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УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ И КОРИШЋЕЊЕ ПРОГРАМА 

„TeachersBook“ 

Дигитална педагошка свеска наставника намењена је наставницима у 

основном и средњем образовању. Представља алат који се користи при 

формативном и сумативном оцењивању. Прилагођен је лаком уносу оцена у 

електронски дневник. Отвореног је типа, па наставник може лако остварити 

свој специфични начин рада приликом оцењивања. Преузимањем инсталације 

сагласни сте са општим условима коришћења.  

 

ИНСТАЛАЦИЈА ПРОГРАМА 

 Са сајта pedagoskasveska.vozd.edu.rs преузмите инсталацију програма.  

 

 

 

Потребно је да инсталирате додатак који се налази на линку: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255
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Изаберите опцију AccessDatabaseEngine.exe која одговара вашем 

Microsoft Office-у. 

Која верзија је Вама потребна можете пронаћи уколико отворите Word 

документ: File – Account – About Word: 
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Приказаће се прозор где пише верзија: 

 

 

Затим Next 

Покрените инсталацију Microsoft Access Database Engine 2010 

Redistributable 
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Пошто сте преузели инсталацију „TeachersBook“ – покрените је. 

 

 

 Уколико је потребно – дозволите инсталацију. 



 
7 „TeachersBook“ 

 

 

Пожељно је да инсталација буде на лако доступном месту. 
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На почетном екрану се налази иконица за покретање дигиталне свеске.

 

Приликом првог покретања програма могуће је да ваш антивирус 

програм скенира „TeachersBook“. Сачекајте. 
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Покрените дигиталну свеску. 
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ДЕИНСТАЛАЦИЈА  ПРОГРАМА 

 

Деинсталација програма се врши у Control Panel –у: 

Отворите Control Panel: 

 

Кликните на Programs или Programs and Features – у зависности од верзије: 
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У списку инсталираних програма jе TeacherBook (Дигитална свеска) и 

Microsoft Access database engine 2010 (програмски додатак). Означите један 

и кликните на Uninstall. Даље одобрите брисање (NEXT).  

Исто урадите и за други. 
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КОРИШЋЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

На слици је приказана почетна страна дигиталне педагошке свеске.  

  

У мени линији се налазе: 

Цело одељење – служи за брзо оцењивање већег броја ученика (наставник 

може да за цело одељење евидентира да ли су урадили домаћи, колико су 

активни били на часу…). 

Ученици - служи за унос имена и презиме ученика (одељења, и слично). 

Градиво – служи за унос: предмета, тема, садржаја и исхода. 

Унос података – служи за унос начина испитивања (усмено, практично, 

активност и остало), као и за унос нивоа оцене (није остварено, 1, 2…) 

Извештаји – овде се могу видети оцене ученика и припремити за унос у 

електронски дневник. 

Доња табела (сиво поље) може да служи за преглед, брисање и измену 

података у сваком делу (осим у извештају). 
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Унос предмета 

Отворите Градиво – Предмети. 

 

Савет је да обришете предмете које не предајете (да буду уписани само 

ваши предмети због прегледности). Означите предмет и на тастатури кликни 

на „delete“. Тако за сваки предмет. Значи, бришете ред у табели, а не име 

предмета. Уколико додајете предмет упишите назив предмета у поље „Додај 

нов предмет“ и кликните на „Сачувај“.  
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Унос наставне теме 

 

Отворите Градиво – Наставне теме. 

 

 

Назив наставне теме упишите у поље „Наставна тема“, означите предмет 

из падајућег менија. Обавезно упишите разред, тако што ћете унети број у 

предвиђено поље (1, 2, 3…8). За разред се уноси број без тачке. Поновите 

поступак за сваку тему. 
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Унос садржаја / наставне јединице 

 

Отворите Градиво – Садржаји / јединице. 

 

Упишите разред (1, 2, 3…8 без тачке) у предвиђено поље, изаберите 

предмет и тему из падајућих менија. Унесите Садржај или наставни јединицу. 

Кликните на „Додај“. У доњој табели (сиво поље) појављује се унети садржај. 

Поновите за сваку наставну јединицу. Наравно, ово све уносите из свог 

оперативног плана тако што копирате потребне реченице. 
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На слици је започет пример:
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Унос исхода за унете садржаје / наставне јединице 

 

Отворите Градиво – Исходи. 

 

 

 

Приликом уноса исхода унесите потребне податке за разред, предмет, 

тему, садржај. Означите из падајућег менија ниво исхода (основни, средњи и 

напредни). Кликните на „Сачувај“. У доњем пољу се појављују унети исходи 

у три боје: (основни – црвена, средњи – жута и напредни - зелена), што 

визуелно олакшава употребу при оцењивању.  
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Унос података о ученицима 

Отворите Ученици. 

 

Појављује се нов прозор у коме уписујете податке о ученицима: име, 

презиме, разред, одељење, пол… После уноса за сваког ученика кликните на 

„Сачувај“ . У доњој табели се креира списак ученика. 

 

Овим сте припремили базу (програм) за употребу. 
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Измена начина испитивања и ниво-а оцена 

 

Отворите Унос података – начин испитивања. Можете додати нови, или 

обрисати већ уписан. Означите ред и делете на тастатури. 

 

Отворите Унос података – ниво оцене. Можете додати нови, или обрисати 

већ уписан. Означите ред и делете на тастатури. 
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ОЦЕЊИВАЊЕ  

Оцењивање се ради на почетној страници програма: 

 

Унесите потребне податке (разред, одељење). У падајућем менију 

изаберите ученика тог одељења. Датум по потреби можете променити. 

Означите тип оцене, начин испитивања, тему, садржај, унесите потребне 

информације. У падајућим менијима „Одаберите од већ коришћених“ можете 

одабрати раније употребљавање реченице. Не заборавите да означите које 

исходе је ученик одговарао. Исходи се појављују када изаберете садржај. 

Сваки исход се у доњу табелу уноси у једном реду. Пазите да приликом 

сумативног оцењивања не дуплирате оцену јер сте означили више исхода. 

Можете обрисати податак у доњем пољу тако што га селектујете и кликнете 

на тастатури delete. Уколико сте погрешно унели неки податак, можете га 

променити у самој табели кликом на стрелицу са десне стране ћелије у којој 

мењате унос.   
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Филтрирање и сортирање 

 

Све колоне у доњој (сивој) табели  можете филтрирати и сортирати по 

жељи, што омогућава бољу прегледност.  

 

Кликом на стрелицу са десне стране колоне коју желите да сортирате 

или филтрирате отвара се прозор где означите потребно. Уколико је означен 

само један ученик други ученици се не виде у табели. 
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Тада се појављује ознака коју, уколико желите да поново видите 

податке за све ученике, морате отклонити на исти начин. 
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Оцењивање целог одељења 

Отворите Цело одељење. 

 

Одредите потребне податке. Са десне стране се појављује списак 

ученика и ту уписујете оцене. По уносу не заборавите „Сачувај“. Оцене се за 

све ученике појављује у доњој табели. Ту оцене можете променити или 

обрисати. Напомена: у зависности од перформанси рачунара који користите 

зависиће и време уноса оцена. Будите стрпљиви. Уколико два или више пута 

кликнете „Сачувај“, толико пута ће те унети оцене. 
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ИЗВЕШТАЈИ 

Отворите Извештаји – Оцене ученика.  

 

Отвара се нови прозор где после уноса потребних података и кликом на 

“Прикажи“, добијате листу оцена.  

 

Све колоне у доњој (сивој) табели  можете филтрирати и сортирати по 

жељи, што омогућава бољу прегледност.  
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Селектујте оцене које желите да унесете у дневник (штиклирајте у 

колони „Одабери“). Кликните на „Креирај и копирај текст“. За селектоване 

оцене се креира текст који је већ копиран у меморији рачунара, па га можете 

само „испустити“  (Paste) у дневник на предвиђено место. Такође ће вас 

програм „питати“ да ли желите да означите пренесене оцене, јер се оцене 

групишу у оне које су пренесене у дневник и групу оцена која то није. 
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Важна напомена: На адреси вашег рачунара C:\TeachersBook се налази 

фајл са подацима и оценама које сте унели. То је фајл са називом „Marks“. 

Препорука је да направите копију тог фајла и сачувате на другом рачунару или 

меморији, макар једном недељно. Уколико желите рад да наставите на другом 

рачунару потребно је да пренесете документ „Marks“. Овај фајл се не отвара. 

Приликом поновне инсталације програма. Копирајте сачувани фајл на 

исто место (C:\TeachersBook), тиме добијате већ унете оцене. 

 

 

 

 

 

 

 

Успешан рад жели Вам Тим дигиталне педагошке свеске.  


