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 Филолошки факултет

 Универзитет у Београду

 професор српског језика и 
књижевности

 самостални педагошки 
саветник

 Poslovno-tehniška fakulteta

 Univerza v Novi Gorici

 MA Leadership in Open Education



UNESCO katedra za 
otvorene tehnologije, 

otvorene obrazovne resurse 
i otvoreno učenje

Inicijativa Opening up 
Slovenia



Извор: https://en.unesco.org/sustainabledevelopmentgoals
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Прѣждє оубѡ словѣнє нє имѣхѫ книгъ, нѫ чрътами и 
рѣзами чьтѣхѫ и гатаахѫ, погани сѫщє. кръстившє жє
сѧ, римъсками и гръчьскыми писмєны нѫждаахѫ сѧ
(писати) словѣнску рѣчь бєз оустроєниа ... ащє ли 
въпросиши словѣнскыꙗ букарѧ глаголѧ кто вы писмєна
створилъ єсть или книгы прѣложилъ, то вьси вѣдѧть. 
и отвѣщавшє рєкѫть. святыи костантинъ философъ, 
нарицаємыи кирълъ. тъ намь писмєна створи и книгы
прѣложи. и мєѳодиє братъ єго.

 
Чръноризьць Храбръ, О писмєньхъ









Извор: https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2022/06/Otvoreni-obrazovni-resursi-ZVKOV-FNL.pdf



• право да правите, поседујете и 
контролишете копије садржаја 
(нпр. преузимање, дуплирање, 
складиштење и управљање)

RETAIN
задржати  

• право коришћења садржаја на 
широк начин (нпр. на часу, у 
студијској групи, на веб страници, у 
видео снимку)

REUSE
поновo употребити

• право на прилагођавање, модификовање 
или измену самог садржаја (нпр. превођење 
садржаја на други језик)REVISE

ревидирати 

• право да се комбинује оригинални или ревидирани 
садржај са другим материјалом како би се 
створило нешто новоREMIX

• право да делите копије оригиналног садржаја, 
ваших ревизија или ремиксова са другима 
(нпр. дајте копију садржаја пријатељу)REDISTRIBUTE
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Otvoreni obrazovni resursi su strateška 
prilika za poboljšanje izgradnje 
kapaciteta za razmenu znanja i 
univerzalan pristup kvalitetnim 

resursima za učenje i podučavanje. 

Ljubljana 2017, Akcioni plan



NASTAVNICI UČENICI INSTITUCIJE

povratne informacije 
od korisnika

sloboda pristupa poboljšana reputacija

profesionalni ugled
širi kontekst primene 

znanja
šira dostupnost 

akademskog sadržaja

saradnički pristup vršnjačko učenje
kapaciteti za podršku 

učenicima

digitalna pismenost uključenost
efikasnost u proizvodnji 

materijala

dopiranje do šire 
publike

dostupnost kroz različite 
formate

nova partnerstva

efikasniji rad jednakost
održivost starih 

materijala

saradnja



Srbija i OER

Otvoreni obrazovni resursi, preporuke i smernice 
ZVKOV

Portal otvorenih podataka
Platforma za otvorenu nauku
Nacionalni portal otvorene nauke
Berlinska deklaracija, potpisnici



Troškovi nastavnih materijala ne bi smeli da 
budu prepreka obrazovanju.

Učenici uče više kad imaju pristup 
kvalitetnim i savremenim materijalima. 

Tehnologija ima neograničen potencijal za 
poboljšanje nastave i učenja. 
Bolje obrazovanje znači bolju 

budućnost. 



Hvala na pažnji

profesorkamarina@gmail.com


