
Нове технологије у образовању 
 

Велико нам је задовољство да смо ове године присуствовали конференцији Нове 

технологије у образовању.Овај догађај је одржан у Белекспоцентру у Београду, 26. и 27. 

фебруара 2016. Конференција је организована од стране Британског савета, Британске амбасаде 

у Београду, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва (Владе Србије), 

Министарства за образовање, науку и технолошки развој, Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација, Центра за промоцију науке, Привредне коморе Србије и других партнера. 

Линк група je  пружала live streaming за програм конференције. На конференцији, смо имали  

јединствену прилику да чујемо више од 120 говорника из Србије, региона и Велике Британије. 

Говорили су о начинима како да се добро искористе нове технологије у образовању. Паралелно 

са конференцијом, имали смо  приступ веома богатом програму на Сајму образовања. Више од 

60 домаћих и међународних излагача представили су иновације у овој области кроз разне 

демонстрације, радионице и предавања, на српском и енглеском језику. 
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На Сајму смо срели представника Академије Филиповић са којим  увелико  сарађујемо  у вези 

са израдом Портфолија наставника и нашег  Алексинчанина  Владана Младеновића, професора 

физике.Са својом колегиницом Марином Дроцки одржао је занимљиво и поучно предавање 

Лабораторија у џепу  којим је показао да ако наставник у учионици поседује андроид , он има 

и неколико десетина мерача разних физичких величина које није лако обезбедити ни малом 

броју лабораторија. 

 

Из мноштва корисних предавања издвајамо још и: 

Учимо да учимо уз примену нових 

технологија 

Бранијета Конџуловић, Татјана Томић Ђоровић 

и Марија Величковић, Србија 

Употреба ИКТ Градске библиотеке Суботица 

у сврхе образовања 

Ивона Војнић Хајдук и Маријана Теноди, 

Србија 

Студентска оцена функционалности Moodle 

платформе 

Угљеша Марјановић, Србија 

Onlajn учење, али на други начин 

Дејан Љубојевић, Велика Британија                                        

Пет минута феномена  

Јелена Колунџија, Србија 

Андроид апликација као пројекат из области 

културе  

Драгана Алексић, Александра Бојовић и Жељка 

Бојић, Србија 

Технологија и формативно оцењивање  

Милица Марковић, Србија 

Викидахије  

Анђелка Петровић, Србија 

Алгоритмизација бисера дечије 

књижевности  

Јелена Хаџи-Пурић, Србија 

Израда е-Наставних материјала кроз објекте 

учења  

Данијела Љубојевић, Србија 

Развој Е-портфолија у пројекту АТС 

2020 Борут Чампељ, Словенија 

 



 

 

 

 

 


