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КОРИСНЕ ВЕБ-ЛОКАЦИЈЕ

Нове технологије у образовању 
2017. године 
http://www.britishcouncil.rs/new-
technologies

Међународна конференција и 
сајам „Нове технологије у образо-
вању“ организују се по четврти пут 
ради унапређења квалитета обра-
зовања кроз употребу информа-
ционо-комуникационих техноло-
гија (ИКТ). Догађај ће се одржати 
у „Белекспоцентру“ (Belexpocentаr) 
и просторијама хотела „Холидеј 
ин“ (Holiday Inn) у Београду, од 9. 
до 11. фебруара 2017. године.

Мотивација за реализацију 
овог значајног догађаја је подрш-
ка развоју наставног и ненаставног 
особља у предшколским устано-
вама, школама, универзитетима и 
другим организацијама које се баве 
образовањем, како би се подстакли 

креативност и иновације, осавре-
менио процес учења и на што бољи 
начин искористиле могућности 
које нове технологије пружају.

Сваке године посетиоци до-
гађаја „Нове технологије у обра-
зовању“ су у могућности да чују и 
упознају стручњаке, иноваторе, ен-
тузијасте и партнере из региона, 
али и целог света. Теме о којима ће 
се говорити на конференцији укљу-
чиваће употребу ИКТ-а у: предш-
колском образовању, основном и 
средњем образовању, високом об-
разовању, инклузивном образо-
вању, развоју лидерства у школама 
и развоју људских ресурса.

Учешће на конференцији је 
бесплатно, а предавања ће бити 
одржана на српском и енглеском је-
зику. Програм конференције биће 
реализован у више сала током три 
дана. На овом догађају, осим ква-
литетног конференцијског програ-
ма, биће представљен и разноврс-
тан сајамски програм са великим 
бројем излагача из региона и шире. 

„Нове технологије у образо-
вању“ Британски савет организује 
у сарадњи са  Британском амбаса-
дом у Београду, Тимом за социјално 
укључивање и смањење сиромаш-
тва  Владе Републике Србије,  Ми-

нистарством просвете, науке и тех-
нолошког развоја, Министарством 
трговине, туризма и телекомуни-
кација, Центром за промоцију на-
уке,  Привредном комором Ср-
бије, компанијом „Скилс“ (Skills) и 
другим партнерима.

Edutopia 
http://www.edutopia.org/topics

Веб-локација Edutopia са ми-
лионским бројем посетилаца ин-
спиративна је заједница истражи-
вача из области образовних наука, 
наставника и стручних сарадника, 
родитеља, старатеља и свих оних 
који су мотивисани за унапређење 
система образовања. Ову локацију 
основала је образовна фондација 
режисера Џорџа Лукаса како би се 
искористили сви образовни потен-
цијали у школама и тако се утица-
ло на ученике да буду мотивиса-
нији и креативнији. На локацији 
постоји велики број стручних и на-
учних информација, као и примера 
добре праксе.

Стручне 
информације
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Заједница школских 
библиотекара 
http://www.library20.com/

Циљ професионалне заједни-
ца школских библиотекара је тран-
сформација класичних библиотека 
у места која ће одговорити на иза-
зове времена. Будућност библио-
тека у дигиталном добу главна је 
преокупација ове професионалне 
заједнице. На датој локацији може-
мо пронаћи серије вебинара који се 
реализују током целе године, бога-
ту архиву материјала, као и инфор-
мације о конференцијама које се 
одржавају. 

Photo Peach 
http://photopeach.com/

Photo Peach припада гру-
пи веб-алата који подржавају ус-
вајање енглеског језика на раном 
узрасту. Он омогућава креирање 
слајдшоу (slideshow) анимација ко-
ришћењем фотографија које бира 
корисник, звука (искључиво из ме-
нија Photo Peach алата) и текста 
чији је аутор сам корисник. Посеб-
но треба нагласити могућност упо-
требе наведеног алата на „памет-
ним“ таблама, што додатно под-
стиче мотивацију деце (о употре-
би овог алата на „паметним“ табла-

ма видети више на линку: https://
www.youtube.com/watch?v=ghg-
NBhkvsE). За коришћење овог ала-
та неопходна је регистрација, која 
је бесплатна. 

Secplicity 
https://www.secplicity.org/

На веб-локацији Secplicity мо-
жемо пронаћи најновије стручне 
препоруке из сфере безбедности 
података, а намењене су широј по-
пулацији. Велики број кратких ви-
део-клипова креиран је да би се об-
радиле најактуелније теме из обла-
сти безбедности података.

Колаж – архив фотографија 
града Лондона 
http://collage.cityoflondon.gov.uk/
home?WINID=1475179220079

Званична интернет презента-
ција архива града Лондона, зва-
на Колаж (Collage), садржи нешто 
преко четврт милиона дигитали-
зованих слика града коју можемо 
слободно да претражујемо укуца-
вањем имена жељеног дела града 
или претраживањем интерактив-
не мапе Лондона која приказује та-
чне локације са фотографија. Ар-
хив поседује и импресивну колек-

цију са више од два милиона исто-
ријских цртежа, мапа, слика и фо-
тографија познатих градских лока-
ција, међу којима су неке које дати-
рају од 1450. године. 

Електронско издање књиге 
Teaching for Learning 
http://cdrsee.org/pdf/teaching_for_
learning_srb.pdf

Са дате локације можете пре-
узети електронско издање књиге 
на српском језику Настава оријен-
тисана на учење (енг. Teaching for 
Learning). Књига је издата 2013. го-
дине и дело је групе аутора са про-
фесором Лорином Андерсоном 
на челу. О ауторском тиму може-
те више сазнати на шестој страни 
ове публикације. Аутори већ на по-
четку дају одговор на питање коме 
је књига намењена: „Ако се гово-
ри о стварима које утичу на по-
прављање квалитета учења, онда 
је несумњиво да је књига намење-
на наставницима и директорима 
школа, с обзиром на то да и једни 
и други имају кључну улогу у томе 
шта ће ученици знати и чега ће се 
сећати када заврше школу. Али, 
овде желимо да нагласимо да нису 
само наставници одговорни за 
квалитет учења, јер раде директно 
са ученицима. Сви који су укључе-
ни у оно што ја називам ’образовни 
ланац исхране’ могу допринети да 
се развија и одржава интересовање 
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за учење. Књига може да користи и 
родитељима, ученицима, стручња-
цима у министарству просвете и 
онима који одлучују о новцу који 
треба уложити у образовање. Свим 
наведеним актерима је од користи 
да боље разумеју наставу и посао 
наставника. Често се превиђа да је 
то озбиљан, сложен и захтеван по-
сао, и често се потцењује његова 
друштвена вредност. Ова профе-
сија не захтева само бројне компе-
тенције и умећа, већ и посвећеност 
оних који се усуде да се њоме баве. 
Баш као што се учење тиче свих 
нас, тако и процес наставе/учења 
зависи од залагања свих укључе-
них страна.“ 

Опасности друштвене мреже 
Фејсбук (Facebook) 
http://www.cert.hr/sites/default/
files/Opasnosti%20Facebooka.pdf

Опасности са интернета, од-
носно сигурносни ризици са који-
ма може бити суочен корисник на 
Фејсбуку, јесу: злонамерни програ-
ми, маркетинг лажних производа, 
као и разни други облици прева-
ра. Ризични садржаји шире се пу-
тем: лажних реклама, укључујући 

и огласе које злонамерници легал-
но купују, промоција, апликација и 
персонализованих порука.

Потребно је подвући да ко-
рисник ове друштвене мреже тре-
ба да има на уму да његови мреж-
ни пријатељи нису нужно и аутори 
својих порука. За кориснике Фејс-
бука важно је да препознају потен-
цијално ризичан садржај. Стога је 
Хрватска академска и истраживач-
ка мрежа – CARNet – издала бро-
шуру у ПДФ формату коју можете 
преузети са дате локације.

Kidblog 
http://kidblog.org/home/

Kidblog је једноставан и ефика-
сан веб-алат који омогућава учени-
цима да објављују чланке и учест-
вују у дискусијама у оквиру уче-
ничке блог заједнице. Координа-
тори ове заједнице су наставни-
ци. Они предузимају све потребне 
кораке за изградњу релевантног и 
безбедног мрежног окружења.

Бесплатни програмски додаци за 
Microsoft PowerPoint 

Microsoft PowerPoint припада 
групи апликативних програма са 
великим бројем корисника. Зато 
данас постоје многобројни додаци 
за овај програм – и то за различите 
верзије – који побољшавају његов 
рад и пружају додатне могућности. 
Неки од њих су: Visual Bee, Office 
Mix и PowerPoint Labs.

Visual Bee 
http://www.visualbee.com/
download.html

Visual Bee је програмски дода-
так који обогаћује мултимедијалне 
презентације креиране у верзијама 
PowerPoint 2007 и 2010.

Office Mix 
https://mix.office.com/en-us/
education

Програмски додатак Office 
Mix доступан је само за Microsoft 
PowerPoint 2013 и новије верзије. 
Омогућава креирање квалитетних 
интерактивних презентација (ви-
дети пример: https://mix.office.com/
watch/yz2o4hh8w4qm?lcid=1033).
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PowerPoint Labs 
http://www.comp.nus.edu.
sg/~pptlabs/

PowerPoint Labs додатак подр-
жава више верзија програма 
PowerPoint (2010, 2013 и 2016). Овај 
програмски додатак нуди мноштво 
различитих могућности попут ис-
ецања жељених облика, разли-
читих мултимедијалних ефеката, 
наглашавање сваке тезе у прозо-
ру за текст на слајду појединачно, 
истицања делова слајдова уокви-
ривањем, могућности аутоматске 
анимације и друго.

TimeRime 
http://www.timerime.com/en/

TimeRime је веб-алат који нам 
омогућава да направимо времен-
ску осу (времеплов) од различитих 
датотека као што су: фотографије, 
видео-клипови и друго. Креирани 
времеплов можемо поставити на 
свој веб-сајт, вики или блог. 

Отворена база слика 
https://openclipart.org/

Са дате веб-локације можемо 
бесплатно преузети велики број 
Clip Art датотека, то јест слика. Ре-
гистрацијом постајемо део мреж-
не заједнице која нам омогућава да 
делимо наше садржаје и искуства 
са другима. Ако је потребно, слику, 
пре преузимања, можемо модифи-
ковати (Edit Image) и архивирати.

Engrade 
http://www.mheducation.com/
prek-12/platforms/engrade.html

Engrade, као и Edmodo, који 
смо у прошлом броју Иновација 
представили, бесплатан је обра-
зовни веб-алат намењен сарад-
ничком учењу који може допри-
нети изградњи стимулативног ди-
гиталног наставног окружења. Он 
својим корисницима нуди бројне 
могућност као што су: дељење нас-
тавних садржаја, размена идеја, по-
везивање са другим наставницима, 
дељење порука унутар група, инди-
видуални разговори, дељење сли-
ка и видео-записа, записивање ак-
тивности у календару, формирање 
личне библиотеке са важним веб-
адресама и страницама, праћење 
рада ученика и обједињавање свих 

ученичких радова на једном месту, 
као и креирање квизова и анкета. 
За разлику од Edmodа, Engrade има 
и вики. Може бити веома ефика-
сан када се обједини са школским 
сајтом, под условом да се отвори 
налог за целу школу и у њега укљу-
че наставници, ученици, родитељи 
и сарадници. 

Engrade функционише тако 
што се отварају приватне групе, у 
које се позивају ученици, односно 
колеге, преко кодова који осигура-
вају безбедност. Осим наставника 
и ученика, Engrade могу користити 
и родитељи или старатељи како би 
свакодневно могли пратити напре-
дак своје деце. 

Мирослава R. Ристић
Универзитет у Београду,  

Учитељски факултет


