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Стручне
информације

КОРИСНЕ ВЕБ-ЛОКАЦИЈЕ

Центар за истраживање
способности читања
http://crr.ugent.be/

Центaр за истраживање способности читања при Универзитету у Генту тесно сарађује са
одељењем за експерименталну
психологију. Фокусиран је на три
истраживачке теме: препознавање
речи, доминација језика, читање и
дислексија у високом образовању.
Центар истраживачима нуди алате који им могу помоћи у сопственим истраживањима: мере учесталости речи на основу наслова; норме распрострањености речи за холандски и енглески; семантички
вектори за холандски, енглески и
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италијански; време обраде текста
на холандском и енглеском; тестови вокабулара за студенте; сликовни стимуланси; холандски тест за
препознавање аутора; тестови правописног диктата за енглески и холандски; списак свих објављених
мегастудија; радови о томе како да
одредите број учесника које треба да тестирате за студије (АНОВА, модели мешовитих ефеката) и
друго.
На веб-локацији Центра
http://vocabulary.ugent.be/ постоји
онлајн-тест за вредновање знања
енглеског језика.
Национални портал
Отворене науке
https://open.ac.rs/index.php
Отворена наука је покрет који
има за циљ промовисање и остваривање слободног приступа научном знању, подацима и резултатима научних истраживања, првенствено оних који се финансирају
буџетским средствима.
Национални портал отворене науке намењен је свима. Истраживачи и уметници биће у могућности да претражују репозиторијуме и каталоге научне и уметничке продукције, као и да учи-

не своје публикације видљивијим
и доступнијим. Надлежни органи који дефинишу стратегије развоја науке и културе имаће повратну информацију, како о ефектима
улагања, тако и о истраживачкој
продукцији у оквиру пројеката. Запослени у образовању биће у могућности да прате развој науке и
примењују јавно доступне податке у настави. Компаније ће имати
могућност да претражују профиле
истраживача и портфолије пројеката и тако лакше ступе у контакт
са потенцијалним сарадницима из
области науке и уметности. Грађани ће на основу доступних података моћи да добију повратну информацију о ефикасности буџетских улагања у науку и да користе
доступну литературу. Запослени у
медијима ће моћи да унапреде квалитет и објективност информативних сервиса на основу научних информација доступних на порталу.

Purpose Games
https://www.purposegames.com/

задаци из седам предмета: српски
језик / матерњи језик, математика, физика, хемија, биологија, географија и историја, који су распоређени према тежини на три нивоа – основни, средњи и напредни
ниво, а састављени су на основу
образовних стандарда.

нуди, могу бити бесплатни или комерцијални. Уколико имамо отворен налог на овој платформи, на
основу наших интересовања биће
нам препоручени курсеви.

Електронски курс за програмски
језик Python
http://edusoft.matf.bg.ac.rs/
ePython/
Веб-алат Purpose Games нам
омогућава да будемо креатори
игара, квизова знања, турнира и
других активности у дигиталном
наставном окружењу. За играње
постојећих образовних игара није
потребна регистрација. Уколико
желимо да креирамо образовну
игру, потребно је да креирамо кориснички налог.

На датој локацији је електронска платформа за програмски
језик Python, намењена основцима
и средњошколцима. Она омогућава интерактивно учење објектно
оријентисаног програмског језика високог нивоа, опште намене.
Може се корисити за веб-развој,
роботику и вештачку интелигенцију.

Портал еВежбаоница
https://evezbaonica.zvkov.gov.rs/

Linkedin Learning
https://www.linkedin.com/
learning/

Портал еВежбаоница намењен је ученицима који се припремају за завршни испит на крају
основног образовања и васпитања. На порталу су постављени

Linkedin платформа, осим повезивања професионалаца широм
света, нуди и могућност за професионално усавршавање путем онлајн-курсева подељених по различитим областима. Курсеви, којих
је више од шеснаест хиљада у по-

Национална платформа за
превенцију и сузбијање насиља
које укључује децу
https://cuvamte.gov.rs/
Bлада Републике Србије уз
подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу покренула је пројекат за успостављање националне
платформе за превенцију и сузбијање насиља које укључује децу
под називом „Чувам те”. Платформа на једном месту интегрише све
потребне аспекте темељне превенције и алате за сузбијање насиља
које укључује децу. Осим вршњачког насиља, које је у фокусу ове
платформе, она представља и алат
који ће нам помоћи у борби против насиља према свим запосленима у установама образовања и васпитања широм Србије.
На Националној платформи „Чувам те” налазе се и сегменти које се односе на информисање
и образовање. У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи
информације о облицима насиља,
препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и
занемаривања у складу са званич-
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ним процедурама надлежних ресора.
На овој платформи ученици,
родитељи и наставници ће моћи
да пронађу све информације које
се тичу врсте насиља и поступања
у различитим ситуацијама. Посебно важан сегмент који се налази
на платформи јесу онлајн-обуке за
ученике, родитеље и наставнике.

Центар за трансфер технологије
– Универзитет у Београду
http://www.ctt.bg.ac.rs/

Библиотеке Универзитета Тексас
https://www.lib.utexas.edu/
Више од 125 година библиотеке Универзитета Тексас граде једну од највећих библиотечких колекција на свету. Библиотеке прикупљају и чувају најбоља достигнућа људског знања у функцији свеобухватне подршке истраживањима, настави и иновацијама из свих
области. Библиотеке одржавају
више од десет милиона томова,
обезбеђујући приступ најновијим
дигиталним часописима, базама
података и веб-ресурсима. Тако на
датој локацији можемо пронаћи
и библиотеку мапа Perry-Castaneda Library Map Collection. Њихова
збирка поседује више од двеста
педесет мапа, које покривају све
делове света. У сваком тренутку је
доступно преко једанаест хиљада
бесплатних фотографија мапа.

Центар за трансфер технологије – Универзитет у Београду
основан је 2010. године. Центар
подржава истраживаче са Универзитета, особље и студенте, и
то кроз понуду комерцијалних
вештина и низа специјализованих
ресурса који ће им помоћи да њихова истраживања добију ширу
друштвену и економску корист.

TryEngineering
https://tryengineering.org/
volunteer-stem-portal/about/
TryEngineering.org је бесплатан онлајн-ресурс за наставнике
и ученике. Веб-страница је дизајнирана да подигне интересовање и
свест ученика о инжењерству, рачунарству и технологији (STEM).

Живе уметности
https://nac-cna.ca/en/artsalive

Курс слепог куцања
https://www.typingclub.com/
На локацији Typing Club можемо наћи ефикасан, једноставан
и бесплатан курс слепог куцања.
Курс је подељен на лекције. Свака
лекција се завршава тестом. Када
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освојимо максимални број поена на тесту, прелазимо на следећу
лекцију.

Основни циљ сајта Живе
уметности Националног уметничког центра из Канаде јесте да
мотивише и инспирише младе
људе да се баве уметношћу или да
сазнају нешто више о различитим
видовима уметности. Садржаји
ове веб-локације намењени су
различитим узрастима ученика,

али и родитељима, студентима и
наставницима.

Публикације са сајта ЗВКОВ
https://ceo.edu.rs/публикације/
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
(ЗВКОВ) јесте стручна, референтна институција која се бави евалуацијом образовања и васпитања.
Такође, она даје препоруке за успостављање и обезбеђивање си-

стема квалитета образовања и васпитања. У основном менију веб-локације ЗВКОВ-а, осим основних информација, подручја деловања, услуга и новости, налазе се
публикације у ПДФ формату, које
могу бити од користи запосленима
у образовању, деци, родитељима и
истраживачима. Међу најновијим
публикацијама које су спремне
за бесплатно преузимање налазе
се следећи наслови: Оцењивање у
дигиталном окружењу (водич за
наставнике); Отворени образовни ресурси – препоруке и смернице; Мудл при реализацији онлајн и хибридне наставе; Препоруке за школе – Концепт Донеси свој
уређај; Време испред екрана (за
ученике млађих разреда основне
школе); Време испред екрана (за

наставнике); Време испред екрана
(за родитеље / законске заступнике деце) и др.

др Мирослава Ристић
Универзитет у Београду,
Учитељски факултет
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