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О оре а а каОтворена наука



Отворено образовање је концепт новог 
начина учења, где сви велики светски 
универзитети покушавају да дигиталнимуниверзитети покушавају да дигиталним 
садржајима, односно онлајн курсевима, 

ф ј бконференцијама, семинарима приближе 
концепт образовања свима, па и онима ц р ,
који у том тренутку не могу да их похађају



Масовни отворени онлајн р ј
курсеви - МООС

• У свету су све популарнији бесплатни 
ј ј јонлајн едукативни курсеви које организују 

признати професори и стручњаци изпризнати професори и стручњаци из 
различитих области. 

• Да бисте пратили неки од ових курсева, 
све што Вам је потребно јесте рачунарсве што Вам је потребно јесте рачунар, 
Интернет и мало слободног времена.



Ш а је MOOCШта је MOOC

http://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc



Ш а је о оре о образо а еШта је отворено образовање

Бесплатно образовање• Бесплатно образовање
• Престижни универзитетиПрестижни универзитети
• Квалитет



Бесплатни курсеви и Снимљена предавања 

Бесплатни
Снимљена
предавањаБесплатни

курсеви
Интеракција

Видео записи
Пропратнир ц ј

Тестови и испити
Заокружена целина

текстови
Литературару ц

Количина доступног материјала и временски
приступ нису ограничени



С ј бСадржај бесплатних курсева

• Видео лекције
Према сопственом времену• Према сопственом времену 

• Есеји, лабораторија, вежбеЕсеји, лабораторија, вежбе
• Тренутне оцене
• Учење кроз сарадњу



Сер ф аСертификати

Потврда о завршеном курсу• Потврда о завршеном курсу
• Плаћени сертификатПлаћени сертификат





П бПример добре праксе

Battushig Myanganbayar 15 Монголија• Battushig Myanganbayar, 15, Монголија
• Први бесплатни курс M.I.T. на Coursera -Први бесплатни курс M.I.T. на Coursera

Circuits and Electronics
• Стипендија за студирање на M.I.T.



Најпопуларније и највише коришћене ј у р ј ј р
платформе за бесплатне кусеве

www.coursera.org www.edx.org



Co rseraCoursera
• Coursera нуди приступ различитим бесплатним 
онлајн курсевима са једног места. 

• Учите од најбољих светских стручњака, учествујете у 
интерактивним вежбама и сами бирате место, време 
и дужину трајања курсаи дужину трајања курса.

• Приступите материјалима за учење са Универзитета 
Питсбург Универзитета Дјук Универзитета ХарвардПитсбург, Универзитета Дјук, Универзитета Харвард...

• Постоји могућност за комуникацију са другим 
полазницима курса.полазницима курса.

• Тренутно нуди око 1800 курсева из разних области









Курсеви су сврстани по областима



Ф б јФилтер за избор језика 
(курса и титла)











Садржај курса





Kвиз (тест) који сеKвиз (тест) који се 
полаже након сваког 
поглавља









Сертификат који се плаћа







EdX ed orgEdX –www.edx.org
• EdX конзорцијум формиран је 2012. 
године

• Обухвата око 90 универзитета укључујући• Обухвата око 90 универзитета укључујући
и осниваче и власнике edX-a, универзитет
Харвард и Технолошки институт у 
Масачусетсу (МИТ)Масачусетсу (МИТ)

• Тренутно нуди 877 курсева из разних 
оласти















Ка Ака е јаКан Академија
• Кан Академија је један од пионира у области онлајн 
образовања а њена мисија је да омогући бесплатнообразовања, а њена мисија је да омогући бесплатно 
образовање за све. 

• Својим корисницима ставља на располагање преко• Својим корисницима ставља на располагање преко 
3400 видео записа, а сви ресурси и материјали за 
учење који се налазе на Академијином сајту потпуно суучење који се налазе на Академијином сајту потпуно су 
бесплатни.

• На сајту можете прочитати и приче корисника услуга• На сајту можете прочитати и приче корисника услуга 
Академије Кан и из прве руке сазнати утиске о оваквом 
виду учењавиду учења.

www.khanacademy.orgy g





Регистровање на сајт



Области које су 
обухваћене





Изаберете 
неко од 
предавањапредавања





Подешавање 
титла



Udacit dacit comUdacity - www.udacity.com
• Udacity је профитна компанија чији је
саоснивач био професор са универзитетасаоснивач био професор са универзитета
у Станфорду, који је почео нудити научне
курсеве преко Интернета 2012. године.

• Курсеви на порталу Udacity разврстани суКурсеви на порталу Udacity разврстани су
према категоријама на почетне, курсеве
средње тежине и напредне курсеве.

• Курсеви се односе највише наКурсеви се односе највише на
компјутерске науке, математику и технику.















Брз одабир лекција



ћМогућност преузимања 
едукативног материјала



Stanford EngineeringStanford Engineering 
Everywhere-Everywhere

http://online.stanford.edu/coursp
es/

- Универзитет Стенфорд омогућава приступ неким од својих
онлајн курсева из области техничких наука и инжењерстваонлајн курсева из области техничких наука и инжењерства.

Све што Вам је потребно да бисте похађали курсеве су рачунар- Све што Вам је потребно да бисте похађали курсеве су рачунар
и интернет. На веб презентацији онлајн курсева Универзитета
Стенфорд, можете се информисати и пријавити на неки одф рд, ф р р ј д
понуђених курсева.



















садржај курса









Th U i it iTThe open University on iTunes-
http://www open edu/itunes/http://www.open.edu/itunes/

- Ова платформа за учење нуди низ
бесплатних едукативних садржаја које

A l iTкорисници могу преузети са Apple iTunes
продавнице на свој рачунар или мобилни
уређајуређај.



























видео садржај



Codecademy-y
https://www.codecademy.com/p y

- Садржи низ интерактивних 
курсева из програмирања.

















Друштвене мреже и учењеру р у

- Друштвене мреже више се не користе само у слободно
време и само за забаву. Након фазе у којој су друштвене
мреже попут Twitter-a и Facebook-a својим корисницимамреже, попут Twitter a и Facebook a, својим корисницима
свакодневно представљале информативни садржај, све
је присутнији тренд обезбеђивања приступа материјалу
едукативног каракатера путем друштвених мрежа. Све

ћ ћсе чешће на друштвеним мрежама могу пронаћи
странице на којим су представљени портали који се
баве масовним онлајн образовањем, а професори који
на њима предају веома често користе Twitter за дељењена њима предају веома често користе Twitter за дељење
информација и комуникацију са студентима, а видео
снимци предавања постављају се на YouTube.





Twitter и онлајн образовање 



Izzui - Facebook апликацијаIzzui Facebook апликација 
за учењеза учење











YouTube у подршци учењу 

Нуди бесплатну могућност уд у у
приступа бројном едукативном 

материјалуматеријалу.
- Youtube EDU каналYoutube EDU канал



- Youtube Edu channel- Youtube Edu channel

-





ThenewBoston youtube каналThenewBoston youtube канал





Водич кроз научне областиВодич кроз научне области-
http://unilib libguides com/indehttp://unilib.libguides.com/inde

x phpx.php

Универзитетска библиотека
“Светозар Марковић” је припремила
низ водича кроз научне области и
б ј ј ћбројне релевантне изворе који ће
вам помоћи током истраживачких
подухватаподухвата.





Водич Масовни отворениВодич- Масовни отворени 
онлајн курсевионлајн курсеви



ХВАЛА НАХВАЛА НА 
ПАЖЊИ!!!!ПАЖЊИ!!!!


