гласање
Када наставник покрене гласање, код ученика ће се појавити нови прозор са текстом 
питања и „дугмићима“ на које могу да кликну да би одабрали свој одговор. Да би 
ученик гласао потребно је да одабере једну од опција које се налазе при дну прозора 
за гласање и кликне на дугме Субмит након чега ће се затворити прозор за гласање.
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Након што наставник затвори гласање, на његовом рачунару и на ученичким 
рачунарима ће се појавити резултати гласања приказани кроз графикон са бројем 
пристиглих гласова за сваку опцију.

На овај начин ученици (и наставник) одмах добијају повратну информацију о томе 
колико су  савладали градиво и наставник ученицима може забележити који је тачан 
одговор или неке друге додатне напомене.
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Локализација оперативног система и Office пакета

Преузимање латиничне верзије кроз windows update
1. Клик на старт дугме и потом на Control Panel

2. Клик на опцију Change display language

3. Клик на дугме Install/uninstall languages…
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4. Клик на опцију Install display languages

5. Клик на опцију Launch Windows update

6. Клик на опцију која се односи на опционе додатке (optional updates)
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7. Означити одговарајући језички пакет и кликнути на ОК

 
 

8. На крају кликнути на Install updates

Након овог корака започиње преузимање додатака са интернета и њихова 
инсталација. На крају ће бити приказана порука у успешно завршеној инсталацији.
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Одабир језика оперативног система
1. Клик на старт дугме и потом на Control Panel

2. Клик на опцију Change display language

3. Уколико постоје инсталирани други језици у прозору ће постојати падајућа 
листа са које се може одабрати други језик за приказ система

4. На крају је потребно кликнути на ОК дугме након чега ће се појавити порука 
да корисник мора да се одјави са система да би се промена извршила. Када 
се корисник поново врати у систем, он ће бити приказан на одабраном језику.
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Преузимање пакета за локализацију за Office пакет
Са локације http://office.microsoft.com/en-us/language/ се могу преузети локализације 
за Office пакет. Приликом одабира језика, отвориће се страница за преузимање где 
треба одабрати праву верзију пакета за локализацију.

Уколико се одабере српски језик (ћирилица) отвориће се страница на чијем крају се 
налази неколико датотека за преузимање:

У називу датотека за преузимање се разликују ознаке x64 која означава да је то пакет 
за локализацију 64-bit Office пакета, односно x86 која означава да се ради о 32-bit 
верзији Office пакета. Након утврђивања верзије Office пакета потребно је преузети 
две датотеке LanguageInterfacePack (локализација за програме Word, Excel, Power-
Point и Outlook) и OneNoteLanguageInterfacePack (локализација за OneNote).

Инсталација је веома једноставна, потребно је штиклирати поље у коме се прихватају 
услови коришћења, клик на Настави и на крају на ОК.
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Одабир језика Office пакета
1. Oтворити било који од програма из Office пакета (на пример Word)

2. Клик на File

3. Клик на Options

 

4. Клик на Language

5. Клик на жељени језик

6. Клик на Set as Default

7. Клик на ОК (појавиће се прозор за обавештењем да ће се промена применити 
тек након поновног покретања програма).
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Адресе за директно преузимање језичких пакета:
Директна веза ка латиничном пакету оперативног система:

http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/
windows6.1-kb2483139-x64-sr-latn-cs_5f487007933585def54c67087895e74e25e699a9.
exe

Уколико се десе неке неправилности приликом коришћења Windows Update-а, 
могуће је директно преузети језички пакет и инсталирати га. Поступак за одабир 
језика остаје непромењен.

Директна веза ка страници за преузимање српске локализације Office пакета:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cfec65b7-131c-440f-953f-
43731fdabb8b&displaylang=srb 
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Више MultiPoint Server рачунара у учионици

Организација
Уколико се у учионици налазе два или више Multi Point Server рачунара, у том случају 
мора да се нађе и централни сервер рачунар. На централном серверу се налази Win-
dows Server 2008 R2 који контролише остале Multi Point Server рачунаре.

Управљање корисничким налозима и подешавања Multi Point Server рачунара се 
врши са централног сервера помоћу Remote Desktop (за приступ Multi Point Server 
рачунарима)  и Active Directory (за управљање корисничким налозима). 

Приступ MultiPoint Server рачунарима помоћу Remote Desktop
Покретањем пречице (Remote Desktop) са радне површине (или из Старт менија) 
отвара се конзола помоћу које се повезује на Multi Point Server рачунаре.

Са леве стране се налази списак Multi Point Server рачунара. Кликом на било који 
од њих се у десном делу прозора појављује радна површина тог Multi Point Server 
рачунара. Сада се у том десном делу може радити на одабраном Multi Point Server 
рачунару исто као и да корисник седи за тим рачунаром. Могу се покретати програми, 
креирати документи, подешавати опције, поново покренути сервер, угасити га итд.
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На овакав начин остварена комуникација између сервера омогућава и веома 
једноставно пребацивање датотека (или програма) са једног сервера на други - 
коришћењем основне акције копирања (copy-paste). На одређену датотеку се кликне 
десним дугметом миша и одабере се опција copy. На другом серверу у оквиру 
фасцикле у коју треба да се копира та датотека кликне десним дугметом миша и 
одабере опција paste.
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1. На једном серверу се одабере датотека и одабере се опција Copy;

2. На другом серверу се пронађе фасцикла (или радна повришина) у коју треба да 
се копира датотека, десним кликом се одабере опција Paste;

     

Управљање корисничким налозима са централног сервера
Покретањем пречице (Active Directory) са радне површине (или из Старт менија) 
отвара се конзола помоћу које се управља корисничким налозима.

Уколико се аутоматски не отвори, потребно је пронаћи фасциклу Users на левој 
страни прозора конзоле.
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Списак свих 
корисника 

Фасцикла 
Users

Креирање новог корисничког налога
При врху прозора конзоле за управљање корисницима се налази трака са алатима. 
На њој је потребно одабрати алатку помоћу које се прави нови корисник.

 

Алатка за креирање 
новог корисника 

Кликом на ову алатку отвара се прозор у који треба унети основне податке о кориснику 
(име, презиме, корисничко име и сл.):
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Кликом на дугме Next прелази се на други корак креирања корисничког налога 
(подешавање лозинке). Због сигурности потребно је два пута унети лозинку 
корисника. На овом прозоу постоје још 4 додатне опције које се могу одабрати:

•	 User must change password at next logon – ако је означена ова опција у том случају 
ће корисник морати да промени лозинку након што се први пут пријави на систем 
са својим корисничким именом.

•	 User cannot change password – ако је означена ова опција корисник неће моћи да 
мења своју лозинку

•	 Password never expires – ако је означена ова опција лозинка никада неће „истећи“ 
(неће морати да се мења након одређеног времена), у супротном лозинка ће се 
мењати након времена које је дефинисано на централном серверу.

•	 Account is disabled – ако је означена ова опција, налог ће бити креиран али ће бити 
неактиван, односно неће моћи да се користи док се не активира.
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На крају кликом на дугме Next појављује се последњи прозор који приказује поруку 
о томе да је нови налог успешно креиран (кликом на Finish затвориће се тај прозор).

Сада се у списку корисника види нови корисник: 
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Промена лозинке постојећем кориснику
Опције за управљање постојећим корисничким налозима се налазе у менију Action 
при врху прозора за управљање корисницима. Потребно је кликнути на корисника 
коме се мења лозинка и одабрати опцију за промену лозинке Reset Password са 
менија Action:

Отвара се прозор у коме је потребно унети нову лозинку корисника (2 пута):

Укључивање и искључивање постојећег корисничког налога
У списку корисника означи се корисник и са менија Action при врху прозора за 
управљање корисницима се одабере опција Disable Account. Након тога ће се 
појавити прозор који ће обавестити о успешно искљученом налогу.

Разлика између искључења корисничког налога и брисања се огледа у томе што када 
се обрише кориснички налог, бришу се и његова документа и немогуће је вратити 
тај налог са припадајућим документима. Приликом искључивања корисника само се 
онемогућује том кориснику да се пријави на систем док његов налог и припадајућа 
документа не бришу. Довољно је само поново активирати кориснички налог и тај 
корисник поново може да приступи систему и својим документима. 
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Да би се кориснички налог активирао потребно је да се кликне на тај налог на списку 
корисника и да се са менија Action одабере опција Enable Account. Као и приликом 
искључивања корисника појавиће се порука о успешном укључивању корисника.

 

Брисање корисничког налога
За брисање корисничког налога потребно је да се кликне на 
корисника на списку корисника и да се са менија Action одабере 
опција Delete.
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Дељење датотека међу корисницима
Active Directory на централном серверу је подешен тако да сваки ученик има своју 
фасциклу у коју смешта своје датотеке. Садржај ученичке фасцикле виде само тај 
ученик и наставник који приступа централном серверу. Ове фасцикле се налазе на 
основном хард диску (C:) централног сервера. Поред ученичких фасцикли налази се 
и јавна фасцикла Public коју сви корисници могу да користе.

Централни сервер:

Хард диск 
централног сервера 

Јавна (Public) 
фасцикла 

Фасцикле 
корисника 

Уколико наставник треба свим ученицима да подели исти документ ставиће га у 
Public фасциклу. Ученици отворе Public фасциклу и прекопирају тај документ у своје 
фасцикле. Након што заврше рад на документу наставник може да погледа шта је 
сваки од ученика радио тако што ће да отвори његову фасциклу на централном 
серверу.

Наставник смешта датотеку test у Public фасциклу:
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Ученик отвара Computer са Старт менија:

 

Ученик види као 2 мрежна диска своју фасциклу и Public фасциклу. Отвара Public 
фасциклу и копира датотеку у своју фасциклу.
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Јавна Public фасцикла:

Корисничка фасцикла:

Након што ученик заврши рад на датотеци, наставник отвара његову фасциклу на 
централном серверу и може да прегледа шта је ученик урадио.




