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КОРИСНЕ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ

Нове технологије у образовању 
2016. 
http://www.britishcouncil.rs/new-
technologies

Трећи пут по реду организо-
ван је догађај посвећен употре-
би информационо-комуникацио-
них технологија (ИКТ) у образо-
вању – конференција и сајам „Нове 
технологије у образовању 2016“, 
који су одржани у Белекспоцентру 
у Београду 26. и 27. фебруара 2016.

Овај догађај је организован 
ради пружања подршке предшкол-
ским установама, школама, уни-
верзитетима и другим организа-
цијама које се баве образовањем да 
постану иновативније, да осавре-
мене процес учења и на што бољи 
начин искористе могућности које 
нове технологије пружају. С друге 
стране, циљ је био и да се помогне 
малим предузетницима и великим 
компанијама да представе своје 
технолошке производе и услуге 
које могу да промене образовање 
будућих генерација. Свима њима је 
пружена прилика да чују светске и 
домаће стручњаке и нађу инспира-
цију кроз екпериментисање са но-
вом технологијом и упознавање са 
интересантним саговорницима и 

партнерима из региона, али и це-
лог света.

Догађај је обухватио следеће 
теме: ИКТ у основном и средњем 
образовању; ИКТ у високом обра-
зовању; лидерство уз ИКТ; ИКТ у 
предшколском образовању; ка ин-
клузивном образовању уз ИКТ; 
ИКТ у развоју људских ресурса.

„Нове технологије у образо-
вању“ организоване су у сарадњи 
са  Британском амбасадом  у Бео-
граду,  Тимом за социјално укљу-
чивање и смањење сиромаш-
тва  Владе Републике Србије,  Ми-
нистарством просвете, науке и 
технолошког развоја,  Министар-
ством трговине, туризма и теле-
комуникација,  Центром за про-
моцију науке,  Привредном комо-
ром Србије,  Сталном конферен-
цијом градова и општина,  компа-
нијом Skills и другим партнерима.

На сајту су доступни видео-
снимци предавања, као и све ин-
формације о овој значајној конфе-
ренцији и сајму.

EDpuzzle  
https://edpuzzle.com/

EDpuzzle  омогућава креирање 
виртуелне учионице у којој могу 
да се поставе садржаји са канала 
као што су YouTube, Khan Academy, 
National Geographic, TED Ed, 
Vimeo и други, као и да се се кре-
ира образовни видео-материјал од 
различитих садржаја преузетих са 
неких од канала или да се постави 
видео-материјал са рачунара. 

Наставник може постављати 
питања на местима за које сматра 
да су важна, а ученик након давања 
одговора добија повратну инфор-
мацију. Ако на питање не одгово-
ри тачно, пре преласка на остатак 
лекције, може добити додатна обја-
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шњења која је наставник поставио. 
Наставник у сваком тренутку има 
извештај колико ученика је погле-
дало постављену видео-лекцију, 
када су је погледали, као и резулта-
те свих ученика.

Европско социолошко друштво 
http://www.europeansociology.org/

Европско социолошко дру-
штво окупља институције и поје-
динце који се у свом раду баве те-
мама из социологије подстичући 
међународну размену идеја. Ев-
ропско социолошко друштво ос-
новано је 1992. године. Тренутно 
броји преко хиљаду и деветсто ен-
титета и представља значајну плат-
форму за расправу о социологији и 
за њену афирмацију. Активности 
Европског социолошког друштва 
укључују организацију различитих 
конференција, радионица за млађе 
истраживаче, издавање публика-
ција из подручја социологије, као 
и сервис за тражење партнера за 
пријаву на међународне пројекте. 
Имајући у виду важност и допри-
нос социологије у креирању европ-
ских пројеката, Европско социо-
лошко друштво тежи изврсности 
у истраживању и нуди различите 
видове учешћа за своје чланице.

CeBIT 2016. 
http://www.cebit.de/home

CeBIT 2016. је глобална конфе-
ренција о дигиталним технологија-
ма, отворена 14. марта у Хановеру, 
под слоганом – Дигитална тран-

сформација. Немачки министар 
за економска питања и енергети-
ку Сигмар Габриел је истакао важ-
ност европске дигиталне агенде, 
нагласивши да Европа захтева и 
заслужује најбољу дигиталну ин-
фраструктуру на свету, а да је об-
разовање начин да се то и постиг-
не, као и то да ће Европа, ако жели 
да остане конкурентна, морати да 
изврши неопходне инвестиције у 
образовање и на тај начин дође до 
стручњака неопходних за дигитал-
ну трансформацију. Више инфор-
мација о овој конференцији може-
те добити на датој веб-локацији.

PISA Србија 
http://www.pisaserbia.org/

Међународни програм про-
цене ученичких постигнућа PISA 
(Programme for International 
Student Assessment) у овом тренут-
ку највеће је међународно истра-
живање у области образовања. Ре-
ализује се у организацији OECD-a 
од 1997. године. Тестирања учени-
ка организују се сваке три године 
(2000, 2003, 2006, 2009...), а основ-
ни циљ је да се омогући земљама 
учесницама да доносе стратешке 
одлуке у образовању на основу ем-

пиријских података о постигнући-
ма ученика и условима у којима се 
они школују.

SCREEN2SWF 3.7. 
http://www.screen-record.com/
screen2exe.htm

SCREEN2SWF је бесплатан 
програм намењен за прављење 
кратких видео-снимака обављених 
активности на десктопу и њихо-
ву онлајн размену. Употреба овог 
програма је једноставна. По акти-
вирању, програм снима изглед де-
сктопа и нуди могућност дефи-
нисања радне површине. Постоји 
могућност убацивања текста, гра-
фичких елемената и аудио-компо-
ненте. Програм подржава снимање 
излазног материјала у различитим 
форматима: flv, MP4, avi и друго. 
Добар квалитет материјала пости-
же се захваљујући кодеку Stepok 
Screen, који одлично балансира из-
међу величине датотеке и квалите-
та. Програм могу користити наста-
вници за израду водича у различи-
тим концептима хибридне (мешо-
вите) наставе.

WeTransfer – слање великих 
датотека путем мреже 
https://www.wetransfer.com/

Уколико желимо да пошаље-
мо велике датотеке (податке) пу-
тем мреже, веће од двадесет мега-
бајта или двадесет и пет мегабајта, 
колико нам дозвољавају сервиси 
електронских пошта као што су 
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Yahoo и Gmail, на располагању нам 
је WeТransfer. Бесплатан је и не за-
хтева никакву регистрацију. Омо-
гућава нам да испоручимо датотеке 
капацитета око два гигабајта. Када 
је потребно да испоручимо жељену 
датотеку, унесемо своју електрон-
ску адресу као и адресу примаоца. 
Оног тренутка када прималац пре-
узме датотеку, сервис WeTransfer 
нам аутоматски шаље поруку да 
је датотека стигла на жељену ад-
ресу. На интернету, осим наведе-
ног, постоји још велики број сер-
виса за дељење података, као 
што су Google Drive,  DropBox, 
SendThisFile, Minus и други. 

Babbel 
https://www.babbel.com/

Babbel је андроид апликација 
за помоћ приликом учења страних 
језика. Уз ову апликацију, одабрани 
страни језик можемо да учимо са-
мостално, онда када и колико нама 
одговара, на било којем месту, и то 
бесплатно. Babbel омогућава учење 
једанаест језика (енглески, шпан-
ски, француски, италијански, не-
мачки, португалски, шведски, тур-
ски, пољски, дански, норвешки, хо-
ландски и индонежански). 

VideoNotes  
http://www.videonot.es/

VideoNotes је веб-алат који 
омогућава креирање бележака то-
ком гледања видео-снимака. Ко-
риснички интерфејс овог алата је 
једноставан, на левој страни екра-
на можемо учитати било који ви-
део-материјал, а на десној страни 
налази се бележница. VideoNotes је 
интегрисан са налогом Google ди-
ска, што омогућава да ученици и/
или наставници деле своје белешке 
и да их заједнички уређују.

Веб-алати за проверу плагијата

Веб-алати за проверу плагија-
та од велике су важности у разли-
читим доменима друштвеног жи-
вота и рада. Они се користе, пре 
свега, у образовним институција-
ма, где служе за проверу оригинал-
ности студентских радова али и за 
подизање свести студената када 
је у питању плагирање садржаја. 
Осим у образовним институција-
ма, ови алати се користе у изда-
вачким кућама и редакцијама. Од 
велике користи могу бити власни-
цима сајтова, креаторима интер-
нет садржаја и свима који желе да 
заштите свој рад. На интернету 
можемо наћи велики број извора 
о овој теми. Многи од њих се на-
лазе на страницама универзитета 
или других образовних институ-
ција. Представићемо вам неке од 
веб-алата помоћу којих можемо 
да проверавамо оригиналност ау-

торских текстова или текстова на 
којима радимо.

Plagiarismcheck 
https://plagiarismcheck.org/

Овај веб-сервис своје услуге 
пружа бесплатно након регистра-
ције корисника. Једноставан је за 
коришћење. Потребно је текст ко-
пирати у поље за претрагу. Када 
пронађе плагирани текст, овај алат 
са стране приказује изворе и про-
центе преузетог материјала са од-
ређеног извора. Није могуће ди-
ректно повезивање са извором. 

Plagium – детекција плагијата  
http://www.plagium.com/

На датој локацији налази се сајт 
за утврђивање плагијата. Једнос-
тавним уношењем (копирањем и 
лепљењем) у поље за текст, бирамо 
брзо или дубинско претраживање 
и добијамо адресу на којој постоји 
сличан или идентичан текст. 
Plagium пружа могућност ограни-
ченог бесплатног коришћења, до 
двадесет пет хиљада карактера. 
Ако одаберемо опцију за напредно 
претраживање, можемо да  бирамо 
резултате сажетка, временских ли-
нија или стварног текста. Овај веб-
алат ради без икакве регистрације 
или пријављивања.
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Siteliner  
http://www.siteliner.com/

Siteliner  проверава веб-лока-
ције у целости, а као резултат даје 
процену колико је садржај неке 
веб-локације јединствен. Ниво 
квалитета анализе је солидан, раз-
вија се у неколико фаза. Бесплат-
на верзија обезбеђује проверу до 
двеста педесет страница на сајту.

Turnitin 
http://turnitin.com/

Turnitin је веб-алат намењен за 
проверу оригиналности текстова 
мањег обима, као што су студент-
ски/ученички радови. Користи га 
велики број образовних институ-
ција широм света. Проверу ориги-
налности овај алат врши упоређи-
вањем учитаних радова са пода-
цима на интернету, подацима из 
архиве корисника и подацима из 
архиве овог алата. Извештај о ана-

лизираном тексту можемо добити 
онлајн и/или у ПДФ формату. 

За проверу оригиналности 
текста може да помогне и Google 
(до тридесет четири речи) или 
Yahoo (до педесет речи). У поље 
за претраживање треба унети 
под наводницима део текста 
који желимо да проверимо. Као 
резултат претраге појавиће се 
текстови у којима се појављују 
речи из претраге. Листа ће бити 
уређена према учесталости поја-
ве речи из текста који проверава-
мо. 

Цитирање литературе и 
библиографски алати 
http://unilib.libguides.com/content.
php?pid=441025&sid=3611084

Циљ одличног водича Уни-
верзитетске библиотеке „Свето-
зар Марковић“ је да на једном мес-
ту сакупи што више информација 

о томе како цитирати литературу 
до које смо дошли претраживањем 
информационих извора и коју же-
лимо да искористимо у свом раду. 
Намера водича је да одговори и на 
додатна питања: како избећи замке 
плагијаризма и да ли постоји јед-
ноставан и лак начин да сакупљене 
референце сачувамо, организујемо 
и аутоматски унесемо у наш рад?

Водич се састоји из три основ-
на сегмента: стилови цитирања, 
плагијаризам и библиографски 
алати. 

Мирослава Р. Ристић
Универзитет у Београду,  

Учитељски факултет
 


