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Извод, ИЗ: Предмет истраживања овог мастер рада је могућност 

примене наставне методе-учење на даљину у настави 

хемије. Практични део мастер рада је изведен  у ИТ-

учионици на Природно математичком факултету 

Универзитета у Нишу на департману за хемију уз учешће 

студената прве године мастер студија.  На овом часу је 

анализиран узорак земљишта помоћу инструмента-јонског 

хроматографа. Настава је конципирана тако да су професор 

и ученици били у физички одвојеној просторији од 

лабораторије у којој се налазио инструмент, а све са циљем  

применe ове методе у пракси. Анкета која је спроведена 

показала је да су ученици понели позитивне утиске са часа. 

На крају се може закључити да учење на даљину у настави 

хемије, и поред недостатака и ризика које носи, ипак 

садржи много више предности и могућности широке 

примене у пракси. Овај час нам је дао само један пример 

идеје како можемо побољшати квалитет наставе хемије.  
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Abstract, AB: The subject of exploration this master work is possibility of using 

teaching method-distance learning in teaching chemistry. Practical 

piece of this master work was realized in IT classroom on Faculty of 

Natural Sciences and Mathematics, University of Nis, Department of 

Chemistry with participation of students from first year of master 

studies. On this class we analyzed sample of ground using instrument 

ionic chromatograph. Teaching is designed so that professor and 

students was in physically separate classroom from laboratory where 

instrument was with purpose of using this method in practice. A 

survey that was conducted shows us that students had positive 

impressions from this class. At the end, it could be concluded that 

distance learning, despite of deficiency and risks which it could take, 

have a much more benefits and possibility of wide using in practice. 

This class shows us one example of idea how we could make 

teaching of chemistry better.  
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 Данашње време у коме информационе технологије заузимају све више аспеката 

живота, бројне промене условно речено трпи и образовање. Деца од малих ногу имају 

приступ технологији, oна им постаје свакодневница, а то намеће потребу да цео систем 

образовања усмеримо тако да он иде у корак с њиховим афинитетима. Поштујући 

Масловљеву хијерархију потреба у којој он као битне издваја и потребе за сигурношћу 

и самопоуздањем, прилагођавањем наставе дечјим афинитетима олакшаћемо процес 

њиховог образовања. Упоредо, како је школа установа која децу образује, али их и 

припрема за живот изван школских зидова, намеће се и чињеница да школа мора 

пратити модерне трендове у образовању. Ово начело је и размотрено у овом раду у 

којем је модерна технологија коришћена при једном часу хемије а све с циљем да се 

ученицима покаже „паметна“ употреба модерних технологија а уједно им демонстрира 

и објасни на једноставан и интерактиван начин сложен процес рада аналитичког 

инструмента као што је јонски хроматограф, уз непосредан рад ученика на њему 

методом удаљеног приступа. 

 Циљ овог мастер рада је да допринесе и разради методе даљинског и 

електронског  учења у практичној настави хемије, односно у лабораторијском раду 

ученика. 

 Циљ рада је био разрађивање техничког аспекта и евидентирање потребних 

техничких елемената за реализацију оваквог часа, сагледавање свих потребних 

хардверских и софтверских елемената, сагледавање могућности вршења хемијске 

анализе на удаљеном аналитичком инструменту, као и сагледавање саме методичке 

интерпретације садржаја применом наведених метода учења. Одржан час је пружио 

увид у потребне елементе реализације оваквог часа, ризике и предности које носи 

овакав тип наставе. 
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2.1 Електронско учење 

Данас, када се живот не може ни замислити без компјутера и мобилних 

телефона, многи се и не запитају како је било нашим прецима, како су они долазили до 

потребних информација, на који начин су они стицали одређена знања и вештине, 

односно на коју начин су учили. 

У традиционалној настави, од ученика се захтевало да памте велики број 

детаља, док данас од ученика очекујемо да пре свега разумеју одређене појмове, да се 

критички односе према доступним информацијама, па тек онда да их усвоје. Али шта је 

то подстакло професоре да уведу сасвим нови вид учења, односно електронско учење и 

учење на даљину? Традиционална настава је захтевала одвајање одређеног времена за 

предавања, док је за неке главна основа за покрет учења на даљину био тај да свим 

студентима омогући  једнак квалитет образовања.  

Године 1840. Исак Питман покреће у то време једини могући облик учења на 

даљину. Он је са својим студентима комуницирао и ако су били километрима далеко. 

Њихов задатак је био да преписују кратке поруке из Библије, а комуникацију су 

остваривали путем поште. Ово је био први вид учења на даљину, којим су студенти и 

ученици који нису били у могућности да присуствују предавањима, стицали знања. 

Крајем 19. Века у САД-у почиње и  вид образовања на даљину универзитетског типа 

путем дописничких студија. 

Међутим, права револуција је настала осамдесетих година двадесетог века, са 

почетком коришћења мултимедијалних система. Први курсеви су почели 

испоручивањем компакт дискова. Овакав вид је имао недостатке на самом почетку  

студенти су слабо напредовали. Затим је дошао развоја глобалне рачунарске мреже, а 

уједно и простији облици подучавања путем e-maila.   

Захваљујући данашњем степену развоја глобалне рачунарске мреже постоји 

могућност за учење уз надзор предавача које може бити комбиновано са менторством у 

реалном времену. Из тог разлога је све већи број особа које се одлучују за овакав вид 

образовања. Наиме, у свету тренутно постоји више од 130 милиона on-line ученика, али 

треба имати у виду да број ученика из дана у дан расте [1].  

Електронско учење можемо поједностављено дефинисати као вид учења који се 

одвија уз помоћ рачунара, док за неке ауторе представља електронске изворе 

информација структуиране тако да ученици могу на једноставан начин претражити и 

проучити садржаје претворене у дигиталне форме. Међутим, постоји још уређаја који 

нам поред рачунара омогућују електронско учењето су  телевизија и мобилни 

телефони[2-3].  
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Постоје две врсте електронског учења [2]: 

1. Мешовито електронско учење – комбинација класичне наставе у 

учионици и наставе уз коришћење технологије и  

2. „Чисто“ електронско учење – облик наставе када ученици уче самостално 

и то у облику on-line учења и учења на даљину.  

Разлика између учења на даљину и електронског  учења се огледа у томе што је 

електронско учење стил учења док је учење на даљину начин на који ученик 

присуствује часу [4].  

Електронско учење олакшава процес стицања знања, омогућивши да свако може 

приступити одговарајућем материјалу који ће користити у усвајању знања без 

временске и просторне организације. Уједно је и занимљивији и интересантнији облик 

учења јер омогућава коришћење мултимедијалних садржаја, што је посебно погодно за 

млађе ученике.  

Како бисмо мотивисали и заинтересовали ученике за рад на часу неопходна је 

модернизација образовне технологије као саставног дела  наставног процеса. 

Увођењем  информационо-комуникационих технологија у образовању долази се до 

новог и занимљивог начина преношења наставног садржаја ученицима/студентима. 

Развијене су идеје о виртуелним учионицама, где студенти не напуштају своју 

учионицу, већ уче вођени предавачима из виртуелног простора,  при чему добијају 

знања на занимљивији и потпунији начин који није доступан у процесу традиционалне 

наставе.  

Електронско образовање омогућава:  

 лакши приступ материјалима за учење (скриптама, мултимедијалним 

презентацијама и осталим образовним материјалима путем интернета) уз континуирано 

тестирање, проверу знања на свим нивоима, сталну електронску комуникацију са 

професорима и другим полазницима; 

 употребу информационо – комуникационе технологије у сврху учења;  

 стицање знања и вештина путем информација које се достављају 

студенту путем различитих информационо-комуникационих технологија и других 

форми учења на даљину;  

 посебно креиран систем подучавања и учења употребом електронске 

комуникације;  

 обезбеђивање услова учења, са више удаљених места од школе или 

центра у мултимедијалном облику.   

 

 

 Можемо закључити из претходно наведеног да е-образовање у односу на 

традиционалну наставу има неколико предности [1]:  
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 дистрибуција образовног материјала је брза и једноставна;  

 приступ образовним материјалима је лакши;  

 смањују се трошкови учења (трошкови се редукују за 40–60%);  

 повећава се ефекат памћења путем самосталног учења;  

 омогућен је детаљан увид у индивидуално напредовање сваког студента;  

 техничка подршка студенту 24 часа дневно. 

 

2.2 Учење на даљину 

Не може се порећи да је технологија постала витални део модерног 

образовања. Технолошка достигнућа која смо видели у протеклих неколико година 

допринела су повећаној ефикасности учења. Изум рачунара, таблета и паметних 

телефона је учинио живот ученицима и наставницима много лакшим. Они им 

омогућавају да направе планове лекција, презентују извештаје и олакшају дискусије у 

учионици [5]. 
 

Као што смо већ споменули, Исак Питман се сматра зачетником учења на 

даљину које се знатно разликује од данашњег облика истог чија је основна 

карактеристика да не захтева истовремено присуство ученика и професора у учионици. 

Данас постоје факултети који  омогућују добијање дипломе о завршеном факултету без 

одласка на исти (слика 1). 

 

 

Слика 1- Илустративни приказ учења на даљину [6] 

У традиционалној настави, школски час је временски ограничен и у зависности 

од предмета, заступљен је од једног до неколико часова недељно. Код учења на даљину 
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час траје онолико колико то временски одговара самом студенту. Наравно, разликује се 

и време прављења паузе између часова. Још једна од разлика у односу на класичан вид 

наставе је то што учење на даљину много више користи технологију у прикупљању 

информација и самом учењу  на тај начин штеди време. На крају, разлика 

традиционалног образовања и учења на даљину лежи и у самом организовању 

различитих провера знања као и у начину оцењивања [7]. 

 

Они који се одлуче за овакав вид учења, на располагању имају [8]: 

 наставне материјале 

 комуникациона средства  

 аудио и видео конференције  

 комуникациони канали - пошта, фиксна телефонија, радио, ТВ,  

различите и дигиталне специјализоване везе.  

Сам рачунар за овај вид образовања нам може служити на различите начине и то [3]: 

 Настава уз помоћ рачунара (Computer-Assisted Instruction, CAI) - 

користи рачунар као самостално наставно помагало за презентацију појединих 

лекција; 

 Настава под контролом рачунара (Computer-Managed Instruction, 

CMI) - користи рачунар за организацију наставе и праћење знања ученика. Сама 

настава не мора да се одвија преко рачунара, мада се често CAI комбинује са 

CMI; 

 Образовање посредством рачунара (Computer-Mediated Instruction, 

CME) – описује рачунарску апликацију која олакшава наставу. У примере 

оваквих апликација спадају: електронска пошта, факс, рачунарске конференције 

уживо и Web апликације.  

Даљински приступ нам омогућава да се повежемо са уређајем који се не налази 

у нашој непосредној близини. На пример, рецимо да сте код куће на таблету, имате 

потребу да приступите рачунару који се налази у школи. Он садржи одређену датотеку 

која  вам је одмах потребна. Помоћу даљинског приступа лако можете успоставити 

везу између два рачунара и преузети контролу над рачунаром који се налази у школи. 

Моћи ћете да покренете апликацију, уредите и сачувате датотеке и урадите све што 

желите. Овај пример показује случај у коме се најчешће употребљава даљински 

приступ. Употребом даљинског приступа посао наставницима али и особама других 

професија је знатно олакшан [9]. 

Курсеви који омогућавају учење на даљину могу бити прилагођени различитим 

потребама ученика. Они се могу  разликовати по структури програма, по степену 

надзора полазника, по степену знања полазника као и по технологији која се користи 

при реализацији учења. Битно је напоменути да су учесници код учења на даљину, 
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осим самих студената и наставника, лица која креирају и дистрибуирају материјале за 

учење и разни администратори који воде рачуна о технолошкој реализацији [7]. 

Проблем који постоји код учења на даљину је тај што полазници лако одустају. 

Неки од разлога су ти што нема живог контакта „лице у лице“, како са професором 

тако и са другим студентима, па самим тим постоји и недостатак мотивације и 

подршке.  

Учење на даљину може се остварити путем видеа и телеконференције. Под 

телеконференцијом се подразумевају различити облици коришћења рачунарских 

мрежа између два или више одвојена корисника у стварном времену. 

 

Шема 1–Приказ поделе система телеконференције 

Собна видео–конференција захтева специјализовану учионицу у којој ће се 

налазити потребна опрема за видео конференцију. Десктоп видео-конференција 

користи рачунар који има специјални хардвер и софтвер за коришћење и декодирање 

сигнала. Аудио-визуелни материјал унапред снимљен, дигитализован, компресован и 

меморисан на посебном рачунару представља видео који је увек доступан 

корисницима.  

Успешно коришћење видео-конференције за интерактивно учење захтева вежбу 

и планирање. Наставник мора бити оспособљен да се самостално служи опремом, 

управља локалним и удаљеним разредом, успоставља контакт и сарадњу са студентима 

[1]. 

Да ли је образовање на даљину успешно? 

телекоференцијски 
системи  

видео конференција 

собна видео 
конференција 

десктоп видео 
конференција 

видео whitebord  

аудио конференције 

симулације/виртуелна 
стварност 
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Многи просветни радници се питају да ли  учење на даљину може бити успешно 

и да ли је у истој равни са традиционалним начином учења. Истраживања која су 

спроведена потврђују успешност учења на даљину и стављају га раме уз раме са самом 

традиционалном наставом [3]. 

Као и традиционална настава тако и учење на даљину а тако и само електронско 

учење има своје предности и мане. Сваки појединац сходно личним афинитетима бира 

облик учења који му највише одговара како би постигао што бољи ефекат. 

Поред учења на даљину које подразумева да ученик учи од куће постоји и 

учење на даљину које подразумева да се и ученици и професор налазе у истој 

просторији, где уз коришћење погодних софтвера могу приступити подацима са којима 

нису у непосредном контакту.  

Софтвер за даљински приступ је алатка која се користи за удаљени приступ 

одређеном рачунарском уређају. Једноставно речено омогућава корисницима да 

даљински приступају уређају са другог уређаја као да седе испред истог. Уз помоћ 

интернета и виртуалне конекције, корисници могу обавити неколико задатака на 

удаљеном уређају, укључујући управљање апликацијама и решавање проблема [9]. 

На пример, презентујете извештај испред групе људи и морате одмах 

приступити важној датотеци на вашем кућном рачунару. Ако оба уређаја имају исти 

софтвер за даљински приступ, а неко може да приступи рачунару код куће, онда је још 

увек могуће да добијете фајл који вам је потребан за презентацију. 

Које су образовне предности софтвера за даљински приступ? 

Горњи пример је само једно од најчешћих решења за удаљени приступ. Постоји 

још много ствари које даљински приступ може да уради, посебно у образовању.  Једна 

од предности софтвера за даљински приступ образовању је повећана интеракција 

између ученика и наставника.   

Ако наставник користи радну површину и презентује лекцију пред разредом 

преко пројектора, он може једноставно повезати радну површину с једним од својих 

уређаја користећи софтвер за даљински приступ . То му даје потпуну слободу да 

контролише сам рад рачунара и пројектора из било ког дела учионице односно, није 

неопходно да се налази испред рачунара. 

Наставник такође може да користи софтвер за даљински приступ када жели да 

подели садржај лекције са свог рачунара, на рачунар ученика. На овај начин ученици  

могу да погледају лекцију али и да преузму контролу над лекцијом и да дају своје 

коментаре. То им даје шансу да повећају своје учешће у учионици. 

 

 

https://remoteaccess.itarian.com/best-free-remote-access-software.php
https://remoteaccess.itarian.com/best-free-remote-access-software.php


17 
 

 

Слика 2-Употреба софтвера за удаљени приступ у пракси [10] 

Још једна могућност софтвера за даљински приступ је технологија дељења 

екрана (слика 2) . Ова технологија омогућава наставницима да поделе свој екран с 

осталим уређајима. Ученици такође могу да учине исто за потребе 

извештавања. Уместо да користе пројектор, они једноставно могу да деле своје екране 

са осталим уређајима у учионици, тако да постоји значајан проток интеракције између 

презентера и слушалаца. Коришћењем ове могућности  дељења екрана са постојећим 

рачунарима и уређајима, школа може елиминисати потребу за скупим интерактивним 

белим плочама. Ово ће помоћи школи да уштеди новац. Такође помаже ученицима да 

јасније виде дискусију. Уместо да гледају у пројектор или белу таблу издалека, они 

могу једноставно све видети на рачунару који се налази испред њих.  

Увођењем рачунара, лаптопова и ручних уређаја у образовне 

институције, даљински приступ је постао релевантнији. Потребно је и пожељно 

искористити све предности које он доноси, и то на начин којим би се подигао квалитет 

наставе и образовања [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

https://remoteaccess.itarian.com/
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2.3 Метода активног учења 

Наставна метода представља начин на који наставници/ професори преносе 

одређено знање ученицима као и начине на које ученици то знање прихватају стичући 

вештине, развијајући навике чиме изграђују своју личност [11]. 

Постоји велики број подела наставних метода. У хемији је најприхватљивија 

подела према изворима сазнања по којој имамо следеће методе [12]: 

1. монолошка метода; 

2. дијалошка метода; 

3. метода читања и рада с текстом; 

4. метода демонстрације; 

5. метода лабораторијског рада.  

Метода активног учења спада у групу савременијих метода. Учење и читање 

може бити активно и пасивно. Карактеристика активног учења је да ученици 

размишљају о ономе што читају и труде се да запамте што већи број података. Пасивно 

учење представља поступак механичког усвајања знања, без разумевања истог и не 

повезивања са претходним знањима, овај вид учења је и познатији под називом 

„бубање“. Ово је разлог зашто се активно учење сматра бољим од пасивног и зашто га 

требамо све чешће примењивати у настави [13]. 

До сада су у школама ученици обично били пасивни примаоци знања. То 

желимо променити управо активним учењем, где ће се ученици подједнако 

укључивати у наставни процес, односно они ће бити активни учесници. Процес наставе 

потребно је сагледати из угла ученика. Школско учење као трансмисија наставникових 

знања мора бити замењено активним, партиципативним, кооперативним учењем, 

односно таквим учењем где се ученик појављује као активан и конструктиван чинилац 

[14]. 

Према овој методи ученик се представља као личност која треба да стваралачки 

мисли и ради како би стекао одговарајућа знања и вештине. Циљ активне школе је 

усмерено, вођено откривањем, дакле логичко и смислено, а не механичко усвајање 

знања кроз креативни рад. На овај начин постиже се оргиналност у идејама, 

инвентивност у раду и флуентност и флексибилност у мишљењу [12]. 

Амерички филозоф Џон Дјуи говори следеће: „Очекивана знања не могу се 

улити левком; потребни ставови не могу се просто налепити; искуства других нису од 

помоћи. Искуство је резултат активности појединца. Та активност мора да је стварна, 

реална, животна активност која је у непосредном контакту са својом околином. 

Наставникове идеје су само наставникове идеје, а ученик треба да гради своје. Ниједну 

мисао, ниједну идеју... није као идеју могуће пренети са једног на другог човека… 

Појединац мисли... када се непосредно ухвати у коштац са проблемом, када тражи и 

налази сопствено решење“ [15]. 
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Процес наставе није исто што и процес учења. Илузија се састоји у томе да 

наставници сматрају да су свој посао обавили када су одржали предавања. Довољно је 

поставити питање:  да ли су тиме што су одслушали предавања ученици и научили оно 

што је требало тим предавањем. Данас у наставном процесу се срећемо са феноменом 

да су процеси наставе и процеси учења раздвојени у времену и простору. Потребно је 

да процес наставе буде живи интерактивни процес наставника и ученика, где ће они 

заједничким снагама изграђивати нова знања [14]. 

Суштина процеса учења је самостална мисаона активност онога који учи. 

Проблем који наставници имају је тај што они не могу да предвиде шта се дешава у 

главама ученика, наставници морају да се ослоне на посредне али видљиве, објективне 

показатеље да је мисаони процес покренут. Неки од тих показатеља су следећи:  

 иницијатива ученика; 

 постављање питања; 

 доношење одлука; 

 продуктивне активности; 

 специфичне и релавантне активности… 

Да би процес активног учења био успешан потребно је:  

 створити погодну емоционалну климу за учење; 

 изградити односе–омогућити комуникацију (размену информација);  

 створити учествовање–активност.  

У процесу учења врло је важна улога наставника. Он је преносилац знања, 

верификатор (оцењивач) знања, сарадник и водитељ у наставном процесу, организатор 

и креатор тог процеса, планер и програмер когнитивних, афективних и психомоторних 

активности ученика, истраживач и иноватор у проналажењу нових и ефикаснијих 

путева стицања знања, вештина и навика, а све више је дијагностичар евентуалног 

неуспеха и прогнозер у остваривању замишљених циљева. 

Разлике између традиционалне и активне школе: 

1. Традиционална школа се заснива на концепцији која је врло стара, али која 

се по својим карактеристикама одржала у образовању до данас. Њене 

карактеристике су:   

 унапред дефинисан наставни план и програм; 

 циљ наставе је усвајање програма; 

 доминантни метод рада је предавање;  

 ученик слуша, покушава разумети, памтити и репродуковати; 

 оценом се мери усвојеност наставног плана и програма; 

 спољна мотивација за учење: оцене, похвале, награде, казне и   

 дете је у школи само ученик. 
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2. Активна школа у изворном значењу је школа која је више усмерена ка 

ученику, који се третира као целовита личност, а не само као ученик, тј. 

разни аспекти његове личности су ангажовани у наставном процесу. 

Карактеристике активне школе су:  

 полази се од интересовања детета; 

 циљ наставе је развој личности и индивидуалног детета;  

 користе се активне методе учења. Ученик истражује, пита, учи 

учење; 

 оцењује се напредак, мотивисаност, развој личности, рад;  

 унутрашња лична мотивација детета  активност је награда и 

 дете је личност са осећањима и својим циљевима, а не само 

ученик. 

Разлике између учења у традиционалној и активној настави:  

Традиционална настава:  

 механичко (дословно); 

 вербално - рецептивно (примање усвајање); 

 конвергентно (логичко, дедуктивно); 

 учење уз минимум помагала - преовладава фронтални рад. 

Активна настава:  

 смислено  мултимедијско; 

 практично  активно; 

 учење путем открића; 

 дивергентно (стваралачко, индуктивно); 

 самостални рад ученика на изворима знања; 

 рад у малим групама, тимска настава, индивидуализација [13]. 

Вид активне наставе је и пројектна настава, која се заснива на томе да ученици 

имају могућност да изаберу тему коју ће проучавати и да направе дизајн пројекат, при 

чему самостално прикупљају релевантне информације, организују материјал, 

анализирај податке и презентују резултате свог рада. Ученици много тога науче из тог 

једног искуства, посебно да повезују елементе знања, вештина и техника рада у 

смислену целину. 

Едукативна радионица је још један облик наставе у коме се примењује метода 

активног учења. Представља интерактивни рад са групом, осмишљене са циљем 

подстицања сазнајног процеса (учења). Ове радионице су нераздвојиве од активног 

ангажовања ученика, па су зато добар пример активне школе.  

Важан сегмент методе активног учења је постојање начина за евалуацију самог 

наставног процеса, посебно на универзитетском нивоу. Најчешће се врши оцењивање 
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ученика студената. Постоји велики број модела за евалуацију, најчешће коришћен је 

метод секвенцијалне анализе [14]. 
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3 Практични део 
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3.1 Програм и методика методичког експеримента 

Циљ овог мастер рада је да допринесе разради методе даљинског и електронског  

учења у практичној настави хемије, односно у лабораторијском раду ученика.  

 Предмет рада је реализација методичког експеримента, односно наставног часа  

уз примену методе даљинског учења. Исход реализованог часа је требао да да увид у: 

1. техничке аспекте и потребне техничке елементе раелизације часа -  хардверске, 

софтверске, лабораторијске,  

2. могућности вршења хемијске анализе на удаљеном аналитичком инструменту,  

3. начин методичке интерпретације наставног садржаја применом наведене методе 

учења/подучавања.  

Дефинисан предмет истраживања и постављен циљ истраживања су 

реализовани дефинисаним програмом истраживања: 

1. Извршена је садржајна припрема наставника за реализацију часа, 

2. Извршена је техничка припрема (хардверска, софтверска и лабораторијска) за 

успешну реализацију часа даљинског учења, 

3. Дефинисана је Писана припрема наставника за час са свим пропратним 

методичко-педагошким елементима, 

4. Извршена је Секвенцијална анализа одржаног часа, 

5. Изведени су закључци о припреми, реализацији, предностима и недостацима 

одржаног часа даљинске наставе. 

 

3.1.1 Припрема наставника за наставни час (садржајна припрема) 

 

3.1.1.1 Јонска хроматографија 

Хроматографија представља физичко-хемијску методу одвајања, која се заснива 

на различитој расподели супстанци између две фазе, мобилне и стационарне. Поред 

одвајања уз одговарајући детектор може се вршити и њихова анализа [16]. 

Основни циљ хроматографије је раздвајање различитих супстанци које чине 

смешу. Примена креће од једноставног одређивања чистоће неког једињења до 

идентификације и квантитативног одређивања компоненти неке смеше.  

Анализирана смеша се у хроматографски систем уводи преко мобилне фазе. 

Различити афинитет компонената смеше према стационарној и мобилној фази одређује 

њихово међусобно раздвајање [17]. 
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Мобилна фаза може бити течна или гасовита. Стационарна фаза може бити 

чврста, гел или течна која је распоређена на чврстој основи која може, али не мора, да 

учествује у процесу раздвајања [16]. 

Хроматографија се заснива на различитим равнотежним процесима 

(механизмима) [17]: 

1. адсорпцији (адсорциона хроматографија); 

2. различитој растворљивости (партициона или подеона хроматографија); 

3. јонској измени (јоноизмењивачка хроматографија); 

4. пенетрација кроз поре различите величине (гел хроматографија) и 

5. афинитету према лиганду.  

 

Јонска хроматографија jе једна од врсти хроматографских техника, разликује се 

од осталих по типу равнотежних процеса између испитиване супстанце и компоненти 

хроматографског система. Ова техника се користи за одређивање неорганских анјона и 

нискомолекулских киселина, али и за одвајање амонијум јона као и катјона алкалних и 

земноалкалних метала.  

Анјони, хлориди, флуориди, сулфати, нитрити, бромиди, нитрати и фосфати и 

остали се помоћу ове технике могу одредити истовремено, а сам процес траје мање од 

15 минута. На исти начин се одређују и катјони, за њихово одређивање потребно 10 

минута, а концентрација се може измерити и до величине ppb (part per billion), што 

управо ову методу чини јако погодном за многе анализе [18]. 

Концепт теоријских подова се заснива на претпоставци, да је хроматографска 

колона подељена на велики број хоризонталних слојева који се називају теоријским 

подовима. Приликом кретања мобилне фазе и узорка, на подовима се успоставља 

равнотежна расподеле аналита између стационарне и мобилне фазе [17]. 

Равнотежа се описује равнотежном константом К, која се назива партициони 

коефицијент, и представља однос моларне концентрације аналита у стационарној и 

мобилној фази: 

   
          
         

 

 На колони се могу раздвојити супстанце које имају различите партиционе 

коефицијенте. Што је партициони коефицијент већи, супстанца ће се спорије кретати 

кроз колону [19]. 

Јонска хроматографија се заснива на стехиометријским хемијским реакцијама 

(1). Реакција са изменом јона подразумева реверзибилне процесе у којима се јони истог 

предзнака измењују  између једне чврсте супстанце и раствора. Ово су повратне 

реакције које су окарактерисане равнотежом. Правац реакције зависи од афинитета 

јона, односно њихове способности да истисну јоне стационарне фазе [20]. 
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            ⇌                       (1) 

Процес јонске хроматографије можемо приказати у пет корака: 

Корак 1. 

Испирање колоне елуентом. 

Корак 2. 

Убризгавање испитиваног узорка, његова расподела по колони и реакција са 

стационарном фазом. 

Корак 3. 

Процес елуирања, континуирани проток мобилне фазе кроз колону, који је 

праћен раздвајањем јона. Они ће се различито распоредити између мобилне и 

стационарне фазе. 

Корак 4. 

При додатку довољне количине елуента компонента која је слабије везана за 

стационарну фазу прва ће напустити колону. 

Корак 5. 

Компонента која је јаче везана за стационарну фазу излази из колоне последња 

[20]. 

Ових пет корака су приказани и на слици 3. 

 

 

Слика 3- Пет корака процеса јонске хроматографије [20] 

Ако се у раствору налазе више различитих катјона или анјона, редослед измене 

различитих јона зависи од природе (наелектрисања и величине) али и од концентрације 

измењивачких јона у околном раствору. У веома разблаженим растворима распоред је 

следећи: 
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М
4+ 

> М
3+

 > М
2+ 

> М
+ 

Код истовалентних катјона, мањи јони се теже размењују због веће солватације, 

веће стерне сметње. Такође, у разблаженим растворима, важи следећи редослед: 

Li
+
 < Na

+
 < NH4

+
 < K

+
 < Rb

+
 < Cs

+
 

Mg
2+

 < Ca
2+

 < Sr
2+

 

За анјоне је слична ситуација, односно важи следећи распоред: 

F
-
 < OH

-
 < Cl

-
 < Br

 - 
<NO3

-
< I

-
 < SCN

-
 < ClO4

-
 

Као што видимо селективност зависи од природе измењивачког јона, састава и 

природе измењивача. Можемо и обрнути редослед измене, променом услова у којима 

се одиграва реакција јонске измене [17]. 

Уређаји који се користе за јонску хроматографије (слика 4), јонски хроматограф 

састоје се од: 

 дела у који смештен елуент (мобилна фаза); 

 уређај за отклањање гасова; 

 пумпе; 

 ињектора; 

 претколона; 

 колоне (у којој се налази стационарна фаза); 

 супресора и 

 детектора 

 

 

Слика 4- Шема јонског хроматографа [21] 

Широк спектар органских и неорганских материја се могу користити као 

стационарна фаза у јонској хроматографији. Услов који је потребно да испуни 

стационарна фаза, како би била погодна за јонску измену, је да на самој површини фазе 

поседује функционалне групе које имају могућност размене јона. Стационарна фаза 

може бити анјонска и катјонска. 
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Стационарне фазе које се могу користити су следеће: 

 модификоване органске полимерне смоле; 

 модификовани силикагел; 

 неорганске соли (нпр. полифосфати); 

 зеолити; 

 оксиди метала (нпр. Аl2О3); 

 деривати целулозе (praktikum). 

Јоноизмењивачке смоле се могу поделити на: 

 катјонске измењиваче; 

 анјонске измењиваче; 

 амфотерне измењиваче и  

 јоноизмењиваче хелатног типа 

За анјонску колону користе се органски полимери, и то полистирен (слика 5) 

који је умрежен дивинилбензеном (слика 6) за који су ковалентним везама везане 

функционане групе које су настале од амина, оне се преводе у позитивне амонијумове 

групе, које су фиксиране на површини полимера. Можемо применити примарне, 

секунадарне или терцијарне амонијумове групе, међутим све оне су зависне од pH 

вредности раствора, зато се највише употребљава кватернерни амонијумов јон, који за 

себе нема везан водоников атом.                                               

  
Слика 5- Полистирен Слика 6- Полимер 

дивинилбензена 

 

У хроматографији мобилна фаза је нешто што се може најлакше мењати. Избор 

одговарајуће мобилне фазе се може извршити коришћењем одговарајућих критеријума 

као што су компатибилност са детектором, pH вредности, капацитет пуфера, природа и 

концентрација јона елуената [22]. 

Типични елуенти који се користе у јонској хроматографији за испитивање 

анјона су: Na2CO3, NaHCO3, NaHCO3 + Na2CO3, NaOH/KOH 
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Колона је обично 10 – 20 пута дужа од њеног пречника. Колона се може 

одржавати на константној температури, помоћу омотача који се налази око колоне, а 

кроз омотач се пропушта топла течност или пара.  

Супресор има улогу да сигнал који потиче од елуента пригуши. Он је такође 

пуњен јонским измењивачем, и задржава јоне елуента, а пропушта испитиване јоне и 

воду. Обично се користе кондуктометријски детектори, код којих је електрична 

проводљивост директно пропорционална броју присутних наелектрисаних честица. 

 

Детектори који се могу користити у јонској хроматографији као и у којим 

условима се примењују дати су на табели 1. [23]: 

 

 Табела 1– Методе детекције које се могу користити у јонској хроматографији 

Методе детекције Основ методе Примена 

Кондуктометрија 
Електрична      

проводљивост 

Анјони и катјони чије су pKa или 

pKb <7 

Директна или индиректна 

UV–VIS 

UV–VIS светлосна 

адсорпција 
UV- активни анјони или катјони 

Флуоресценција Ексцитација и емисија Амонијак и аминокиселине 

Амперометрија 
Оксидација или 

редукција 

Анјони и катјони чије су pKa или 

pKb <7 

MS Јонизација Органски анјони и катјони 

ICP–AES, ICP–MS Атомска емисија Метали и металоиди 

Рефрактометрија 
Промена индекса 

преламања 
Узорци високе концентрације 

 

Хроматографско раздвајање компонената узорка може се постићи 

оптимизацијом хроматографских услова: састава мобилне фазе, протока, начина 

елуирања, температуре, врсте и димензија колоне. Квалитет раздвајања и ефикасност 

колоне процењује се преко хроматографских параметара :  

1. ретенциони фактор; 

2. сепарациони фактор;  

3. број теоретских подова;  

4. висина еквивалентна теоретском поду; 

5. симетрија пика и 

6. резолуција  

Сви ови параметри се могу израчунати са хроматограма. Хроматограми су 

резултати хроматографије у колони, када компоненте смеше прелазе исти пут али за 

различито време. Дакле, хроматограм представља графички запис расподеле супстанци 
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у елуенту, и приказује се као зависност концентрације (или проводљивости) у времену 

[17]. 

Ретенциони фактор (k) представља меру задржавања аналита на 

хроматографској колони. Велике вредности ретенционог фактора показује јаку 

интеракцију аналита са стационарном фазом.  

Сепарациони фактор () представља способност хроматографског система да 

хемијски раздвоји два једињења.  

Ефикасност, теоријски број подова (N) је мера расподеле пика аналита на 

хроматографској колони, указујући на перформансе колоне.  

Симетрија пика (As) говори о изгледу пика и представља утицај мртве 

запремине инструмента, утицај адсорпције стационарне фазе и квалитет паковања 

колоне. У идеалном случају симетрија је 1. Вредности веће од 1 указују на предуго 

задржавање компонената на колони, а мање од 1 указују на пресићеност колоне.  

Резолуција (Rs) представља способност хроматографског система да раздвоји 

аналите на базној линији [19]. 

3.1.1.2 Салинитет земљишта 

Салинитет је процес акумулације соли на површини или у самој структури 

земљишта, што супримира растење биљака. Може се изразити као количина 

растворених минералних соли у води и земљишту по јединици запремине или тежине. 

Салинизација представља процес повећања количине соли у земљишту. 

Вештачки заслањена земљишта се могу поделити на слана, содна и слано-содна. 

Слана земљишта садрже велики број растворених соли, содна земљишта садрже велику 

количину измењивог натријума док содно-слана садрже велику количину и растворних 

соли и измењивог натријума [24]. 

Слана земљишта се могу јавити на подручјима која садрже велику количину 

природих минерала и  стена, које временом ослобађају соли. Tе соли се испирају или 

излужују из тла дренажне воде у подручју са довољно падавина. Соли се могу 

таложити преко прашине и преко падавина.   

Салинитет се у сувим крајевима може јавити када је ниво воде између два и три 

метра од површине тла. Соли из подземних вода се подижу капиларним силама на 

површину тла. Oво се дешава када су подземне воде слане. 

Салинитет од наводњавања се може јавити у било ком подручју које се 

наводњава, јер скоро све воде садрже неке растворне соли. До салинитета долази услед 

искоришћења воде од стране биљака, соли остају у земљишту и временом се 

акумулирају [25]. 

 

Вештачки заслањена земљишта се налазе у сушним пределима, или у деловима 

где имамо проблем са сланом водом  пример у близини мора, или где је неповољна 

клима. У влажним подручјима обично не постоји проблем са салинитетим, јер је 

количина падавина довољна да спере вишак соли са земљишта. 
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У сланим водама и земљишту су најзаступљнији следећи јони: Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, 

K
+
 ,

  
Cl

-
, SO4

2-
, HCO3

-
, CO3

2-
 и NO3

-
. 

Сланост вода за наводњавање, мала пропустљивост земљишта, лоша дренажа, 

мала количина падавина, лоше наводњавање проузрокују да се соли акумулирају у 

земљишту. 

Узроци салинизације су: 

 растворљивост соли; 

 испаравње; 

 дренажа (одводњавање) и 

 квалитет воде за наводњавање 

Основни извори растворљивих соли у земљиштима су [24]: 

 распадање примарних минерала и природних стена; 

 атмосферска таложења; 

 преостале фосилне соли; 

 сланост подземних вода; 

 утицај мора; 

 додавање неорганских и органских ђубрива; 

 муљ; 

 сланост отпадних вода; 

 веома слана вода из нафтних и гасних поља и рудника.  

 

Последице салинитета су: 

 штетни ефекти на раст и принос биљака; 

 штете на инфраструктури (путеви, цигле, корозија цеви и каблова); 

 смањење квалитета воде за кориснике, повећано лужење метала, 

посебно бакра, кадмијума, мангана и цинка; 

 ерозија земљишта у крајњем случају, када су усеви превише снажно 

погођени количинама соли; 

 Више енергије је потребно за десалинизацију. 

Салинитет је важан проблем деградације земљишта . Сланост тла се може 

смањити испирањем растворних соли из земље са вишком воде за 

наводњавање. Контрола салинитета земљшта укључује контролу водостаја и испирања 

у комбинацији са дренажном плочица или другим обликом подземне дренаже [25]. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_erosion
https://en.wikipedia.org/wiki/Land_degradation
https://en.wikipedia.org/wiki/Leaching_(agriculture)
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3.1.2 Припрема наставника за наставни час (техничка припрема) 

3.1.2.1 Хардвер /софтвер припрема 

Планирано је час одржати у рачунарској учионици. Професору су на располагању 

били рачунар и пројектор, што је омогућило да час буде праћен PowerPoint 

презентацијом.  

Софтвер PowerPoint спада у апликативне софтвере. Његова употреба је 

свакодневна у школи али и на разним семинарима у музејима итд. Овај софтвер 

омогућује представљање предвиђеног градива на лакши и сликовитији начин.  

Час је поред теоријског дела имао и практични део, анализу узорка земљишта. 

Било је неопходно одредити количину хлорида помоћу инструмента јонског 

хроматографа, међутим ни професор а ни студенти нису напустили учионицу иако се 

инструмент налази у лабораторији, софтвер који нам је то омогућио био је Тeamviewer. 

Путем даљинске контроле рачунара од стране професора, наставника или другог 

стручног сарадника ученици, студенти или други слушаоци могу стећи увид у 

функционисање разних система иако особа која им то објашњава није физички 

присутна, односно ако је рачунар или уређај из неког разлога није у истој просторији 

као и они.  

TeamViewer® је најпознатији софтвер за даљинско управљање. Он нам омогућава 

даљинско управљање, размену десктопа, on-line састанке, веб конференције и трансфер 

фајлова између компјутера. Конекција се може остварити једино ако оба рачунара 

поседују Team Viewer® који мора бити активан истовремено на оба рачунара. Када се 

TeamViewer® инсталира, он генерише посебни идентификациони број и шифру. Када 

желимо да остваримо конекцију између локалног клијента и удаљеног клијента 

потребно је проследити идентификациони број и шифру. Неопходно је да постоји 

интерет конекција на оба рачунара [26]. 

TeamViewer® је једноставан, брз и сигуран програм који има улогу даљинског 

управљача. Сценарији у којима се може користити су [27]: 

 брза (ad-hoc) даљинска подршка колегама, пријатељима, клијентима; 

 даљинско управљање оперативним системом, сервером као и радним станицама 

(програм се може инсталирати тако да се покреће са оперативним системом и 

без потребе за пријављивањем корисника за управљање датим рачунаром); 

 дељење радне површине (десктоп-а) и приказивање онлајн презентације, 

презентација неког поступка и друго; 

 копирање фајлова и фолдера са удаљеног рачунара; 

 могућност умрежавања - VPN (Virtual private network); 

 мултимедијалне функције са дељеним корисником (аудио, видео); 

 могућност видео снимања рада (интервенција, презентација неког поступка, 

разговор и друго) на удаљеном рачунару.  
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Примена овог софтвера у настави има велики значај, посебно када су у питању 

демонстративне вежбе. Лабораторије су обично веома мале, а како је број студената 

велики, немогуће је свима омогућити једнаку видљивост представљеног садржаја. 

Ситуација је другачија уколико се студенти налазе у учионици у којој се налази 

пројектор, који ће пројектовати презентацију на великом платну и на тај начин 

омогућити свим студентима добру видљивост. Овде ће нам TeamViewer® омогућити 

праћење процеса који се дешава у лабораторији као да се налазимо у њој. 

TeamViewer® нам омогућава да анализирамо наше узорке иако се не налазимо у 

близини инструмента, као и да контролишемо докле је стигла наша анализа, као и да 

очитамо резултате, што доводи до уштеде времена. Такође и уколико не поседујемо 

неки инструмент, можемо сами анализирати уколико смо у контакту са колегама, који 

га поседују, потребно је само послати узорак.  

Предности употребе TeamViewer® [27]: 

 једноставна и брза инсталација програма, као и могућност коришћења верзија 

софтвера TeamViewer Portable i TeamViewer Quick Support без инсталације; 

 могуће је остварити конекцију и преко Интернет brоwsеra-а користећи опције 

Connecting Via the Web Connector i Connecting Via QuickConnect; 

 TeamViewer® podržava Windows и MAC оперативне системе; 

 пружа директну LAN конекцију преко TCP/IP протокола, док је софтвер такође 

погодан за употребу у LAN мрежи без интернет везе; 

 ради без конфигурације, чак и кроз заштитне зидове; 

 има аутоматску проxy конфигурацију; 

 Worldwide distributed routing servers чини TeamViewer® врло брзим у 

међународној употреби; 

 једноставан и прегледан приказ прозора и наредби, са великим дијапазоном 

функција и перформанси; 

 могућност креирања VPN мреже са удаљеним рачунаром; 

 брза, једноставна и економична комуникација са удаљеним рачунаром, chat-om, 

гласовном комуникацијом или видео комуникацијом; 

 неограничена размена података, без обзира на величину и врсту датотека; 

 обезбеђена је онлајн подршка од стране стручног тима TeamViewer-а®.  

Недостатак TeamViewerа® може бити неопходност инсталације исте верзије на оба 

рачунара, како би се могла успоставити конекција. Други недостатак је немогућност да 

више од два корисника истовремено успоставе конекцију[27]. 
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3.1.2.2  Припрема прибора, реагенаса и инструмента за реализацију часа 

  

 Инструмент који је коришћен за анализу земљишта је био јонски хроматограф. 

Прво је одрађена екстракција земљишта дејонизованом водом као растварачем, однос 

количине земљишта према количини воде био је 1:10. Узорак је мешан сат времена на 

собној температури коришћењем магнетне мешалице после чега је мировао 24 сата.  

 

Слика 7- Процес мешања узорка на магнетној мешалици 

 Након екстракције, било је потребно одвојити чврсту од течне фазе. Прво је 

вршено цеђење кроз филтер хартију, а након тога кроз микрофилтер, како узорак не би 

садржао честице које су крупније од 0,45 µm, што је захтев инструмента.  

 Од прибора је било неоходно: 2 чаше (100ml), ерленмајер (100ml), пипета, 

левак, филтер хартија, микрофилтер, шприц, кашичица, магнет и магнетна мешалица. 

  

Слика 8- Процес цеђења екстрахованог 

земљишта 

Слика 9- Миктрофилтер 
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Када је узорак припремљен, напунили смо виалу. Пратили смо упутства по којим смо 

по пуњењу виале, исту затворили стављањем септе с ужим делом на врху. Помоћним 

штапићем смо притиснули септу крајем који има удубљење, до краја, да бисмо потом 

поравнали другим крајем штапића тако да је септа била у равни с виалом. Наравно, 

отклонили смо вишак воде. Тако припремљену виалу смо ставили у одговарајући 

положај у autosampler. 

 

Слика 10-  Изглед 

autosampler-a 

  Затим смо припремили инстумент покретањем софтвера Chromeleon 7, 

извршили дегазирање, уклањање мехурића. У делу Instruments смо одабрали таб 

Pump_ECD након чега смо одабрали опцију Disconnected чиме се она променила у 

Connected. Наредни корак је био одабир опције Sampler где смо поново одабрали 

опцију Disconnected да бисмо добили жељену  Connected. 

 Како бисмо уклонили мехуриће из инструмента, одабрали смо опцију 

Pump_ECD, одврнули леви вентил на иструменту и кликнули на Prime. Након пар 

минута смо искључили ову опцију и затворили смо вентил.  Сада је на реду хидрирање 

колоне коју смо започели пуштањем пумпе протока 0.3 mL/min, затим са 0.6 mL/min и 

на крају 1.2 mL/min.  

 

3.1.3 Писана припрема за наставни час 

Предмет: Хемија воде и земљишта 

Датум одржаног часа: 06.06. 2019 

Ученици: студенти мастер академских студија  

Наставник: Маријана Илић, студент мастер академских студија 

Тип часа: Обрада новог наставног градива 

Наставне методе: Монолошко-дијалошка, демонстративна метода, метода 

лабораторијских вежби, метода даљинског учења и метода решавања проблема 

Наставни објекат: ИТ учионица ПМФ-а 
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Наставна јединица: Одређивање хлорида у земљишту јонском хроматографијом 

Циљеви часа: 

1. Образовни 

 да ученици схвате која је потреба одређивања, и значај, хлорида у земљишту; 

 стицање знања о принципу рада и деловима инструмента јонског хроматографа;  

 стицање знања о начину, и увиђање значаја, коришћења TeamViewer® софтвера; 

 схватање могућности и предности које пружа методе удаљеног приступа 

инструменту. 

 

2. Васпитни 

Развијање: 

 радозналости; 

 научног погледа на свет; 

 љубави према хемији; 

 колегијалности. 

 

3. Практични 

 самостално поређење добијених резултата са стандардом квалитета 

земљишта; 

 развијање способности повезивања појмова;  

 оспособљавање ученика за коришћење апликативних софтвера и 

инструмента јонског хроматографа. 

 

 

 

Ток часа: 

Уводни део часа: 

 Ја сам Маријана Илић, студент друге године мастер студија, на департману за 

хемију, смер професор хемије.  

 Говорићемо о одређивању хлорида у земљишту техником јонске 

хроматографије. 

 Биће речи о значају хлорида за биљку и потребама за њиховим одређивањем. 

 Хлориде одређујемо јонским хроматографом, видећемо на ком принципу ради и 

који су делови инструмента. 

 На овом часу ће бити примењена метода удаљеног приступа инструменту, што 

практично значи да ћемо ми анализирати узорак који се налази у лабораторији 

из ове учионице. 

 Ова метода нам омогућава да приступимо инструменту и ако се не налазимо у 

његовој близини.  
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 Велика предност ове методе се огледа у томе што ће ученици или други 

посматрачи имати прилику да посматрају рад из лабораторије без подела у мање 

групе што је нужно за рад у самој лабораторији како би сви имали једнак 

приступ. Овако ће сви имати једнаку видљивост и посматрати цео процес 

заједно. На овај начин час неће губити на квалитету који би био нарушен и 

између осталог при „сецкању“ ученика у мање групе.  

 Даљински приступ ће се реализовати помоћу апликавитвног софтвера 

TeamViewer®, да ли знате како он функционише? 

 Помоћу овог софтвера могу се повезати два рачунара, тако што се размене ИД 

број и лозинка. На овом нашем рачунару, имамо уједно повезан и рачунар који 

се налази у лабораторији и повезан је са инструментом. Видећемо касније како 

све то функционише. Наравно, треба нагласити да је ово једино могуће уколико 

имамо добру интернет конекцију. Постоје и други софтвери који нам 

омогућавају овакав приступ, али за наше услове је овај најпогоднији.  

 

Главни део часа: 

 Шта ви мислите зашто баш одређујемо хлориде? Да ли су они потребни 

биљкама или су ипак штетни ако се ту налазе?  

 Хлор у облику хлоридног јона је микронутријент, који је потребан биљци у 

малој количини. За процес фотосинтезе хлор има улогу у отварању и затварању 

пора у листовима биљака, на тај начин регулише пропуштање кисеоника и 

угљен-диоксида. Поред тога хлор има улогу у  сузбијању болести код биљака.  

 Међутим проблем настаје када је количина хлорида превисока. Она доводи до 

токсичности односно салинитета земљишта и смањења приноса усева, листови 

биљака са таквих земљишта су мањи у односу на очекиване за дату биљну 

врсту, такође су рубови листова некрозни. Као што кажу  све може бити лек 

само зависи од дозе. 

 Управо због овога, потребно је редовно контролисати количину хлорида у 

земљишту приликом контролисања квалитета земљишта. 

 Једна од метода за одређивање количине хлорида је јонска хроматографија. 

Којом још методом се може одређивати количина хлорида? Да би се нешто 

одређивало помоћу јонског хроматографа потребно је да се налази у течном 

стању, сам апарат није предвиђен да анализира чврсте супстанце. 

 Овде се јавља мали проблем: Како ћемо ми хлориде који се налазе у земљишту, 

односно у чврстом стању, превести у течни раствор? Шта ви мислите? Знамо да 

нам је потребан неки растварач, како би нешто превели у течно стање. Који би 

овде растварач био погодан, да ли имате идеју? Како се назива тај поступак 

односно метода коју сте учили у првој години из експерименталне органске 

хемије?  

 Шта је то екстракција?  

 Екстракција је метода одвајања која се заснива на различитој расподели 

супстанци између две фазе које се међусобно не мешају. Разликујемо више 

врста екстракција, које су вама познате? 

 Естракција из раствора, екстракција хемијски активним растварачем, 

контунуална екстракција течних једињења, екстрација чврстих једињења. 

 Који је циљ екстракције? За шта је ми користимо? 
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 Циљ и задатак екстракције је да се корисна компонента која се налази у 

материји, помоћу погодног растварача изолује, односно прераствара, а након 

тога одстрањивањем растварача, добије у чистом стању. 

 Приликом избора технике и врсте екстракције потребно је обратити пажњу на:  

величину честица, врсту растварача, температуру и мешање. Што су честице 

мање то је и већа контактна површина чврсто-течне фазе, па је и већа брзина 

преноса масе. Повећање температуре повећава се дифузиони коефицијет, па је и 

брзина екстракције већа. 

 Узорак коме ћемо одређивати количину хлорида, је узорак са подручја 

Лалиначке слатине. 

 Споменик природе „Лалиначка слатина“, или како је народ назива Лалиначки 

Ђерам, једна је од највећих слатина у подножју Малог Јастрепца. Геолошки 

састав подручја Лалиначке слатине је у великој мери условљен појавом 

подземних вода богатих минералним солима, пре свега натријум-хлоридом. 

Избијање ових вода на површину земље и плављење површина доводи до 

стварања карактеристичног слатинског земљишта. Близина овог подручја 

Јужној Морави и честе поплаве условљавају доминацију песка, шљунка и глине 

са угљем у геолошком саставу слатине. Подручје Лалиначке слатине одликује 

велики диверзитет врста, у оквиру кога се нарочито издвајају васкуларне биљке 

(226 врста) и птице (37 врста). 

 Наш узорак је на правилан начин узоркован. 

 Као растварач користићемо воду, јер се хлориди лако преводе из земљишта у 

водени раствор мешањем. Коју ћемо воду користити, да ли је дестилована 

довољно чиста? Однос у коме ће се налазити је 1:10 односно узећемо 2g 

земљишта према 20ml дејонзоване воде. Након тога ће се смеша мешати сат 

времена. А онда оставити да стоји 24 сата на собној температури. Након тога, 

како можемо одвојити земљиште од растварача? Да, цеђењем прво кроз обичну 

филтер хартију, како би се одвојиле крупније честице, а затим и кроз 

микрофилтер чије су поре 0,45 µm, како би се одвојиле и најситније честице. 

 Овако припремљен узорак спреман је за снимање  

 Али прво да попричамо о јонској хроматографији 

 Ви сте учили гасну хроматографију, шта за вас предстваља хроматографија? 

 Под хроматографијом се подразумева скуп аналитичких метода којима се 

раздвајају хемијске компоненте на основу различитих расподела између две 

фазе  покретне и непокретне. 

 1903. Године  хроматографију је открио ботаничар Michael Tswett. У почетку су 

се користиле гасна хроматографија, танкослојна хроматографија и течна 

хроматографија (углавном се примењивала за одвајање и одређивање органских 

супстанци), док је тек 1975. године први пут примењена јонска хроматографија. 

 Уколико упоредимо ове две хроматографије, односно гасну и јонску, главна 

разлика је у агрегатном стању елуента. 

 Међутим значајна је разлика и у процесу који се дешава у колони, односно у 

различитим равнотежним механизмима. Код јонске хроматографије долази до 

измене јона стационарне фазе и јона анализираног раствора, док се гасна 

хроматографија заснивала на различитој растворљивости компонената између 

мобилне и стационарне фазе. Могу се користити катјонске, анјонске и 

комбиноване колоне. У зависности које јоне одређујемо, како ми одређујемо 

хлориде коју ћемо колону користити? 
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 Ако сте слушали изборни предмет код професора Милана Стојковића, 

Припрема сложених узорака за анализу, лако ћете разумети сам процес који се 

дешава у колони. На вежбама из тог предмета сте имали одређивање количине 

гвожђа у Нишавској води, где пре одређивања било је потребно пропуштати 

воду кроз колону, јони гвожђа задржавали су се на колони, а затим након 

пропуштене воде, пропуштен је погодан растварач, колико се сећам била је то 

разблажена хлороводонична киселина. Да ли неко може да објасни шта се овде 

догодило? 

 Када говоримо о процесу који се дешава у колони за јонску хроматографију, 

потпуно је исти као и у тој колони, само је разлика што је тада одређиван јон 

гвожђа а ми одређујемо хлориде, односно анјон. Тада је колона садржала 

сулфонске групе а контра јон је био H
+
. 

 Колоне се обично пуне полистиреном који је умрежен дивинилбензеном за који 

су ковалентни везама везане модификоване амино групе које су позитивно 

наелектрисане и које за себе имају везане контра јоне, обично су то јони 

хидроксида, приликом пропуштања узорка те контра јоне ће заменити анјони из 

узорка. 

 Уколико имамо разблажени раствор у коме се налазе хлориди, бромиди и 

сулфати, шта очекујемо ко ће први напустити колону?  

 Од чега зависи који ће се јон најдуже задржати? Зависи од природе самог јона, 

односно наелектрисања и величине. 

 Ако се у раствору налазе више различитих катјона или анјона, редослед измене 

различитих јона зависи од природе (наелектрисања и величине) али и од 

концентрације измењивачких јона у околном раствору. У веома разблажених 

растворима распоред је следећи: 

М
4+ 

> М
3+

 > М
2+ 

> М
+ 

 Код истовалентних катјона, мањи јони се теже размењују због веће солватације, 

веће стерне сметње. Такође у разблаженим растворима, важи следећи редослед: 
Li

+
 < Na

+
 < NH4

+
 < K

+
 < Rb

+
 < Cs

+
 

Mg
2+

 < Ca
2+

 < Sr
2+

 

 За анјоне је слична ситуација, односно важи следећи распоред: 
F

-
 < OH

-
 < Cl

-
 < Br

 - 
<NO3

-
< I

-
 < SCN

-
 < ClO4

-
 

 Као што видимо селективност зависи од природе измењивачког јона, састава и 

природе измењивача. Можемо и обрнути редослед измене, променом услова у 

којима се одиграва реакција јонске измене 

 Процес јонске хроматографије можемо приказати у пет корака: 

 Корак 1. 

Испирање колоне елуентом, долази до измене анјона који су везани за смолу, 

анјонима из елуента 

 Корак 2. 
Убризгавање испитиваног узорка и реакција са стационарном фазом. 

 Корак 3. 
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Процес елуирања, континуирани проток мобилне фазе кроз колону, који је 

праћен раздвајањем јона. Они ће се различито распоредити између мобилне и 

стационарне фазе. 

 Корак 4. 

При додатку довољне количине елуента компонента која је слабије везана за 

стационарну фазу прва ће напустити колону. 

 Корак 5. 
Компонента која је јаче везана за стационарну фазу излази из колоне последња. 

 

 Шта је то ретенционо време? 

 Ретенционо време је време од момента уношења анализиране пробе у колони до 

појаве максимума пика. Где ће се појавити тај пик? Хроматограм је крајњи 

резултат хроматографског поступка. Свакој супстанци одговара зона на 

хроматограму и представља се као однос концентрације (проводљивости) 

компоненте у зависности од времена. 

 Инструмент који се користи за јонску хроматографију, јонски хроматограф 

састоје се од: 

 дела у који смештен елуент (мобилна фаза); 

 уређаја за отклањање гасова; 

 пумпе; 

 ињектора; 

 претколоне; 

 колоне (у којој се налази стационарна фаза);  

 супресора и  

 детектора 

 Пумпа испоручује мобилну фазу кроз хроматографски систем и управо помоћу 

пумпе контролишемо притисак у систему. Узорак се убризгава помоћу 

убрузгавајућег вентила. Потребан је трокраки вентил. Узорак се убризгава на 

атмосферском притиску. Након убризгавања узорак се транспортује до 

сепаратора.  

 Најважнији део апарата је наравно колона. Колона је обично 10 – 20 пута дужа 

од њеног пречника. Од избора саме стационарне и мобилне фазе зависи и 

квалитет самог одређивања.  

Стационарне фазе које се могу користити су следеће: 

 Модификоване органске полимерне смоле, модификовани силика гелови, 

неорганске соли (нпр. Полифосфати), зеолити, оксиди метала (нпр. Аl2О3)и 

деривати целулозе 

 Стационарне фазе на бази оксида силицијума, ограничавају pH вредност на 2-8. 

Температура колоне је обично једнака собној или благо повишена, видећете 

касније која је то температура наше колоне.  

 Типични елуенти који се користе у јонској хроматографији за испитивање 

анјона су: Na2CO3, NaHCO3, NaHCO3 + Na2CO3, NaOH/KOH 
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 Супресор има улогу да сигнал који потиче од елуента пригуши. Он је такође 

пуњен јонским измењивачем и задржава јоне елуента а пропушта испитиване 

јоне и воду. Обично се користе кондуктометријски детектори,  код којих је 

електрична проводљивост директно пропорционална броју присутних 

наелектрисаних честица. Поред кондуктометријског детектора могу се 

користити и амперометријски, UV/VIS… 

 Хроматографко раздвајање компонената узорка може се постићи оптимизацијом 

хроматографских услова: састава мобилне фазе, протока, начина елуирања, 

температуре, врсте и димензија колоне. 

 Када смо све објаснили теоријски, можемо прећи на практични део. За почетак 

ћемо се повезати са рачунаром који се налази у лабораторији уз помоћ 

TeamViewer софтвера. 

 За почетак укљичујемо програм који се зове Chromeleon 7. 

 Пре самог снимања потребно је укључити пумпу, извршити хидрирање, 

сачекати да се стабилизује температура колоне. 

 Након тога прелазимо на део Data где ћемо додати нови ред који ће бити 

намењен нашем узорку. Потребно је написати име узорка и променити  статус у 

Idle, уколико није, затим проверимо у којој позицији треба сместити узорак и 

замолити колегиницу да то уради уместо вас. Када смо све то урадили можемо 

кренути са снимањем.  

 Поступак снимања траје 15 минута.  

 Имам један снимак на коме је описан поступак снимања који сам ја покушала да 

вам објасним па можемо да погледамо. 

 Салинитет је процес акумулације соли на површини или у самој структури 

земљишта, што супримира растење биљака. И може се изразити као количина 

растворених минералних соли у води и земљишту по јединици запремине или 

тежине. 

 Вештачки заслањена земљишта се могу поделити на слана, содна и слано-содна. 

Појам сланих нам је већ познат и познато је да садрже велику количину 

растворних соли, али каква су то содна земљишта? Шта садрже? Како се зове 

натријум на енглеском? Да, содна земљишта садрже велику количину 

натријума. 

 За слана земљишта као што и можете да претпоставите налазе се у сушним 

пределима, или у деловима где имамо проблем са сланом водом, пример у 

близини мора, или где је неповољна клима. А  да ли ово представља проблем у 

влажним пределима? 

 Који катјони би могли бити најзаступљњнији у сланим водама и земљиштима? 

Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
 i K

+ 
 

 Који анјони би могли бити најзаступљенији у сланим водама и земљиштима? Cl
-

,SO4
2-

, HCO3
-
, CO3

2-
 i NO3

-
. 

 Сланост вода за наводњавање, мала пропустљивост земљишта, лоша дренажа, 

мала количина падавина, лоше наводњавање проузрокују да се соли 

акумулирају у земљишту.  

 Како можемо решити овај проблем? 

 Ово се може решити великом количином воде која не садржи со, међутим ово 

доводи до новог проблема, ког? 

 Долази до загађења воде, односно подземних вода. 
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Завршни део часа: 

 Ово је хроматограм нашег узорка. 

 Уколико је потребно, идентификовати неки од пикова. 

 Заједно са студентима продискутовати добијене резултате, а затим их 

упоредити са подацима који се налазе у табели 2, и одредити каквог је квалитета 

земљиште по питању хлорида. 

 

 

 

 

Табела 2 Вредности концентрације хлорида која је неопходна земљишту 

 

 Концентрација хлорида (ppm) 

Премала 0-5 

Мала 5-10 

Оптимално 10-20 

Висока 20-50 

Превисока >50 

 

 Да ли постоје нека питања? 

  Уколико нема питања, проверити разумевање часа, постављањем пар питања.  

1. Зашто је потребно одређивати хлориде у земљишту? 

2. Због чега је управо метода јонске хроматографије погодна за одређивање 

хлорида? 

3. Који процеси се дешавају у колони, у току анализе?  

4. Уколико би анализирали неки катјон, коју функционалну групу би требали 

имати везану за стационарну фазу? 

5. Из којих делова се састоји инструмент јонски хроматограф? 

6. Како смо припремили узорак за анализу? 

7. Да ли би неко од вас знао да понови поступак анализе узорка на инструменту?  

Шта смо прво радили? 

8. Како вам се свидео данашњи час? 

 

Литература: 
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 Милан Н. Митић (2017): Хроматографске методе, Природно-математички 

факултет, Ниш 

 Миљана Д. Дрндаревић (2014): Мастер рад-Утицај срединских факторана 

бројност врсте Stachys milanii Петровић у Србији, Ниш  
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 Презентације из предмета експерименталне органске хемије, професорке 

Александре Ђорђевић 

 Презентација, хемија сланих и содних земљишта, професорке Татјане 

Анђелковић  

 Слободан М. Милосављевић (1994): Структурне инструменталне методе, 

Хемијски факултет, Београд 

 Преузето са: https://www.smart-fertilizer.com/articles/chloride  

 Преузето са: http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=_la&strana=vest&n=254-2 

 

3.2 Пратећа презентација 

 Теоријски део часа био је праћен презентацијом која се састојала из сликовних 

објашњења разних процеса изложеног градива али и текста који је остао студентима 

као литература.  

 На пар следећих страна  налазе се слајдови презентације која је пратила час. 

 

 

 

https://www.smart-fertilizer.com/articles/chloride
http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=_la&strana=vest&n=254-2
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3.3 Резултати анкете 

 

Анкета је спроведена на крају изведеног часа. Циљ анкете је био стећи што бољи увид 

о самој примени методе удаљеног приступа у пракси. Од студента се захтевало да 

одговоре на 12 питања. Начин вредновања био је скаларни систем  (1-5). 

Спроведена анкета нам даје јаснију слику о томе који је проценат студената већ имао 

ранија искуства са овом методом и да ли се уз њену примену лакше могу стицати 

знања. Такође нам говори о утисцима које је на њих оставио овај начин рада.  

 

Наиме, чак 100 % студената се изјаснило да је први пут користио/ла ову методу. У делу 

који се тиче мере у којој су студенти усвојили знања на овај начин, такође 100 % њих је 

издвојио методу као погодну за усвајање нових знања. Исти проценат студената је 

сматрао да је задовољан коорелацијом и интеракцијом између предавача и студената. 

На питање о оцени квалитета опреме коришћене за конекцију која им је била на 

располагању оцене су такође биле највише. С друге стране, такође 100% испитаника 

сматра да им је удаљен приступ инструменту дао могућност да буду више фокусирани 

на детаље саме анализе. Сви испитаници сматрају да им је управљање мерним 
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инструментом даљинским приступом помогло да боље разумеју и схвате начин 

функционисања самог инструмента. И на крају, 100 % испитаника је оценило овај 

наставни метод највишом оценом сматрајући да је ово био добар начин и приступ 

самом часу.  

 

3.4 Секвенцијална анализа одржаног часа 

 

Секвенцијална анализа је метода за анализу процеса наставе са фокусом на 

активности студента у том процесу. Ова метода служи за евалуацију квалитета 

изведене наставе. Циљ секвенцијалне анализе је да постане метода за објективну 

анализу процеса наставе, колико год је могуће да садржи елементе мерења бар неких 

параметара наставног процеса и да омогући кориговање наставе, поправљање тачно 

одређених делова и отклањање губитака времена.  

Специфичност је у томе што се у секвенцијалној анализи понашања наставника 

анализирају првенствено са становишта какве и колике активности ученика побуђују та 

понашања наставника.  

У техници секвенцијалне анализе први корак је издвајање секвенци. Основно 

мерило за издвајање секвенци је природа активности секвенце, односно нова секвенца 

почиње онда када долази до промене природе активности студента. Секвенца је 

најмања смислена јединица која још увек има сва својства процеса наставе [14].   

Можемо издвојити неколико важних акцената секвенцијалне анализе: 

1. Реч је о анализи и то анализи јединица а не елемената; 

2. Реч је о објективној анализи; 

3. Реч је о квантитативној анализи; 

4. Реч је о самооцени, аутоевалуацији, самосталној оцени властитог 

рада. 

Секвенцијалном анализом часа настојимо да анализирамо час, тако да та 

анализа буде објективна, проверљива (значи може се понављати од стране различитих 

истраживања) а не субјективни утисак о изведеном часу.  

Гледано у целини, свака секвенца наставне активности дефинисана је помоћу 

следећих параметара [28]:  

 Функција секвенце ( нпр. преношење неких нових информација од 

стране наставника, ученичко самостално решавање проблема, креативна 

продукција, дискусија у малој групи, саопштавање резултата рада групе итд); 

 Тип интеракције у свакој секвенци (одсуство интеракције, тј. 

једносмерно деловање наставник-цео разред, интеракција наставника-један 

ученик, интеракција у групи ученика); 



57 
 

 Активности и улоге ученика у процесу учења тј. попис свих 

облика активности ученика у свакој секвенци са покушајем квантификације. 

 

 

 

 

Наставна јединица: Одређивање хлорида у земљишту јонским хроматографом 

Секвенца 1: Студенти добијају информације о циљевима часа и очекиваним исходима 

Функција: Упознавање 

Интеракција: Професор-цело одељење 

Активност: Студенти слушају 

Време: 2 минута 

 

Секвенца 2: Провера знања студента, о значају хлорида за биљну културу 

Функција: Побуђивање интересовања код студента 

Интеракција: Професор-студент 

Активност: Студенти одговарају на постављена питања 

Време: 2 минута 

 

Секвенца 3: Значај хлорида биљној култури, токсичност хлорида и начин одређивања 

хлорида, уобичајене концентрације хлорида у земљишту 

Функција: Стицање знања  

Интеракција: Професор- цело одељење 

Активност: Студенти слушају 

Време: 2 минута 

 

Секвенца 4: Решавање проблема- екстракције у води,  водорастворних компоненти 

земљишта 
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Функција:  Активирање ученика  решавањем проблема 

Интеракција: Професор-студент 

Активност: Студенти решавају проблем 

Време: 2 минута 

 

 

 

Секвенца 5: Обнављање о екстракцији 

Функција: Подсећање на раније научене појмове 

Интеракција: Професор-студент 

Активност: Студенти одговарају на постављена питања 

Време: 2 минута 

 

Секвенца 6:  Поступак екстракције земљишта 

Функција: Разумевање значаја припреме узорка  

Интеракција: Професор-цело одељење 

Активност: Студенти слушају 

Време: 3 минута 

 

Секвенца 7: Провера знања ученика о хроматографији 

Функција: Обнављање градива и повезивање са новим 

Интеракција: Професор-студент 

Активност: Студенти одговарају на постављена питања 

Време: 3 минута 

 

Секвенца 8: Метода јонске хроматографије, принцип рада, делови апарата  
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Функција: Усвајање знања о јонској хроматографији, принципу рада и деловима 

апарата 

Интеракција: Професор-цело одељење 

Активност: Студенти слушају 

Време: 6 минута 

 

Секвенца 9: Демонстрација делова апарата јонског хроматографа (метода удаљеног 

приступа инструменту) 

Функција: Упознавање са деловима апарата 

Интеракција: Професор-цело одељење 

Активност: Студенти посматрају 

Време: 4 минута 

 

Секвенца 10: Хемијска анализа екстракта земљишта (метода удаљеног приступа 

инструменту) 

Функција: Добијање резултата о количини анјона у земљишту 

Интеракција: Професор-студент 

Активност: Студенти прате поступак за анализу 

Време: 19 минута 

 

Секвенца 11: Салинитет земљишта 

Функција: Стицање знања о салинитету земљишта 

Интеракција: Професор-цело одељење 

Активност: Студенти слушају (ова активност се реализује док се не заврши анализа на 

јонском хроматографу) 

Време: 5 минута 

 

Секвенца 12: Дискусија о салинитету 
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Функција: Извођење закључка 

Интеракција: Професор-студент, студент-студент 

Активност: Студенти  говоре своје мишљење (ова активност се реализује док се не 

заврши анализа на јонском хроматографу) 

Време: 2 минута 

 

Секвенца 13:  Очитавање добијених резултата анализе 

Функција: Студенти очитавају резултате испитиваног узорка 

Интеракција: Професор- цело одељење 

Активност: Студенти очитавају  добијене резултате 

Време: 2 минута 

 

Секвенца 14: Поређење добијених резултата са стандардом квалитета земљишта 

Функција:  Оцена земљишта 

Интеракција: Професор- студент 

Активност: Студент упоређује вредности 

Време: 2 минута 

 

Секвенца 15: Рекапитулација изложеног, ради провере испуњености исхода 

Функција: Студенти добијају објашњење за делове које нису разумели или који су 

остали нејасни 

Интеракција: Професор-студент 

Активност: Студенти постављају питања 

Време: 2 минута 

 

Секвенца 16: Попуњавање анкете 

Функција: Добијање резултата о квалитету изведеног часа 

Интеракција: Професор-цело одељење 

Активност: Студенти попуњавају анкету 

Време: 2 минута 
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4 Закључак  
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На основу свега изложеног и размотреног у овом мастер раду, а имајући у виду његове 

постављене циљеве:  

- разрада методе даљинског и електронског  учења у практичној настави хемије, 

односно у лабораторијском раду ученика; 

- разрађивање техничког аспекта реализације часа у коме се примењује 

електронско учење и учење на даљину (сагледавање свих потребних 

хардверских и софтверских елемената); 

- сагледавање могућности вршења хемијске анализе на удаљеном аналитичком 

инструменту, као и 

- сагледавање саме методичке интерпретације садржаја применом наведених 

метода учења 

Може се закључити да су циљеви реализовани овим мастер радом и да су утврђене 

одговарајуће смернице за организацију оваквог вида наставе. 

Метода је применљива у настави хемије посебно када су у питању демонстративне 

вежбе али такође се свакако може добро искористити на било ком часу хемије као и у 

настави других предмета.  

Потребни хардверски елементи за реализацију оваквог вида наставе су рачунар као и 

инструменти потребни за извођење огледа (у овом случају јонски хроматограф).  

Потребни софтверски елементи су они који омогућују опцију remote control којом 

имамо опцију конектовања и управљања физички удаљеним рачунаром (у овом случају 

у питању је TeamViewer®). Такође софтвер Power point који служи за креирање 

презентације, којом презентујемо закључке и друге материјале са  часа као и програм 

под називом Chameleon 7  који повезује рачунар са инструментом и на тај начин нам 

омогућава да контролишемо, управљамо, подешавамо параматере и да пратимо саму 

анализу узорка.  

Нужно је споменути и одређене недостатке које са собом носи  учење на даљину. С 

обзиром на честу физичку изолованост појединца приликом похађања наставе, може 

довести до отуђености и асоцијалности ученика-студента. Самим тим, може доћи до 

губитка мотивације због једноличне наставе испред екрана.  

Ризик који се може јавити приликом похађања овог облика учења се огледа у 

чињеници да сами извори сазнања који се користе неретко могу бити нерецензирани. С 

тим у вези може доћи до нерегуларности као и до нелегитимности стечених знања. 

Наравно, развојем овог облика учења шансе да се ризици догађају бивају све мањи. 

Напредак технологије као и ужурбан начин живота иду у прилог прогресу учења 

удаљеног приступа. То изискује што већу ефектност истог јер учење на даљину 

представља не тако далеку будућност. 
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Применљивост оваквог облика учења је заиста широка и може се применити у многим 

аспектима живота, у овом случају у школским установама  у настави разних 

предмета. Примена учења на даљину данас има великог удела у систему образовања 

сходно развоју технологије. Некада револуционарна иновација данас се посматра као 

једна од подразумеваних јер пружа невероватне могућности с обзиром на њену 

нелимитирајућу природу. За учење на даљину, простор и време престају бити проблем. 

Оно омогућава ученику да учи, да се усавршава у било ком тренутку, на било којој 

тачки на планети. Оно што су зачели пионири овог типа учења на челу са Исаком 

Питманом данас отвара многа врата рушећи бројне препреке које се у класичном 

образовању и школству могу појавити. Нарочито се испоставило као важно и као битно 

у хемијској индустрији и хемији уопште. Имајући у виду неретко опасне услове за рад 

човека, чак и у заштитној опреми, односно, немогућности човека да обавља одређене 

операције, при хемијском истраживању, изводи се закључак да је за све то потребно да 

машина, којом ће се управљати из просторије која испуњава основне услове за 

безбедност радника, обавља те високоризичне процесе. Школски пример значаја 

употребе учења на даљину се могао видети у мом одржаном часу где је коришћен 

апарат јонски хроматограф којим је управљано из учионице физички одвојене од оне у 

којој се апарат налазио, а ученици су могли, путем пројектора, да прате операције које 

су вршене уз помоћ апликативног софтвера TeamViewer®. Лабораторија се могла 

налазити и хиљадама километара далеко, резултат и процес би били исти. На 

практичном примеру ученици су могли да разумеју значај овог облика учења. Због тога 

је акценат био на  коришћењу апликативног софтвера за даљинско управљање 

апаратом који је могао уместо ове, да врши високоризичну операцију у веома опасним 

условима за присуство и рад човека. Такође смо овим часом показали значај 

коришћења методе удаљеног приступа те да је она врло ефеткивна, односно да има 

незнатне недостаке и као таква би могла да заузме више места у школској пракси чијем 

би унапређивању знатно помогла. 
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