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Стручне 
информације

КОРИСНЕ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ

Vialogues 
https://vialogues.com/

Овај веб-алат служи за от-
премање видео-записа и комента-
ра о постављеном видео-материја-
лу. Да бисмо користили алат, по-
требно је да се региструјемо. Након 
што се региструјемо, на нашем на-
логу се могу меморисати видео-за-
писи. Овај алат функционише у 
свим верзијама претраживача, као 
и на мобилним уређајима. Потреб-
но је да имамо инсталирану апли-
кацију Adobe Flash Player. Капаци-
тет видеа може бити до једног гига-
бајта. Подржани формати су: mov, 
flv, mp4, mpeg, avi. Отпремање ви-
деа можемо извршити са рачунара, 
Јутјуба, преко URL адресе или из 
колекције јавних видео-снимака са 
самог алата. Отпремљеном видео-
запису уносимо наслов и кратак 
опис. Овако постављен видео-ма-
теријал можемо слати преко линка 
на преглед и коментарисање. Алат 
омогућава креирање упитника. От-
премљени видео-записи могу бити 
јавни и приватни. Када видео прог-
ласимо јавним, можемо га уградити 
у блог или веб-страницу.

Можемо га користити за све 
наставне предмете. Могућност 

дељења и формирања група омо-
гућава да направимо групе учени-
ка са којима ћемо коментарисати 
видео-материјале, постављати пи-
тања и отварати дискусију. Могућ-
ност постављања описа уз видео 
може послужити за постављање 
питања за дискусију и усмеравање 
пажње ученика/студената на бит-
не детаље. Ученици сами одређују 
темпо и време прегледа видео-мате-
ријала који су поставили наставни-
ци. Коментари ученика и резултати 
анкета дају повратне информације 
наставницима. Алат наставницима 
може послужити у мешовитој (хи-
бридној) настави, посебно у приме-
ни модела изокренуте учионице.

Како писати академски рад  
https://www.youtube.com/
watch?v=liyFKUFCQno

Писање академских радова 
подразумева да аутори поседују 
одређенa знања и вештине. На да-
тој веб-локацији постављено је 

предавање проф. Тима Вилсона са 
Оксфорда (Велика Британија), који 
говори о овој важној теми.

 

Међународни Савет за отворено 
учење и образовање на даљину  
https://www.icde.org/what-is-icde

Међународни савет за отворе-
но учење и образовање на даљину 
(енг. International Council for Open 
and Distance Education – ICDE) ос-
нован је 1938. године у Канади као 
Међународни савет за кореспон-
денцијско образовање и данас има 
чланове из преко шездесет земаља 
широм света. Кључни је партнер 
Унеску. Стални секретаријат Међу-
народног савета за отворено учење 
и образовање на даљину је у Ослу 
у Норвешкој и подржан је од нор-
вешког министарства надлежног 
за просвету и науку. 

Овај савет промовише учење 
на даљину у свету, подржава развој 
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образовних система на национал-
ним, регионалним и глобалним 
нивоима и доприноси развоју но-
вих методологија и технологија у 
образовању које подстичу стално 
учење, развој образовне стратегије 
и политике као и интернационал-
ну сарадњу. Дата локација пред-
ставља динамичку платформу за 
сарадњу у области иновација и 
развоја, са кључним регионалним 
актерима и водећим стручњацима.

Turtlediary 
http://www.turtlediary.com/

Turtlediary је вишеструко на-
грађивана образовна веб-лока-
ција. Креирана је са циљем да буде 
место за функционалну мултиме-
дијалну подршку учењу и развоју 
деце предшколског и основнош-
колског узраста из различитих об-
ласти. Намењена је наставницима, 
деци, родитељима и студентима.

Udacity 
https://www.udacity.com/

Масовни отворени интернет 
курсеви (енг.  Massive open online 
course – MOOC) јесу бесплат-

ни интернет курсеви. Доступни 
су свим корисницима интернета. 
Циљ курсева је да повежу полаз-
нике из целог света са стручњаци-
ма из одређених области, али и да 
подстакну њихову међусобну ин-
теракцију. Масовни курсеви нуде 
повратну информацију и процену 
знања кроз аутоматизоване кви-
зове или кроз процену од стране 
других учесника (полазника, са-
радника, професора). Осим тра-
диционалних материјала за курс, 
као што су видео и писани мате-
ријали, израда домаћих задатака, 
такође омогућавају интерактивне 
корисничке форуме, који помажу 
изградњу заједница за студенте, 
професоре и сараднике.

Udacity је платформа за ма-
совне курсеве, која је у почет-
ку била експеримент Универзи-
тета Станфорд са курсом „Увод у 
вештачку интелигенцију“. Данас 
су курсеви на платформи Udacity 
разврстани према категорија-
ма на: почетне курсеве, курсеве 
средње тежине и напредне курсе-
ве. Можемо изабрати ниво у зави-
сности од претходног знања које 
имамо. Udacity платформа обез-
беђује интерактивна предавања 
на интернету, промовисање учења 
помоћу решавања краћих задатака 
и учествовање у пројектима које 
воде реномирани професори. 

Курсеви на овој платформи 
омогућавају полазницима да на-
предују сопственим темпом и у 
складу са својим предзнањима 
и расположивим временом. Сви 
курсеви су сертификовани.

Е-учење за децу 
http://www.e-learningforkids.org/

Е-учење за децу је портал гло-
балне непрофитне фондације пос-
већене обезбеђењу стимулативног 
интернет окружења за учење и за-
баву деце узраста од пет до двана-
ест година. Основана је 2004. го-
дине. Дата локација намењена је, 
како деци, тако и родитељима, вас-
питачима и учитељима. Нуди бес-
платне курсеве из различитих об-
ласти као што су математика, нау-
ка, језици и информатика.

Fodey 
https://www.fodey.com/generators/
newspaper/snippet.asp

Овај веб-алат је због своје јед-
ноставности посебно погодан за 
ученике млађих разреда, али и оста-
ле ученике и наставнике који желе 
да употпуне своју презентацију или 
видео-запис анимацијама. За упо-
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требу алата није потребна регис-
трација. Процес анимације одвија 
се у двема етапама. У првој бирамо 
начин приказа, а у другој жељени 
текст. Припремљену анимацију мо-
жемо да снимимо на рачунар, по-
ставимо на веб-сајт или је подели-
мо путем друштвених мрежа.

Smarty Games 
http://www.smartygames.com/
index.htm

Дигиталне игре поседују ве-
лики образовни потенцијал, због 
чега се, осим базичног образовања 
и васпитања, све више користе у 
образовном процесу на универ-
зитетима, компанијама и у оквиру 
програма целоживотног учења. На 
локацији Smarty Games све игре 
су бесплатне и прилагођене деци 
млађег узраста. Постоје образов-
не игре које покривају основне ма-
тематичке операције, као и игре 
које подржавају наставу почетног 
читања и писања. Остале секције 
укључују бојанке, меморијске за-
гонетке, слагалице и др. 

Генератор лозинки – Webestools 
http://www.webestools.com/
password-generator-random-
pass-generator-easy-brute-force-
password-maker.html

Помоћу овог веб-алата мо-
жемо генерисати сигурну лозин-
ку. Пре генерисања лозинке про-

грам нам нуди безбедносне услове 
за лозинку: велика и мала слова, 
присуство специјалних и других 
карактера (који нису алфануме-
рички), број карактера. Генериса-
ну лозинку добијамо у пољу ода-
кле после треба да је копирамо и 
архивирамо. Генератор лозинки 
можемо препоручити ученицима 
на часовима када говоримо о аспе-
ктима безбедности на интернету. 

Icons8 
https://icons8.com/

Мултимедијални елементи су 
неопходни при креирању мулти-
медијалних наставних садржаја. Са 
датог сајта можемо бесплатно пре-
узимати фотографије, слике, иконе 
и звуке. Сви елементи су класифи-
ковани према категоријама.  

Start.io 
http://start.io/register

Овај једноставан и бесплатан 
веб-алат након регистрације омо-
гућава корисницима да креирају 
страницу са одабраним веб-лока-
цијама, разврстаним у категорије. 
Највећа предност алата је да се 
страница лако дели и да се од ње за 
сваки наставни предмет може на-
правити својеврсна база знања. 

Classtools 
http://www.classtools.net/

На сајту Учионички алати 
(енг. ClassTools) можемо пронаћи 
велики број алата и готових обра-
заца за креирање интерактивних 
задатака, образовних игара, гра-
фичких приказа, мултимедијал-
них књига и др. Алате можемо 
употребити за све наставне пред-
мете. Могу их користити и наста-
вници и ученици.

Europeana 
https://www.europeana.eu/portal/en

На овом европском порта-
лу можемо наћи више од педесет 
милиона дигитализованих пред-
мета из историје културе Европе, 
као што су: књиге, нотни записи, 
уметничка дела и др. Специјали-
зоване тематске збирке одличан су 
ресурс за наставнике и ученике.

др Мирослава Ристић
Учитељски факултет,  

Универзитет у Београду
 


