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Стручне 
информације

 
КОРИСНЕ ВЕБ-ЛОКАЦИЈЕ

Colossal 
https://www.thisiscolossal.com/

Colossal је веб-локација о са-
временој уметности и визуелној 
култури. Она је онлајн галерија 
визуелно спектакуларних уметни-
чких дела, али и центар који об-
разује и информише.  

Ова локација је инспирација 
за поучавање и учење о савреме-
ној уметности и визуелној култури 
од основне школе до последиплом-
ских студија.

Платформа еЗбирка 
http://ezbirka.matf.bg.ac.rs/

Платформа еЗбирка предста-
вља електронску збирку задатака 
из математике за основну школу. 
Задаци су груписани по разредима, 
областима и наставним јединица-
ма. Платформа омогућава настав-
ницима да на једноставан креирају 
питања и задатке. Поред  настав-

ника математике, платформу могу 
користити и наставници других 
предмета. Отварањем корисни- 
чког налога, наставници могу кон-
тинуирано пратити рад и напредак 
ученика. 

Институт друштвених наука  
https://idn.org.rs/

Институт друштвених наука 
је основан 1957. године.  По осни-
вању делатност Института је ор-
ганизована у одељењима за прав-
не, економске, историјске, соци-
олошке науке, a почетком шезде-
сетих година основана су два на-
учно истраживачка центра: за де-
мографска истраживања и за ис-
траживање јавног мнења као прва 
те врсте у источној Европи, као и 
одељење за филозофију. Дуго је Ин-
ститут био и постдипломска шко-
ла на којој су предавали највећи 
домаћи научни ауторитети тога 
времена, поред осталих и Милан 
Бартош, Руди Супек, Јован Ђорђе-
вић, Радомир Лукић, Јоже Гори-

чар и Вуко Павићевић, а полазни-
ци су били будући професори уни-
верзитета и истраживачи из тада-
шњих југословенских република. 
До 1998. године Институт је био у 
саставу Универзитета у Београду. 
Данас у Институту у шест науч-
но-истраживачких центара (Цен- 
тар за демографска истраживања, 
Центар за политиколошка истра-
живања и јавно мнење, Центар 
за економска истраживања, Цен-
тар за правна истраживања, Цен-
тар за социолошка и антрополош-
ка истраживања, и Центар за фи-
лозофију) ради тридесет осам док-
тора наука и пет магистара наука. 
Рад Института се заснива на ис-
траживању основних друштве-
них феномена, унапређењу науч-
не мисли и развоју научне мето-
дологије у области друштвених 
наука, усавршавању научног ка-
дра, развијању сарадње с науч-
ним и стручним установама и ор-
ганизацијама и примени истра-
живања резултата научно-истра-
живачког рада у јавним политика-
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ма. Резултат рада сарадника Ин-
ститута је више стотина објавље-
них књига и зборника и на хиља-
де чланака и других истражива- 
чких прилога; остварени комплек-
сни научно-истраживачки пројек 
ти; организоване међународне и 
националне научне конференције; 
развијена научна сарадња на међу-
народном и националном нивоу; 
активно учешће сарадника Ин-
ститута у осмишљавању и развоју 
јавних политика. Институт издаје 
часопис Становништво од 1963. 
године и располаже фондом од 
140.000 књига и научних часописа.

Kodable  
https://www.kodable.com/

Веб-локација Kodable на-
мењена је, пре свега,  деци узраста 
од 4 до 10 година са циљем да  нау-
че основе кодирања кроз игру али 
и наставницима и родитељима. На 
овај начин деца јачају критичко 
мишљење, комуникацију, креатив-
ност као и сарадњу са другима.

Мрежа подршке  
инклузивном образовању 
https://www.mrezainkluzija.org/
index.php

Мрежа подршке инклузив-
ном образовању је основана сеп-
тембра 2010. године од стране Ми-
нистарства просвете науке и тех-
нолошког развоја.  Настала је као 
одговор на потребе образовно-
-васпитних установа за додатном 
подршком у развијању праксе до-
ступног, квалитетног и праведног 
образовања за свако дете, са по-
себном пажњом и бригом за децу 
из осетљивих друштвених група. 
Мрежа је развијена кроз актив-
ности ДИЛС пројекта Министар-
ства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије и 
представља значајан ослонац у им-
плементацији Закона о основама 
система образовања и васпитања.

Oppia  
https://www.oppia.org/

Oppia је веб-платформа за 
креирање интерактивних лекција 
и задатака којој можемо присту-
пити путем Gmail налога. Диги-
тално интерактивно наставно  
окружење креирано на овај начин 
је мотивише  ученике. Платфор-
ма је једноставна за коришћење. 

Поседује примере и наставнички 
блог.

Игром  
до финансијске писмености 
https://www.stockmarketgame.org/

Развијање компетенције за 
финансијску писменост младих 
пракса је у многим образовним 
системима. На датој веб локацији 
можемо приступити образовној 
игри која симулира рад берзе  и 
на занимљив начин учи ученике 
основних и средњих школа о све-
ту финансија. Наставници могу 
приступити  библиотеци са разли-
читим ресурсима као што су: на-
ставни планови и програми, при-
преме за активности са ученици-
ма и др. 

Радар за дигиталне  технологије 
https://www.techradar.com/

Циљ аутора ове веб-локације 
је да своје кориснике, којих је пре-
ко седамдесет милиона широм 
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света, информишу о новитети-
ма из области дигиталних техно-
логија, али и да их посаветују при 
куповини.

Excel кухињица: рецепти за 
успешне табеларне прорачуне 
https://excelk.com/sr/

Аутор награђеног блога  ре-
цепти за успешне табеларне про-
рачуне је Славко Вујновић. Упут-
ства тј. рецепти груписани су пре-
ма областима: основни појмови, 
дељење и безбедност, функције, 
извештавање, аутоматизација, по-
словна интелигенција и др. 

Програмирање за децу 
https://www.tynker.com/

Тинкер (енг. Tynker) је сајт за 
учење програмирања за децу. Он 
користи блокове и по томе је сли-

чан Скречу.  Може да се користи 
са било ког преносивог уређаја, а 
постоји могућност повезивања са 
роботима намењеним деци  као 
што су ЛЕГО или Спарк роботи. 

Музеј позоришне уметности 
Србије 
https://mpus.org.rs/

Музеј позоришне уметности 
Србије је установа културе од на-
ционалног значаја која постоји 
од 1950. године и финансира се 
из буџета Министарства културе 
РС. У Музеју се чува театролошка 
грађа која сведочи о развоју позо-
ришта у Србији од XIII века до да-
нас. Музејски фонд чине предмети 
значајни за научна истраживања 
или аматерско проучавање класи-
чне драмске, оперске и балетске 
уметности као и нових мултиме-
дијалних сценских форми. Фонд 
музеја је систематизован према 
врсти грађе на збирке: Архивска 
грађа и документација, Писма, Ру-
кописна дела, Плакати и програ-
ми, Фотографије, Аудио и видео 
записи, Ликовни и меморијални 
предмети, Сценографске и кости-
мографске скице, Заоставштине, 
Библиотека и Хемеротека. У ок-
виру интернет презентације Му-
зеја, корисницима је доступан Те-
атрослов, онлајн театрографска 
база података са пратећим диги-
талним колекцијама формираним 

на основу грађе која се чува у му-
зејским збиркама, али и при по-
зориштима, тј. у приватним збир-
кама. Театрослов такође обухвата 
и онлајн сталну поставку Музеја, 
као и електронске верзије тради-
ционалних музејских изложби. 
Поред изложбене, Музеј има бога-
ту издавачку делатност. Самостал-
но, или у сарадњи са неким дру-
гим издавачем, објављено је пре-
ко две стотине наслова, а већ три 
деценије у издању Музеја излази 
часопис Театрон. Образовни про-
грами одвијају се у виду радиони-
ца Школе за публику и намењени 
су деци, омладини, али и одраслим 
посетиоцима.

др Мирослава Ристић
Универзитет у Београду,  

Учитељски факултет


