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Стручне
информације

КОРИСНЕ ВЕБ-ЛОКАЦИЈЕ

Цeнтaр зa грaфику и визуeлнa
истрaживaњa Фaкултeтa
ликoвних умeтнoсти
http://www.fluc.org/sr/index.php
Цeнтaр зa грaфику и визуeлнa
истрaживaњa „Aкaдeмиja“, кao oргaнизaциoнa jeдиницa Фaкултeтa
ликoвних умeтнoсти, оснoвaн је
1995. гoдине. Крoз свoje прoгрaмe
и рaзнoврсну и слojeвиту дeлaтнoст фoкусирaн је на oчувaњe грaфичкe умeтнoсти.
Нe oдустajући oд свoje првoбитнe мисиje – пoпулaризaциjа
мeдиja и oчувaње oригинaлнoсти
грaфичкoг листa – „Aкaдeмиja“
прoмoвишe нajвишe умeтничкe
и културнe врeднoсти, пoдржaвa
висoкe ствaрaлaчкe дoмeтe, истрaживaњe и eкспeримeнтисање нa
дoмaћoj и интeрнaциoнaлнoj сцeни у склaду с духoм и пoтрeбaмa
врeмeнa.
Простор „Aкaдeмиje“, у нeпoсрeднoj близини Кaлемeгдaнскoг
пaркa, чинe: грaфичкe рaдиoни-

цe, гaлeриjскo-прoдajни прoстoр,
пoслoвнe и прaтeћe прoстoриje. У
њему се прeплићу вeoмa динaмичнe издaвaчкo-услужнe и излaгaчкoпрoдajнe дeлaтнoсти сa прoгрaмимa прeдaвaњa, сeминaрa и дeмoнстрaциja.
Brain Pickings
https://www.brainpickings.org/
На датој локацији већ петнаест година, сваке среде и недеље,
корисницима је доступан преглед
најзанимљивијих чланака и вести
из домена уметности, културе, науке и филозофије.

Завод за проучавање културног
развитка
https://zaprokul.org.rs/

Ghostery Browser
https://www.ghostery.com/
products/ghostery-browser/
Претраживач Ghostery Browser унапређује безбедност интернет
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корисника тако што блокира њихово праћење и историју претраживања. Осим наведеног, корисник може да блокира рекламни
садржај, колачиће, као и да избрише историју претраживања. Овај
претраживач поседује једноставан
кориснички интерфејс.

Завод за проучавање културног развитка основан је 20. априла 1967. године. То је установа културе која се бави научним, развојним и примењеним истраживањима, израдом студија и анализа у области социологије културе и
културне политике, прикупљајући
информације и документацију о
култури, уметности и медијима у
земљи и иностранству. Да би обез-

беђивао остваривање општег интереса у области културе, Завод
обавља следеће делатности: истраживање и развој у друштвеним и
хуманистичким наукама; истраживање тржишта и испитивање
јавног мњења; обраду података;
образовање; делатност комуникација и односа са јавношћу; издавање књига, часописа и периодичних издања.
Од 1968. године Завод издаје
часопис Култура, посвећен социологији културе и културној политици.

та. На датој локацији можемо видети примере примене употребе
овог алата у образовне сврхе.
AlternativeTo
https://alternativeto.net/
AlternativeTo је веб-локација
која нас упућује на алтернативе
веб-алатима, рачунарским програмима и мобилним апликацијама.
Алтернативе можемо бирати на
основу више критеријума, укључујући и број регистрованих корисника који су одабрали опцију
свиђа ми се.

Asana
https://asana.com/
Canva
https://www.canva.com/
Веб-алат Canva омогућава корисницима да креирају презентације, колаже, постере, позивнице, објаве и др. помоћу шаблона.
Да бисмо користили овај алат, неопходно је да се пријавимо путем
мејла или друштвене мреже. Бесплатних шаблона и објеката има
довољно за прављење продуката
квалитетног визуелног идентите-

Asana је веб-алат намењен за
тимски рад и управљање пројектима. Постоји бесплатна и комерцијална верзија овог алата. У бесплатној верзији имамо могућност
за покретање неограниченог броја
задатака, пројеката и дискусија за
петнаест сарадника. Комерцијална верзија обезбеђује неограничен
број сарадника, администраторску контролу, приоритетну подршку, извоз података и др.

Институт за стандардизацију
Србије
https://iss.rs/
Институт за стандардизацију
Србије (ИСС) јесте једино национално тело за стандардизацију Републике Србије. Институт доноси, развија, преиспитује, мења, допуњава и повлачи српске стандарде и сродне документе; обезбеђује
усаглашеност српских стандарда и
сродних докумената са европским
и међународним стандардима и
сродним документима; води регистар српских стандарда и сродних
докумената у свим фазама развоја;
учествује у изради и преиспитивању европских и међународних
стандарда и сродних докумената које доносе европске и међународне организације за стандардизацију у областима за које постоје
потребе и интереси Републике Србије, а за које се очекује преиспитивање или доношење српских
стандарда и сродних докумената;
сарађује са европским и међународним организацијама за стандардизацију и националним телима за стандардизацију земаља потписница одговарајућих споразума
из области стандардизације; извршава друге задатке у складу са обавезама из међународних уговора у
области стандардизације који обавезују Републику Србију; пружа
услуге сертификације система менаџмента квалитетом; обезбеђује
јавности доступност српских
стандарда, сродних докумената,
публикација, као и стандарда и
публикација одговарајућих европских и међународних организација и других земаља и врши њихову продају; организује семинаре из појединих стручних области
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стандардизације, области система
менаџмента и оцењивања усаглашености, као и новог техничког
законодавства и његовој вези са
стандардима; промовише примену
српских стандарда и сродних докумената; делује као информациони центар, у складу са захтевима
предвиђеним одговарајућим међународним споразумима и обавезама које произлазе из чланства у
одговарајућим европским и међународним организацијама за стандардизацију; даје основу за израду техничких прописа; припрема
програме и годишње планове доношења српских стандарда; представља и заступа интересе Републике Србије у области стандардизације у европским и међународним организацијама за стандардизацију, као и у њиховим телима;
одобрава употребу знака усаглашености са српским стандардима
и сродним документима, у складу са својим правилима, и обавља
друге послове из области стандардизације, у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Videoleap Editor
https://videoleapapp.com/
Мобилна апликација Videoleap Editor, осим могућности да
креира јединствене целине на временској линији од аудио и видео
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материјала, омогућава кориснику рад са текстом и употребу графичких филтера. Графички кориснички интерфејс је једноставан, на
дну екрана налази се линија послова са могућностима као што су:
ефекти транзиције, додељивање
звучних ефеката, контрола интензитета звука и брзине репродукције и др.

BookWidgets
https://www.bookwidgets.com/
BookWidgets je вeб-aлaт зa
крeaтивнo и интeрaктивнo пoучaвaњe. Нaстaвницимa пружa ширoку лeпeзу мoгућнoсти зa изрaду нaстaвних мaтeриjaлa. Зa врeднoвaњe нaучeнoг мoгу сe упoтрeбити рaзличитe врстe интeрaктивних квизoвa, сa вишe oпциja у
вези са пoстaвљaњем питaњa, кao
и oбрaзoвнe игрe. Aктивнoсти учeникa мoгућe je прaтити у ствaрнoм врeмeну (енг. live widgets), штo
нaстaвнику дaje мoгућнoст дa уoчи
учeникe кojимa je пoтрeбнa пoмoћ
при учeњу. Нaстaвник нa oснoву
чeтрдeсeт шaблoнa зaдaтaкa мoжe
oдaбрaти oнaj кojи му нajвишe
oдгoвaрa и прилaгoдити гa влaститoм сaдржajу. У изрaди тeстa мoгућe je oдaбрaти пeтнaeст рaзличитих типoвa питaњa. Врeднoвaњe
нaучeнoг (енг. exam mode) укључуje: 1) извeштaje o врeмeну кoje je
билo пoтрeбнo зa oдгoвoр (зajeднo сa oдгoвoрoм); 2) oдбрojaвaњe
врeмeнa у кojeм je пoтрeбнo

дa учeник зaврши зaдaтaк; 3)
зaкључaвaњe тeстa нaкoн штo учeник зaврши зaдaтaк уз дoпуштeнo
слaњe зaдaткa; 4) зaкључaвaњe
тeстa дoк сe рeзултaти зaдaтaкa
успeшнo нe пoшaљу учeницимa. Прeднoст oвoг aлaтa je изрaдa
групa у кojимa нaстaвник дoдaje
учeникe кao и дирeктнo пoвeзивaњe сa Гугл учиoницoм, Mудлoм
или нeкoм oд плaтфoрми зa учeњe
нa дaљину.

Хеленска фондација за културу
https://hfc-worldwide.org/belgrade
Хеленска фондација за културу (ХФК) основана је 1992. године
једногласном одлуком Скупштине Републике Грчке. Седиште јој
је у меморијалном дому Продрома
Бодосакиса, грчког предузетника. Први председник ХФК-а био је
професор Јоанис Георгакис. Фондација је основана ради промовисања грчког језика и грчке културе
у целом свету.
Уз културне манифестације,
ширење грчке писане речи, позоришта, музике, уметности, промовисања грчке кинематографије
и учења грчког језика, Хеленска
фондација за културу је показала
да поседује потребно знање и искуство у афирмисању културе у
Грчкој и у иностранству са ауторитетом, квалитетом, визионарством и перспективом.
Такође, ХФК је формирала
мрежу својих огранака ван Грчке,
са седиштем у Александрији, Бео-

граду, Берлину, Букурешту, Москви, Одеси и Трсту. ХФК је чланица две значајне европске културне
мреже: Националних института за
културу Европске уније (EUNIC) и
Фондације Ане Линд (Anna Lindh
Foundation).
Остварује међународну сарадњу са универзитетским катедрама за неохеленске студије, школама грчког језика, амбасадама,
центрима за културу, музејима и
библиотекама у целом свету.

фoлијa. Учeници мoгу дoдaвaти
рaзличитe сaдржaje – сликe,
тeкстoвe
и
крaткe
видeoмaтeриjaлe. Taкoђe, мoгу дoдaвaти
и aудиo-кoмeнтaрe, као што
су појашњења eтaпа влaститoг
ствaрaлaчкoг прoцeсa. Учeници
сe придружуjу учиoници скeнирaњeм QR кoдa, кojи им oмoгућуje
приступ учиoници. Учитeљи имају
приступ ученичким радовима и
могу их сoртирaти. Овај веб-алат
обезбеђује и стварање налога за
рoдитeље/старатеље путeм кojих
мoгу прaтити рaд дeцe.

Biblionasium
https://www.biblionasium.
com/#tab/content-fall-picks /
Seesaw
https://web.seesaw.me/
Seesaw je бeсплaтaн веб-aлaт
зa ствaрaњe eлектронског пoрт-

Многа истраживања у свету и код нас указују да деца све
мање читају. На тестовима показују лоше резултате из области
разумевања текста и вештине чи-

тања. Фонд речи младих све је сиромашнији. Велики проблем за
многе од њих је изражавање сопственог мишљења на адекватан
начин. Дата веб-локација намењена је наставницима и родитељима за развој читалаштва код деце.
Oвa бeзбeднa и jeднoстaвнa локација oмoгућaвa: увид у књигe које
су учeници прoчитaли (дигитaлни
днeвник читaњa), да се пoстaвљaју
учeницимa изaзoви зa читaњe и
да се прaти нaпрeдaк. Учeницима
је омoгућено дa пишу рeцeнзиje и
дају препоруке за читање свojим
вршњaцимa.

др Мирослава Ристић
Универзитет у Београду,
Учитељски факултет
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