Едукини извори за
е-учење и наставу

ЕДУКИН ОБРАЗОВНИ ПОРТАЛ

За ученике, наставнике, директоре и стручне сараднике

Место на ком се сабирају примери добре наставне
праксе са иновативним идејама за рад у учионици;
подршка раду и напредовању ученика и наставника,
као и директора и стручних сарадника у школама.

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

за први и пети разред основне школе
•
•

Садржи:
• комплетне уџбенике у пдф-у;
• електронске додатке уз уџбенике;
• онлајн курсеве на Moodle платформи;
• додатне материјале за самостални рад ученика;
• стручне материјале за наставнике: приручнике,
планове и припреме (за редовне и угледне часове),
• комплетну законску регулативу;
• мултимедијалне садржаје корисне у настави и у
самосталном раду...
                                                                                                   
                                                           И још много тога...

www.eduka-portal.rs

•

www.eduka.rs

•
•

Пријатељ школе.
Издавачко предузеће ЕДУКА д.о.о.
Змаја од Ноћаја бр. 10, 11000 Београд
Телефон/факс: 011/2629 903; 3287 277; 3286 443
Имејл: eduka@eduka.rs

прегледно структуиран садржај доступан на
свим екранима (десктоп и лаптоп рачунари,
таблети, телефони)
висок ниво интерактивности (налози и задаци у лекцијама и тестови за проверу)
мултимедијални садржаји: анимације, аудио-визуелни садржаји, галерије слика, филмови; могућност додавања садржаја
подршка штампаним уџбеницима, погодни
за самостални рад ученика и рад на часу
праћени подршком за наставника (интерактивни контролни задаци за проверу знања,
припреме за час)

Погледајте демо на
Пријатељ школе.

www.eduka.rs

ЕДУКИНИ КУРСЕВИ
НА MOODLE ПЛАТФОРМИ
•
•
•

•

највиша оцена методичке
заснованости
настали у сарадњи са стручњацима из
Moodle мреже Србије
српски језик за 3, 4. и 5. разред,
енглески језик од 3. и 5. разреда,
ликовна култура од 1. до 6. разреда,
математика за 2. разред, природа и
друштво за 3. разред, информатика за
5. разред, граматика енглеског језика
од 5. до 8. разреда
динамично дигитално окружење
омогућује наставнику да курс мења
у складу са својим професионалним
потребама и према интересовањима
ученика

ЕДУКИНИ ЕЛЕКТРОНСКИ
ДОДАЦИ УЗ УЏБЕНИКЕ
•
•
•
•
•

динамично и мотивишуће електронско
наставно средство, намењено
самосталном раду ученика
занимљиви интерактивни задаци,
подељени по областима
атрактивна графичка решења
прилагођена узрасту
тренутна повратна информација о
тачности урађених вежби и задатака
доступно и офлајн

НАУЧИ КРОЗ ВЕЖБАЊА
Електронска збирка задатака из српског
језика за програмирано учење у старијим
разредима основне школе
•
•
•
•
•

•
•
•

МАТЕМАТИКА ЗА 1.
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
СВЕТ ОКО НАС ЗА 1. и 2.
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 5.
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

нов, електронски подржан начин
учења, пријемљчив ученицима и лак за
савлађивање
интерактивни тестови за припрему
завршног испита + комплетна граматика,
најбоља припрема за полагање завршног
испита из српског језика
задаци + подсетници + решења  +
занимљивости + самопроцена
праћен додатном збирком штампаних
тестова за завршну процену

ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО

О!

за пети разред основне школе

Уџбеник који из штампаног облика излази у
дигитални свет у ком ученици и наставници
могу да користе пратеће видео
материјале
Информационо-комуникациона
и онлајн базу задатака за обраду, вежбе
и
технологија
утврђивање градива.
Погледајте!

Информационо-комуникациона
Ако их користимо на правил
технологија
олакшавају свакодневни живот

људи, без чекања у реду, плате
Ако их користимо
на правилан
одгов
у сваком тренутку,
могуида
про
олакшавајуда
свакодневни
живот.
Електрон
прате тренутне
летове
авио
Авиони на небу
људи, без чекања
у
реду,
плате
рачуне
за
цену неког производа. Наручив
изнад тебе
у сваком тренутку,
могу
проверепасоша
докле
потребних
зада
издавање
да прате тренутне
авиона,
закажу
биоскоп,летове
само су
неки од
посло
Авиони на небу
цену
неког
производа.
Наручивање
хране
дигиталних
уређаја
повезаних
изнад тебе
потребних за издавање пасоша, куповина
биоскоп, само су неки
од послова
којикор
се
У којим
приликама
дигиталних уређаја ситуације
повезаниху на
интерне
којима
ти о
flightradar24.com
Разговарај о овоме са укућан
У којим
користиш
диги
часуприликама
их упореди
са искуствим
ситуације у којима ти они олакшав
flightradar24.com
Разговарај о овоме са укућанима. Запиш
Живимо у дигиталном добу, у
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Пријатељ школе.

НОВ
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