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„Овај пројекат је финансиран уз подршку Европске комисије. Ова публикација
одражава само ставове аутора и Комисија не може бити одговорна за било
какву употребу информација садржаних у њој“

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Наслов: 

Репозиторијум отворених садржаја образовања ради лабораторијске подршке у
природним и техничким наукама 

Акроним: РЕЛАБ

Трајање:                            01.03. 2021. – 28.02.2023. (24 месеца)
Национална агенција:   RS01 Tempus Foundation    https  ://  tempus  .  ac  .  rs   

Буџет:                                 143.295,00 EUR

Партнери: 
Универзитет у Крагујевцу, 
Крагујевац, Србија

Национални универзитет за учење на 
даљину, UNED, Мадрид, Шпанија

Универзитет у Тарту, Естонија Универзитет Сингидунум, Београд, Србија
Универзитет у Београду, Београд, 
Србија

Cognipix doo, Београд, Србија

Главни циљеви РЕЛАБ пројекта:
1. Подржати  дигитално  образовање  и  лабораторијскe видове  наставе кроз

иновативне концепте стварања и  коришћења заједничког  репозиторијума
висококвалитетних кратких видео записа репрезентативних експеримената
и програмабилних дигиталних копија експерименталних реализација.

2. Израдити свеобухватно упутство за развој егземпларне Веб лабораторије за
програмирање и примену специјализованог хардвера, и израда, и пуштање у
рад примера једне такве лабораторије.

Циљ пројекта

● Циљ  пројекта је развој стратешког партнерства високошколских установа
ради стварања и  објављивања отворених  садржаја образовања у оквиру
заједничких  или  умрежених  репозиторијума  отворених  садржаја
образовања

● Предмет овог пројекта су следећи типови отворених садржаја образовања: 
1) „Једноминутни” експерименти
2) Дигитални близанци експерименталних реализација
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3) Веб лабораторије

Напомена:  Организован  репозиторијум  „Једноминутних”  експеримената до
сада још није постојао, и може бити врло користан ресурс за нове дигиталне
уџбенике, интелигентне тутор системе,  речнике појмова, и наставне  садржаје
генерално.
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Механизми и стандарди обезбеђења и унапређења 
квалитета публиковања отворених садржаја 
образовања

УВОД

РЕЛАБ Еразмус+ КА2 пројекат, референтни број 2020-1-RS01-KA226-HE-094550,
се  бави  питањима  стварања,  публиковања,  и  коришћења  неколико
специфичних типова отворених садржаја образовања (ОСО):

1. „Једноминутни” експерименти (Кратке видео форме),
2. Дигитални близанци експерименталних реализација,
3. Веб лабораторије, и 
4. Водичи за техничку реализацију напред поменутих отворених садржаја

образовања 

Наш циљ је развој стратешког партнерства институција просветног система и
подизање нивоа институционалних екосистема у погледу стварања погодног
амбијента  за  креирање,  публиковање,  и  коришћење  висококвалитетних
отворених садржаја образовања. 
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РЕПОЗИТОРИЈУМ „ЈЕДНОМИНУТНИХ ЕКСПЕРИМЕНАТА” 
– Предлог механизама и стандарда обезбеђења и 
унапређења квалитета

„Једноминутни  експерименти”:  Дефиниција,  мета  подаци,  и
предлог  стандарда  за  креирање,  публиковање,  и  коришћење
„Једноминутних експеримената” (ЈЕКс)

Дефиниција

Под „једноминутним експериментом" подразумевамо што краћу видео форму
или презентацију која на ефикасан и јасан,  експериментално подржан начин
илуструје и/или објашњава предметни феномен, теоријски концепт, физички
закон, лабораторијску вежбу, техничко решење, принцип, или закључак. 

„Једноминутни  експеримент"  би  требало  да  се  бави  важним  образовним
садржајем у смислу разјашњења елементарних објеката учења, визуелизације
наставног  садржаја,  или  демонстративне  подршке  у  настави.  Ови  видео-
мултимедијални садржаји могу да укључе

● Мини – лекције,

● Видео снимке експерименталних реализација. 

Мини  видео  лекција би  требало  да  замени  репрезентативно  излагање
наставника, који користи дигиталну технологију и сву помоћ мултимедијалних
алата,  па  и  проширене (AR),  и  виртуелне  реалности (VR),  да  у  што  краћем
времену (до 3, 5 или 10 минута), на најефикаснији могући начин објасни важну
наставну јединицу. 

Мини –  лекција се бави мултимедијалним разјашњењем изабраног појма из
речника  важних  појмова  наставног  садржаја,  и  сходно  специфичностима
одређеног  предметног  наставног  садржаја,  користи  адекватно  окружење,
алате и  педагошке методе  за  што репрезентативније  обраћање  кориснику
учења. 

Мини – лекције могу бити тумачене као основни елементи или „пузле” будућих
интелигентних наставних тутора (тј. софтверских система за подучавање), или
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као основни елементи  речника  важних  појмова  наставних  садржаја,  а  који
често  могу  бити  и  независно  коришћени  у  различитим  образовним
контекстима.  

Видео снимци експерименталних реализација би требало да замене поучне
целине  демонстративних  лабораторијских  вежби  на  најефикаснији  могући
начин.  Видео  садржај  би  требало  да  буде  заокружена  целина  са  свим
релевантним  информацијама,  уз  поштовање  свих  етичких,  законских,  и
научно-образовних норми експерименталне реализације. 

Овај  документ  се  бави  систематизацијом  критеријума  добре  праксе  и
препоручених стандарда који би требало да допринесу унапређењу квалитета
садржаја у овој области дигитализације образовања.

Илустрације „Једноминутних експеримената”, мини лекција, и 
њихове употребе
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Слика.1. YouTube примери 
(YouTube - Key words: 
Bending of light | Laser 
bending demonstration | 
Science Experiment Video):
а.https://www.youtube.com/
watch?v=hBQ8fh_Fp04  

Слика.2. Twitter и YouTube примери: 
а. https  ://  twitter  .  com  /  valaafshar  /  status  /  
1394827000519577600?  s  =21  
б. Мини-лекције https  ://  www  .  youtube  .  com  /  
watch  ?  v  =  DIfzIXmGth  0  

Слика 3. Путем дигиталних маркера (QR кодови, веб линкова, итд.) – 
Видео клипови из репозиторијума могу бити позивани и коришћени у 
наставном процесу или бити део дигиталних или конвенционалних 
уџбеничких издања
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =1  EzPJ  2  cr  5  fI  

https://twitter.com/valaafshar/status/
https://www.youtube.com/


  

     

У контексту горе изнетих илустративних примера,  можемо додати и неке примере
постављене у оквиру репозиторијума

● https  ://  graasp  .  eu  /  spaces  /6086  ab  9707  f  23  c  654  ecf  2  eba    

● https://phet.colorado.edu  , https://www.golabz.eu, и Une minute de science   

Мета подаци или одреднице „Једноминутних експеримената” 
(ЈЕКс)

Шта  би  могли  бити  маркери,  мета  подаци  или  одреднице,  које  би  могле
омогућити  адресирање  и  претраживање  „Једноминутних  експеримената”
(ЈЕКс) унутар репозиторијума? 

Да  би  се  могли  дефинисати  општији  стандарди,  претходно  би  требало
дефинисати мета податке „Једноминутних експеримената”. 

Предлажемо  следећи  скуп  мета  података  –  одредница  „Једноминутних
експеримената” ЈЕКс-а: 

1. Наслов видео снимка *(ЈЕКс)
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Слика 4. Експериментална 
реализација публикована на 
Twitter-у 
https  ://  twitter  .  com  /  valaafshar  /  
status  /  
1397960689352949764?  s  =21    

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTTmFQYqzvXKb3_g1y1hMrVO-7xcC-r-z
https://phet.colorado.edu/
https://www.golabz.eu/
https://graasp.eu/spaces/6086ab9707f23c654ecf2eba


  

2. Прецизна  намена  видео  снимка (илустрација,  демонстрација,
популаризација,  мини лекција, мини туторијал, промотивни видео клип,
експ. реализација, …)

3. Сличица (Thumbnail)
4. Кључне речи
5. Време трајања ЈЕКс-а (до 1,  3,  5  минута).  У случају дужег временског

трајања целовитог ЈЕКс-а, размотрити поделу на две или три логичне
подцелине) 

6. Техничке карактеристике видео снимка:
a. Дефинисати  по  узору  водича  за  Youtube  (Google’s  Youtube

guidelines)
b. Титл би требало смештати у одвојеним фајловима коришћењем

стандардних формата  (*.srt – на пример)
c. Обезбедити више језичких опција
d. Генерисати QR код за сваки видео снимак (маркер видео клипа)

7. Који је кључни научни или образовни феномен предмет видео снимка? 
8. Област (наставна или научна област) ЈЕКс-а. 
9. Студијски или школски програм који би могао бити заинтересован за

коришћење ЈЕКс-а
10.Наставни предмети који могу користити видео снимак 
11.Област континуираног образовања која може користити ЈЕКс
12.Област  неформалног  образовања  или  популарне  науке  која  може

користити „Једноминутни експеримент” (ЈЕКс)
13.Наставне јединице које могу користити „Једноминутни експеримент”
14.Циљ или циљеви видео снимка
15.Опис  садржаја  ЈЕКс-а (шта  су  циљеви,  исходи,  методе,  очекивања,

очекиване примене, неопходна предзнања, намена, циљна група, узраст)
16.Да ли ЈЕКс садржи елементе проширене или виртуелне реалности? 
17.Да  ли  „Једноминутни  експеримент”  даје  довољно  информација

корисницима да могу самостално да понове експеримент? 
18.Да ли је безбедно самостално извршавати експеримент? 
19.Шта  су  безбедносне  мере  које  треба  спровести  при  извршењу

експеримента? 
20.Да ли је могућа етичка примедба на садржај ЈЕКс-а?
21.Да ли су испоштована правила заштите интелектуалне својине?
22.Ресурси за спровођење експеримента

a. Експериментална опрема (спецификација опреме, структура)
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b. Спецификација помоћне опреме и потрошног материјала 
23.Да ли је покривене теоријска позадина ЈЕКс-а  (цитирање литературе)? 
24.Категоризација и применљивост ЈЕКс-а

a. Видео снимак је планиран за коришћење: 
i. Свих узраста

ii. Основношколаца Средњошколаца
iii. Студената Последипломаца
iv. Целоживотног учења Неформалног образовања

b. ЈЕКс је наставна подршка следећих студијских програма: ________
c. ЈЕКс је наставна подршка следећих школских програма: ________
d. ЈЕКс је наставна подршка следећих наставних предмета: ________
e. ЈЕКс припада следећим наставним областима: ___________ 
f. ЈЕКс припада следећим наставним јединицама: ___________ 

 Коришћење и корисници „Једноминутних експеримената” (ЈЕКс)

Примена „Једноминутних експеримената" је корисна за 

● Креирање и побољшања и дигиталних и

конвенционалних уџбеника (Сл. 5),

● Градњу интелигентних тутор система за подучавање, 

● Градњу дигиталних близанаца експерименталних

реализација  

● Подршку свих форми наставе и учења,

● Потребе неформалног образовања,

● Популаризацију науке и образовања,

● Креирање мултимедијалних речника, 

● Подршку личним образовним и истраживачким потребама.

Сврха „Једноминутних експеримената" (ЈЕКс) 
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Слика 5. Илустрација једног могућег
принципа примене "Једноминутних

експеримената"



  

Цртежи,  модели,  експерименти су веома  важни  за  људско  разумевање  и
повезивање  појмова  и  феномена  у  природним  и  техничким  наукама.
Когнитивне  и  креативне  способности  веома  зависе  од  могућности
визуелизације и нивоа апсорпције разматраних садржаја. 
  

„Једноминутни  експерименти"  (ЈЕКс)  настоје  да  на  најинтересантнији  и
временски  најефикаснији  начин  интегришу  текст,  звук,  цртеже,  моделе,
фрагменте  експерименталних  реализација,  као  и  фрагменте  наступа
предавача  на  табли  или  у  неком  другом  амбијенту,  а  све  у  циљу
најпродуктивније  презентације  или  објашњења  феномена  у  природним  или
инжењерским наукама. 

„Једноминутни експерименти" (ЈЕКс) могу бити дистрибуирани и путем Twitter-
а  (Twitter@RELAB2023),  Facebook-a (Facebook@ReLab2021),  LinkedIn-а,
Instagram-a (Instagram  @  relab  .2021  ),  и  на  тај  начин  користити  све  предности
социјалних  мрежа,  а  што  је  још  важније,  бити  исправна  алтернатива
непоузданим  изворима  популарних  научних  “истина”,  или  чак  тзв.  “теорија
завера”,   које  управо  преко  социјалних  мрежа  долазе  до  своје  публике  и
постају и известан друштвени парадокс и социјални феномен.
  

На овај начин,  „Једноминутни експерименти"  могу направити значајан утицај
на  друштво  у  целини,  и  бити  одлична  допуна  уобичајеним  садржајима
конвенционалних и дигиталних библиотека. 

Речници  елементарних  термина  (појмова,  концепата,  феномена)  могу  бити
обогаћени репрезентативним ЈЕКс садржајима. 

Намена „Једноминутних експеримената” (ЈЕКс) је:

 Да  помогну  корисницима  да  се  фокусирају  на  суштину  разматраног
феномена,

 Да  помогну  корисницима  да  се  фокусирају  на  само  један  термин,
концепт, прилаз или феномен,

 Да омогући расположивост и поновљивост јасних и репрезентативних
кратких видео садржаја објашњења и илустрација основних термина и
важних елементарних делова образовног садржаја, 

 Да  смањи  ниво  апстракције  комплексних  физичких  феномена  и
теоријских концепата, 

 Да  убрза  и  повећа  ниво  визуелизације,  когнитивних  способности  и
апсорпције знања корисника, 
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 Да буде опција замене демонстративних лабораторијских вежби – да би
помогли  корисницима  припремљеног  садржаја  да  коректно  и  брже
разумеју  наставни  садржај  (свакако  брже  у  односу  на  искључиво
текстуални опис из уџбеника или на часу ex cathedra  приступа),

 Да омогући  нове алате  и  суплементе за  постојеће конвенционалне  и
комбиноване методе учења (blended learning methods),

 Да  подржи  процесе  дигитализације  образовања  као  и  концепте
отвореног образовања и отворене науке,

 Да дигитална  верзија  демонстративних  лабораторијских  вежби  може
бити коришћена у најрепрезентативнијем извођењу са било ког места, у
било које време, и са неограничено могућих понављања,

 Да  може  да  послужи  као  адекватна  замена  лабораторијских  вежби,
посебно  у  случају  недостатка  реалног  лабораторијског  рада  (што  је
реална могућност у условима  COVID19  пандемије, али и честа појава у
школама у којима постоји недостатак људских и материјалних ресурса).

Намена репозиторијума „Једноминутних експеримената" (ЈЕКс) је:

● Да  понуди  адекватну  селекцију  репрезентативних  „Једноминутних

експеримената” и омогући поуздано коришћење истих за све кориснике
са било ког  места и  у  било  које  време.  Запазимо да је  истовремено
коришћење ЈЕКс-а могуће.

Предлози и стандарди за креирање ЈЕКс-а или

Како до стандарда и препорука за креирање видео 
клипова ЈЕКс-а? 

Препоручује се да „Једноминутни експерименти” буду снимљени у складу са
инструкцијама водича  за  техничку  реализацију  ЈЕКс-а,  који  ће  такође  бити
један од интелектуалних исхода РЕЛАБ пројекта. 
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● Креатори  ЈЕКс-а  би  требало  да  претходно  дефинишу  мета  податке

планираног ЈЕКс-а, посебно намену и циљеве. Пожељно је и претходно
креирање сценарија ЈЕКс-а. 

● Очигледно успешни „Једноминутни експерименти” би требало да буду

коришћени  за  анализу  и  доношење  исправних  закључака  у  погледу
нових  стандарда,  узора,  и  водича  за  креирање,  публиковање  и
коришћење „Једноминутних експеримената”

● Препоруке и стандарди, предложени од стране Комисије за обезбеђење

и  унапређење  квалитета  РЕЛАБ  пројекта,  могу  бити  побољшани  и
модификовани  од  стране  Институција  које  желе  да  подрже  праксу
креирања, публиковања и коришћења „Једноминутних експеримената”.
Суштина је да Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета ВШУ
препознају потребу да, у времену када  социјалне мреже имају огроман
утицај  на  неформално  образовање,  треба  да  системски  мотивишу
наставно особље да креира и друге форме образовних садржаја (сем
конвенционалне  уџбеничке  литературе). Допринос  РЕЛАБ  пројекта се
огледа и у томе, што ће током трајања пројекта, Одбор за обезбеђење и
унапређење квалитета РЕЛАБ пројекта и  дистрибуирати и прикупљати
повратне информације од свих заинтересованих појединаца, институција
и  Комисија  за  обезбеђење  и  унапређење  квалитета  високошколских
установа,  систематизовати  повратне информације,  ажурирати предлог
стандарда,  дистрибуирати  нова  издања,  и  непрекидно  одржавати
комуникацију  са  професионалцима  на  функцијама  из  области
организовања наставе, промовисања науке, и обезбеђења и унапређења
квалитета ВШУ.

● Кратке  видео  форме  (<3-5  минута)  захтевају пажљиво  планирање.

Прекорачење  ове  дужине треба  да  имплицира  разматрање  о  подели
ЈЕКс-а на два или више логички самосталних видео записа. 

● Видео  снимци  „Једноминутних  експеримената”  би  могли  да  имају

униформне  уводне  и  завршне  секвенце  институције  издавача
(ограничене на 3-5 секунди), са видљивим логотипом РЕЛАБ пројекта и
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Еразмус програма (уколико се користе ресурси пројекта), и уобичајеним
завршним напоменама *( информацијама, симболима, изјавама) 

● Веома  је  важно  разумети  потенцијалну  публику.  Разумевање  тзв.

„болних  тачака”  и  потреба  корисника  (студената  и  ученика),  и  јасни
циљеви учења, помоћи ће у доношењу исправних одлука и компромиса
у процесу стварања „Једноминутних експеримената” 

● Неопходно је објаснити научни феномен који се састоји од премиса на

самом почетку експеримента.  Неопходно је посветити пажњу и језику,
говору и изговору, да би се одржао академски ниво репозиторијума.
Реченице би требало да буду кратке,  јасне и сажете,  без непотребних
детаља који додатно оптерећују видео презентацију ЈЕКс-а. Пожељно је
објаснити  методе  и  ресурсе  који  се  користе  при  реализацији
експеримената (експерименталну опрему, потрошни материјал). Веома
је важно нагласити мере предострожности које би се примењивале при
извођењу  самосталном  експеримента,  као  и  врсту  личне  заштитне
опреме  која  би  се  користила.  Треба  обратити  пажњу  на  начин
евидентирања  /  прикупљања  резултата,  њихову  анализу,  алате/
материјале  /  теоријске  моделе  који  се  користе  за  обраду  /  анализу
података  и  јасно  објашњење  избора  методе.  Методологија
експерименталног рада мора бити свеобухватна, али и сажета, како би
била погодна за ЈЕКс имплементацију засновану на репрезентативним
експерименталним  реализацијама,  и  трансфер  планираног  пакета
информација студентима који нису присутни у лабораторији.   Отуда је
пожељна  препорука  за  комбинованим  методама  наставе,  где  је
дигитална подршка корисна  допуна и компонента наставног процеса,
као  и  додатна  организација  програмабилних  презентација
експерименталних  садржаја  (више  селектованих  ЈЕКс)  где  корисник
избором  улазних  параметара  покреће  адекватну  презентацију
извршења  одговарајућег  експеримента  селектованог  ЈЕКс-а,  тако
организованог да је илузија on-line спровођења експеримента убедљива
и  потпуна  (концепт  дигиталне  копије  или  дигиталног  близанца
експерименталне реализације). Такав начин снимања и организовања
видео  садржаја,  резултата  и  укупне  презентације  експерименталних
реализација, њихова програмабилност и доступност функција надзора и
података који настају као резултати експеримента, омогућавају активно
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учешће корисника (студената и ученика) у експерименталном раду са
разумевањем узрочно-последичног карактера експеримената. Јасно је
да је пожељан аудио снимак који ће пратити бар део снимљених видео
презентација  експеримената.  Водичи  за  академски  стил  у  одређеној
научној  области  такође  могу  пружити детаљне смернице  о  томе шта
треба  укључити  за  различите  врсте  студија  у  опсег  презентације
експерименталне реализације.

● Потребно је изабрати видео формат, који може бити:

 
o Снимак директног видео преноса (Live-Video shooting), 
o Анимација,
o Проширена реалност (AR),
o Видео снимак екрана рачунара
o (Screencast), или 
o Комбинација претходних. 

За сврхе РЕЛАБ пројекта, видео снимање уживо (”Live-Video shooting”)
или  директан  пренос  реалности  у  видео  форму,  би  требао  да  буде
коришћен  најмање  у  50%  случајева  или  времена  видео  презентација
„Једноминутних  експеримента”,  са  или  без  коришћења  концепта
проширене  или  виртуелне  реалности. Може се  створити комбинација
анимираног  дела,  дијаграмских  и шематских  приказа, који  прате
теоријски  део  ЈЕКс-а, и  снимљених  фрагмената  експерименталних
реализација.  Током снимања,  експерименталну  вежбу  кадрирати  што
сведеније и неутралније, без елемената који би могли да одвлаче пажњу
од  самог  експеримента,  нпр.  реквизита  непотребних  за  саму  вежбу.
Демонстратора  треба  деперсонализовати,  односно,  током  извођења
вежбе  кадрирати  само  торзо  и  руке  које  изводе  експеримент.
Препорука  је  да  се  цела апаратура  прикаже  статичним  кадровима,  а
делове  апаратуре  током  рада  нагласити  зумирањем  или  посебним
крупнијим детаљима.  Препорука је  да камера буде статична,  или као
лагани панорамски покрет (швенк) који би пратио радњу експеримента.
Избегавати слободни покрет камере из руке.  Избегавати снимање са
изразитим контрасветлом (нпр. ако се прозор налази иза инструмената
или  демонстратора.  Уколико  је  то  једина  могућа  позиција  снимања,
обавезно  досветлити  поставку  експеримента  спреда  и  са  стране,
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супротно извору светлости, при чему поставити извор светла тако да не
прави додатне сенке).

● Наративни  део  мултимедијалне  презентације  је  пожељно  направити

посебно  у  контролисаном  окружењу,  и  јасан  аудио  снимак
синхронизовати  са  видео  снимком. Потребно  је  задржати  корисника
(студента,  ученика)  у  фокусу  и  водити  га  кроз  целину  видео
презентације.

● Сценарио и/или  скица  илустрованог  сценарија (eng.  storyboarding)

омогућава визуелно  представљање сваког кадра „једноминутног”
видео-записа, користећи једноставно цртање руком, слике кадрова или
неки  од  софтверских пакета.  Цртање  сценаријa руком  се  може
поједноставити  употребом  стандардизованих  оквира  (template)  za
kadrove, као што је приказано на слици  6. Алтернатива цртању би, као
пожељан начин за креирање илустрованог сценарија,  било коришћење
бесплатних и доступних програма, какви су нпр. Story boarder и Fountain.
Коришћење  специјализованих  програма  омогућава  да  се  готов
илустровани  сценарио  извезе  у  .pdf формату  што  сценарио  чини
достуним за дељење и ревизију.

Слика 6: Пример ”storyboard template”

● Пратећи  сваки  кадар,  требалo  би  разумети  визуелне  елементе  и

проучити  које  сцене/слике  служе  исходима учења  или  каква  су
побољшања потребна.
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● Наћи меру когнитивног оптерећења корисника ЈЕКс-а. Корисници могу

да обраде ограничену количину информација. ЈЕКс је помоћно наставно
средство  које  треба  да  мотивише,  заинтересује,  пружи  брз  преглед
важних информација,  помогне схватању целине. Пожељно је  смањити
густину  информација које  треба  да  апсорбује  студент  или  ученик,
корисник ЈЕКс-а. Превише дијаграма, слика, текста, аудио информација,
у компримованом времену може да буде непродуктивно.   

● Приоритет треба дати сликама у већој мери него тексту на видео-запису

експеримента.  За гледаоце,  истовремени приказ графике и текста на
екрану одједном уз пратећу нарацију,  може бити тежак за разумевање.
Из  тога  разлога,  потребно  је  смањите  когнитивно  оптерећење
ограничавањем  текста  у  што  већој  мери.  Ако је  идеја  таква  да  ју  је
захтевно приказати сликом, наратив треба да буде довољно описан и
јасан. 

● Треба  размотрити експерименте  који  ће  међусобно  бити  повезани  у

целине.  Стручњаци за  учење на даљину често  праве видео-записе са
различитим сценаријима који описују могуће исходе. Такав облик учења
би  се  могао  описати  попут  књиге  „изабери  своју  авантуру“.  HTML5
формат  пружа  све  потребне  алате да  би  се  остварила  оваква  група
видео-експеримената.  Гледалац  може  донети  одлуку  о  исходу
експеримента -  одабиром  одговора или кликом  на  дугме  позива  се
одговарајући  видео  који  се одвија  једнозначно  спрам  полазних,
одабраних параметара. Ако се креира видео запис са више путања  и
исхода експеримента, обавезно је написати одвојене сценарије како би
се избегла забуна и мешање експерименталних исхода. Оваква врста
материјала ће бити посебно корисна за директно укључивање  видео-
експеримената у дигиталне уџбенике.

● Пожељан елемент видео експеримента може бити и духовита опаска.

Не  мора  се  инсистрати  на  потпуној  озбиљности  видеа,  посебно  у
случајевима када је тема сложена. Гледалац ће ценити духовиту опаску
или дешавање на видеу као мали одмор од озбиљне лекције и  тако
задржати  интересовање  за  исту.  На  пример,  може  се  цртани  лик
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користити  као  наратор  током  видеа  који  приказује  неко  мини-
предавање.

● Током видео експеримента могуће је да наговестите шта ће се следеће

догодити.  Такав  приступ,  посебно  у  случају  дужих  видеа,  може
омогућити гледаоцу да се усредсреди на видео  у већој мери,  ако има
осећај  шта  следи.  Да  би се  видео  снимак  учинио једноставнијим за
праћење, потребно је укључити визуелне знаке у илустровани сценарио,
као што су изрази ликова, њихове радње или текст у заглављу видеа.

● Након припреме  илустрованог  сценарија  потребно је добити повратну

информацију од рецензената. Важно је добити и друго мишљење не би
ли се  подигао  квалитет садржаја,  те  тако рецензенти сценарија могу
бити  и  наставници  из  дате  области  али  и  студенти/ученици.  Такву
почетну  рецензију  треба  завршити  пре  процеса  визуелизације  видеа.
Потребно је посебно се посветити контроли квалитета видео садржаја у
овом кораку. 

 

● Важно је проверити да ли аудио, видео или графички садржај подлеже

заштити ауторских права. Такође, потребно је затражите дозволу аутора
да би се његов материјал могао користити за одређену сврху. У случају
коришћења бесплатног садржаја такође је потребно навести извор.

● Препоручено  је се  да  се  ЈЕКс направе у  више  језичких  варијанти.

Заједнички наратор у свим ЈЕКс би био пожељан за исти језик (посебну
ако се ради о  професионалним нараторима/глумцима). Професионални
наратор  може нагласити  и  изразити  идеје  на  непристрасан  начин  и
учинити  садржај  разумљивијим  за  гледаоце. Такође,   униформности
аудио приказа може омогућити да се ЈЕКс препознају  као део једног
репозиторијума. 

● У случају да се прилагођавање ЈЕКс ради титловањем уместо снимања

аудио фајлова на различитим језицима, потребно је да титлови буду у
засебним датотекама, у стандардном формату, по један за сваки језик.
Титлови  би  требало  да  буду  форматирани  са  највише  40  знакова  у
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једном  реду,  или,  у  случају  обимнијег  текста,  у  два  реда.  Дворедни
сегменти морају бити видљиви најмање 5 секунди.

● HTML5 и савремени претраживачи омогућавају употребу интерактивних

видео-записа. Гледаоци могу да кликну, задрже показивач миша, повуку
или  заврше  неку  другу  дигиталну  радњу,  интеракцијом  са  видео
садржајем,  уместо  да  само  пасивно  гледају.  Може се организовати
неколико  кратких  видео-записа  који  приказују  различите  исходе
експеримената  на  основу  избора  корисника.  Додавањем  ових
карактеристика  повећава  се  интеракција  са  гледаоцем  и  захтева  се
његова пажња и примена знања.

● Након креирања видеа, потребно је итеративно уређивање – додавање 

текста, размена секвенци, визуелни ефекти итд.

● Кратак видео (<5 секунди,  eng.  trailer)  је  пожељно имати као и  слику

графичког апстракта видео-записа. Гледалац ће бити заинтересован и
на  основу  кратког  видеа  и  слике  одлучити да  погледа  видео
експеримент.  Слике које се бирају за графички апстракт треба да буду
уверљиве, јасне и да одражавају тему експеримнета. Кратак видео може
приказати занимљиву сцену или две, које добро описују видео.

● Видео  се  може  придружити  неким  од  постојећих  платформи  које  су

широко-доступне (нпр. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, итд.)

● Опрема за снимање мора бити приступачна, али и доброг квалитета. У

неким  случајевима  се  могу  користити  и  данашње  врхунске  камере
паметних телефона. Дигиталне камере (eng. DSLR-digital single-lens reflex
camera) могу пружити видео записе доброг квалитета.

● Посебна пажња се мора обратити на техничке аспекте видео снимања.

o Најпре, важна је стабилизација те је, из тог разлога, снимање са 
статива пожељно, посебно за опрему попут дигиталних или 
других масивних камера.
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o Амбијенталне осветљењр мора бити одговарајуће, угао и место 
снимања и други параметри видео продукције. 

● За  уређивање видеа,  конверзију  формата,  креирање  илустрованог

сценарија потребно је користите бесплатне алате или програме што ће
омогућити једноставну дисеменацију стандарда за продукцију ЈЕКс.

● Ради лакшег  увођења елемената проширене реалности (AR),  може се
размотрити  постављање  лако  уочљивих  маркера  као  реалистичних
сегмената  за  покривање у  постпродукцији видеа (нпр.  очитавања са
инструмената).

● Потребно  је  дати  информације  о  боји,  фонту  и  величини  која  ће  се
користити  за  титлове како  би  ЈЕКс  били  униформни  у  визуелном
приказу. Могуће је  титлови додати и накнадно и учинити их доследним
између  свих  видео-записа. Исто  се  може  применити  на  било  који
виртуелни, визуелни индикатор који се може појавити у видео запису,
попут стрелица, показивача итд.

● Технички  аспекти  снимања  видео-формата  треба  да  следе  већ

успостављене стандарде, попут Youtube (Google advisory) смерница.

o Стандарди за кодирање:
https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=en&ref_topic=9257782

o Резолуција и промер видеа: 
https  ://  support  .  google  .  com  /  youtube  /  answer  /6375112?  hl  =  en  &  ref  _  topic  =9257782  

o Препоручени алати за аудио и видео кодирање

▪ AAC-LC (audio)

▪ H264MP/HP (video)
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▪ SDR (video, standard dynamic range):

▪ HDR:

▪ Audio, AAC-LC:

▪ формат:  MP4  (или  MKV; други  формати  се  могу

трансформисати у МП4 помоћу нпр. Ffmpeg алата)

● Youtube може  бити  разматрана  као  корисна  платформа  за  дељење

видео садржаја, док платформе друштвених мрежа и веб портала могу
бити коришћене само за оглашавање.

● Од софтверских алата за видео продукцију, издвајамо: OBStudio, ffmpeg,

CamStudio, RecordMyDesktop

● Од софтверских алата за монтажу видео садржаја, издвајамо: OpenShot,

KDenlive,  LightWorks,  ShotCut,  MovieMaker,  Blender,  Avidemux,  Adobe
Premier, Final Cut
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Контрола квалитета и процес рецензирања „Једноминутних 
експеримената” 

Израда  „Једноминутних  експеримената”  пролази  кроз  више фаза,  почев  од
планирања,  па  до  израде  финалног  видео  клипа.  У  свакој  од  фаза  израде,
пожељно је  обратити пажњу да ли су испоштовани препоручени стандарди
квалитета.  Провере  за  сваки  сегмент  који  води  изради,  публиковању  и
применама  „Једноминутног  експеримента”,  као  и  оцена  сваког  сегмента,
омогућавају  континуирано  праћење  и  побољшање  квалитета  у  погледу
садржаја, применљивости у образовању,  визуелног утиска, јасне и прецизне
презентације која треба да омогући лако разумевање основних принципа и
најважнијих појмова у природним и техничким наукама. 

Процес интерне контроле може дати важан допринос да би се добио јасан и
користан видео клип „Једноминутног  експеримента”,  а  који  је  истовремено
применљив за студенте различитих специјалности,  без обзира на различите
академске стилове излагања у природним и инжењерским наукама.

Процес контроле  квалитета  подразумева  непрекидно  праћење  квалитета
садржаја „Једноминутног експеримента”, али и свих других аспеката који су
услов успешног публиковања и коришћења „Једноминутног експеримента” у
репозиторијуму. 

Ауторима  „Једноминутних  експеримената” препоручује  се  да  примене
поступак именовања рецензената у својим институцијама, који је идентичан
поступку  именовања  рецензената  за  конвенционалне  публикације  у
образовању. 

Логика избора рецензената је иста као и код избора рецензената за рецензију
универзитетског  уџбеника,  помоћног  универзитетског  уџбеника,  практикума
или збирке задатака.

Рецензенти  треба  да  узму  у  обзир  дефинисани  скуп  мета података
„Једноминутног  експеримента” и  препоруке  Комисије  за  обезбеђење  и
унапређење квалитета РЕЛАБ пројекта за стварање, објављивање и употребу
„Једноминутних експеримената”. 
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Међутим,  рецензенти  су  дужни  и  да  поступају  у  складу  са  стандардима
институције која их изабрала, а имајући у виду и стандарде „Репозиторијума” у
којем ће „Једноминутни експеримент” бити објављен. 

У току реализације  РЕЛАБ пројекта,  Комисија за  обезбеђење и унапређење
квалитета  исхода  РЕЛАБ  пројекта  ће  у  складу  са  потребама  организовати
процес  рецензирања  поднетих  „Једноминутних  експеримената”  и
објављивање истих, у складу са исходима рецензентског поступка, било да је
организован од стране ВШУ или извршиоца РЕЛАБ пројекта.
 

После реализације РЕЛАБ пројекта, биће успостављен процес рецензирања и
публиковања „Једноминутних експеримената” без учешћа извршиоца РЕЛАБ
пројекта,  на  основу  до  тада  створених  процедура,  препорука  и  утврђених
стандарда.

Објављивање у репозиторијуму отворених садржаја
образовања 

После  спровођења  процедуре  рецензентског  процеса  и  прихватања
позитивних  рецензија,  техничку  реализацију  публиковања  прихваћене
дигиталне  публикације  у  репозиторијум  отворених садржаја  образовања ће
спроводити РЕЛАБ до марта 2023. године. 

Успешно  креирани  „Једноминутни  експерименти”  ће  бити  иницијално
објављени  на  сајту  пројекта,  YouTube каналу  пројекта,  github странама
пројекта  (https  ://  github  .  com  /  Erasmus  -  RELAB  ),  Facebook (Facebook@ReLab2021),
Instagram (Instagram  @  relab  .2021  ) и  Twitter (Twitter@RELAB2023)  профилу
пројекта.

Циљ  је  да  се  омогући  рецензентски  поступак  и  поступак  објављивања
позитивно рецензираних дигиталних садржаја и после реализације пројекта.

Према  томе,  РЕЛАБ  Комисија  за  обезбеђење  и  унапређење  квалитета
препоручује  да  рецензентски  поступак  воде  високошколске  установе  на
аналогни начин како је то у начелу прописано за уџбеничку литературу. РЕЛАБ
тим  може  да  прихвати  рецензентски  извештај  са  ВШУ  или  да  организује
интерни рецензентски процес. 
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У  току  РЕЛАБ  пројекта, „Једноминутни  експерименти"  са  рецензијама  од
стране два рецензента би били поднети РЕЛАБ уређивачком телу путем сајта
пројекта. 

У току пројекта биће дефинисана процедура публиковања која ће важити и
бити  одржива  и  после  завршетка  пројекта.  Пре  свега,  биће  тестиране
издавачке могућности портала  Go-Lab репозиторијума,  са већ установљеним
процедурама публиковања https  ://  www  .  golabz  .  eu  /  labs  /  publish  .  Ово решење би
било  најједноставније,  посебно,  ако  је  могуће  адаптирати  и  проширити
постојеће процедуре објављивања. 

На  овај  начин,  проблем  интернационалног  јединственог  репозиторијума  би
био најједноставније решен.

Процедура  публиковања  би  требало  да  укључи  селективност  и  изврсност
публикованих садржаја, као и опције претраживања и поузданост коришћења
публикованих  садржаја  образовања  у  оквиру  репозиторијума  за  различите
намене  у  контексту  образовних  апликација  (да  ли  се  “Једноминутни
експерименти”  могу  по  потреби  лако  и  поуздано  позивати  и  користити  у
оквиру  интелигентних  софтверских  тутор  система  за  подучавање,  форума
разних портала, речника појмова, и слично).

Када је то могуће, репрезентативне експерименталне реализације би такође
требало  да  буду  публиковане  унутар  репозиторијума
https  ://  data  .  mendeley  .  com  .  „Једноминутни  експерименти”  би  требало  да
цитирају објављени сет података.

Рецензентски лист

Наслов „Једноминутног експеримента" (ЈЕКс)
Област(и) / Уже област(и) / Предмет(и)
Да  ли  је  листа  мета  података коректна?
Коментарисати могуће недостатке
Кључне речи
Предмет „Једноминутног експеримента “ 
Циљ(еви) / Сврха и намена ЈЕКс-а
Исходи „Једноминутног експеримента"
Могући корисници ЈЕКс-а
Оцена техничких стандарда (дати оцену од 0 
до 10, и оцену образложити)
Оцена образовног садржаја (дати оцену од 0
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до 10, и оцену образложити)
Оцена педагошко-методолошког прилаза 
(дати оцену од 0 до 10, и оцену образложити) 
Кратак опис „Једноминутног експеримента" 
Језик, терминологија, међународна 
усаглашеност и релевантност - Коментар
Коментари рецензента (уредницима)
Коментари рецензента (ауторима)

Питања интелектуалне својине (Copyright issues)

„Једноминутни  експерименти"  би  требало  да  буду  организовани  унутар
репозиторијума  (једног,  или  више  умрежених)  отворених  садржаја
образовања.  

Ауторство „Једноминутног  експеримента"  би  требало  да  буде  регулисано
стандардом, и то тако да је могуће цитирати „Једноминутни експеримент”, на
сличан начин како је то регулисано при публиковању уџбеничке литературе
или сетова података (видети  https://data.mendeley.com). 

„Једноминутни експеримент”  је ауторско дело аутора, или групе аутора, који
користе посебан медиј комуникације са корисницима (видео продукцију) да би
представили свој рад и емитовали образовни информативни садржај, који би
требало да има карактер рада публикованог у дигиталном репозиторијуму са
отвореним  приступом  (што  би  требало  да  буде  аналогно  часопису  са
отвореним приступом). 

Обезбеђење и унапређење квалитета 

Током имплементације РЕЛАБ пројекта, питањима обезбеђења и унапређења
квалитета  ће  се  бавити  Комисија  за  обезбеђење  и  унапређење  квалитета
исхода РЕЛАБ пројекта, у саставу:

Милан Матијевић Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, Србија
Luis de la Torre Cubillo Национални  универзитет  за  учење  на  даљину  -

UNED, Мадрид, Шпанија
Gholamreza Anbarjafari Универзитет у Тарту, Тарту, Естонија
Маја Милојевић Ракић Универзитет у Београду, Београд, Србија
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Марко Танасковић Универзитет Сингидунум, Београд, Србија
Ђорђе Сеничић Cognipix, Београд, Србија

Да би  избегли  парадоксе  који  могу  проистећи  из  сукоба  интереса  када  би
РЕЛАБ  финансирао  евалуаторе  да  потврде  квалитет  рада  на  пројекту,  о
могућим  унапређењима  предложених  стандарда  и  механизама  квалитета
моћи  ће  да  се  изјасне  Комисије  за  обезбеђење  и  унапређење  квалитета
високошколских  установа,  сви  заинтересовани  појединци,  особе  на
функцијама  и  задужењима  за  организовање  наставе,  промоције  науке,  и
контроле квалитета свих институција у систему образовања. 

Током реализације пројекта предвиђен је континуирани развој и унапређење
стандарда и механизама квалитета. 

Прво издање стандарда и механизама квалитета  је понуђено појединцима и
комисијама које се  баве  овим  питањима  у  високошколским  установама  *
(ВШУ). 

Предложени стандарди и механизми квалитета имају улогу да буду корисни за
могућа  побољшања  стандарда  обезбеђења  квалитета на  високошколским
установама и  за  унапређење  регулатива  о  издавачкој  делатности,  и
квалитативном вредновању доприноса наставног особља. У исто време,  све
повратне информације биће корисне и узете у обзир. 

Кроз итеративни поступак и континуирани рад постићи ћемо најбоље могуће
резултате по свим предметним питањима реализације овог пројекта.

Дигиталне копије (близанци) 
експерименталних реализација

Дигитална копија или близанац (енг. Digital Twin) је виртуелна верзија реалног
објекта која може бити коришћена да предвиди како ће се објекат понашати. У
случају  дигиталног  близанца  експерименталних  реализација,  ради  се  о
дигиталној  копији  посматраног  експерименталног  система  у  смислу  да
изабрани  улази  узрокују  покретање  стварних  записа  експерименталних
реализација за те улазе. 
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У нашем случају, циљ је емулација веб лабораторија, тако да за разлику од веб
лабораторије  која  у  исто  време  може  имати  само  једног  корисника,  њена
дигитална копија може у исто време, са било ког места, и у било које време,
опслуживати неограничени број корисника. Активирање конкретне дигиталне
копије експерименталне реализације зависи од избора улазних параметара. 

Дигитални  близанац  (Digital Twin)  може  бити  дат  као  програмабилни  скуп
карактеристичних  реализација  „Једноминутних  експеримената”,  односно,
фрагмената  „Једноминутних  експеримената”.  Сагласно  чињеници  да
поновљени експерименти немају идентичне одзиве у реалности, строго узев,
нереалистично је дигитални близанац посматрати као експертски систем који
је  заснован  на  бази  типичних  ЈЕКс  реализација,  већ  би  пројектовање
дигиталног близанца могло укључити и елементе вештачке интелигенције и
много ширу базу и поновљених експерименталних реализација. 

Предложени механизми и стандарди обезбеђења квалитета за „Једноминутне
експерименте”  важе  и  за  дигиталне  близанце,  пошто  дигитални  близанац
једне  експерименталне  реализације  јесте  један  фрагмент  или  целина
„Једноминутног експеримента”. 

Наша  методологија  је  заснована  на  итеративним  унапређењима  правила
обезбеђења  квалитета  сходно  стицању  искуства  током  успешних  фаза
реализације пројекта (примерено креираних „Једноминутних експеримената”,
дигиталних  близанаца,  веб  лабораторија,  или  отворених  водича),  као  и
анализирањем  повратних  информација.  Из  ових  разлога,  стандарди  за
дигиталне близанце,  веб лабораторије,  отворене туторијале,  биће детаљније
обрађени у наредним издањима ове публикације током пројектне реализације.

Веб лабораторије и њихово 
публиковање у репозиторијуму  Go-Lab
Наставни предмети тзв. STEM подручја (STEM - Science, Technology, Engineering
and Math)  захтевају  лабораторијску  компоненту  наставе,  као  незаобилазан
услов стицања неопходних знања и вештина студената, без којих не могу бити
довољно  релевантни  на  међународном  тржишту  рада.  Лабораторијска
подршка  је  неопходан  део  инжењерског  образовања.  Примера  ради,

25



  

Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
(НАТ,  https://www.nat.rs/) Републике  Србије,  прописује  да  лабораторијска
настава  треба  да  буде  организована  у  значајно  мањим  групама  него  за
аудиторне облике наставе, односно у групама од 8 и 20 студената, на мастер и
основним студијама, респективно. Међутим, и 8 и 20 лабораторијских места за
самосталан рад студената који би био вођен припремљеним и компетентним
лабораторијским наставним особљем су за већину ВШУ прескупа наставна
инфраструктура,  коју  је  у  реалности  тешко  обезбедити  за  све  области
наставних предмета.  Материјална страна наставе, односно, мањи капацитет и
квалитет лабораторијског рада, у стварности многих ВШУ доводи до тога да
самосталан  студентски  лабораторијски  рад  буде  замењен  посматрачким
лабораторијским  радом  где  група  студената  присуствује  демонстрацији
лабораторијског  концепта  наставе.  Друга  опција  је  коришћење  веб
лабораторија.

Улога  веб  лабораторија  (или  лабораторија  на  даљину)  је  да  студентима
обезбеди приступ лабораторијској опреми и реализацију експеримената путем
Интернета, са било ког места, у било које време. Бројни научни радови и књиге
су посвећени веб лабораторијама. 

Go-Lab је  репозиторијум веб  лабораторија.  РЕЛАБ  пројекат  подржава  и
промовише  Go-Lab стандарде  и  механизме  публиковања  веб  лабораторија
који су дати на https  ://  www  .  golabz  .  eu  /  labs  /  publish   
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Туторијали за стварање и 
публиковање отворених садржаја 
образовања 

Отворени  садржаји  образовања  који  ће  бити  поднети  за  публиковање  у
репозиторијуму  би  требало  да  цитирају  туторијале  за  њихово  креирање  и
публиковање. 

РЕЛАБ  пројекат  ће  понудити  релевантне  туторијале  за  креирање  и
публиковање отворених садржаја образовања на сајту РЕЛАБ пројекта.

Закључци

Намена овог документа је да предложи механизме и стандарде за креирање и
публиковање  неколико  типова  отворених  садржаја  образовања  у  области
инжењерства  и  природних  наука.  Туторијали  за  креирање  и  објављивање
отворених садржаја образовања такође могу бити разматрани као део овог
документа.

Током  трајања  РЕЛАБ  пројекта,  неколико  издања  овог  документа  је
планирано, а која ће сумирати повратне информације и сопствено искуство у
стварању  и  објављивању  отворених  садржаја  образовања.  Планиран  је
континуирани рад и итеративне процедуре унапређења квалитета.

Документ ће бити понуђен проректорима, продеканима, директорима школа, и
другим  лицима  на  функцијама  ауторитета  за  организовање  наставног
процеса,  и  обезбеђења  и  унапређења  квалитета  у  образовању.  Очекујемо
одзиве у погледу могућих побољшања овог документа,  као и у  прихватању
идеја  овог  документа,  и  имплементације  истих  у  документима  обезбеђења
квалитета  ВШУ,  правилницима  о  издавачкој  делатности,  и  вредновању
квалитативних доприноса наставника наставном процесу. 

Издавачка  делатност  у  образовању,  односно,  уџбеничка  издања,  попут
практикума,  збирки  задатака  или  тест  питања,  помоћних  универзитетских
уџбеника, универзитетских и школских уџбеника, би требало равноправно да
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обухвати  и  промовише  и  дигиталне  форме  издаваштва  у  образовању.
Мотивациони  аспект  рада  наставног  особља у  овом  пољу  је  такође  веома
битан,  те  је  отуда  битно  уважити  доприносе  наставног  особља  и  у
објављивању дигиталних издања отворених садржаја образовања. Надамо се
да факултети и универзитети могу посебно размотрити овај аспект потреба и
данашњих могућности приликом креирања својих правила за бољи квалитет
наставног  процеса  и  стимулисање  дигиталног  издаваштва  у  области
образовања.

Услови  наметнути  превентивним  мерама  против  пандемијских  ризика
COVID19,  могућности  постојеће  дигиталне  технологије,  директиве ЕУ  о
отвореној  науци,  отвореном  образовању  и  дигитализацији,  требало  би  да
подстакну  озбиљно  разматрање  овог  документа  и  његових  даљих
унапређења.
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Додатак 1

Зашто би Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета ВШУ требало да
обрате пажњу на овај документ?

YouTube,  Twitter,  Facebook,  Tik-Tok,  и LinkedIn постају све утицајнији ресурси
неформалног образовања. Последице таквог образовања понекад могу бити
веома  проблематичне.  Кратки,  забавни,  заводљиви  и  убедљиви  видео
клипови,  који  уобичајено  игноришу  научну  методологију,  су  данас  извор
бројних хипотеза  популарно названих ”теорија завере”, почев од пласирања
тврдњи  да  је  планета  Земља  равна  плоча,  па  до  теорија  да  је  процес
вакцинације  ризичан,  јер  је  то  можда  начин  да  Бил  Гејтс  редукује  људску
популацију  на  Земљи.  Растуће  неповерење  према  институцијама  и
привлачност  понуде  да  се  велика  истина  крије  у  пар  минута  видео  клип
садржаја,  доприносе  ширењу  ове  појаве,  на  коју  би  требало  и  образовне
институције  да  обрате  пажњу  и  организовано  понуде  образовне  видео
клипове научно исправних садржаја. 

Улога Интернета да обезбеди брз приступ информацијама не решава ризик да
Интернет  може  бити  и непоуздан  извор  информација.  Да  би  систем
образовања успешно користио могућности данашњих Интернет технологија,
потребни  су  нам  отворени  садржаји  образовања са  добром  репутацијом  и
стратешким партнерством међу многим ВШУ у том смислу.

Просечан грађанин не разликује  Интернет стране Интернет тролова од веб
страна неке јавне личности или службених веб страница,  те је отуда важно
обезбедити  репутацију  отворених  садржаја  образовања  кроз  ауторитет
процедура дигиталног издаваштва. 
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Да ли  мултимедијални  садржаји могу  бити корисни  за  постизање  бржих  и
трајнијих  исхода  знања,  и  да  ли  наставни  процес  треба  обогатити  таквим
садржајима? 

Одговор је  свакако  „Да”,  али није исто  користити ове садржаје у настави и
саветовати студентима да их сами траже на YouTube.  Да би неко могао да
процени  да  ли  је YouTube кредибилан,  мора  унапред  знати  садржај  који
обрађује или бар да је аутор/извор професионалан и поуздан. Треба имати на
уму да  YouTube клип може свако да сними и свако може да каже шта год
жели, и да практично нико не контролише истинитост и квалитет садржаја. На
овај начин се долазимо и до феномена и антиваксера и других теоретичара
завере. 

Дакле,  потребни су  нам  репозиторијум отворених  садржаја  образовања
којима  се  верује  и  која  могу  адекватно  пратити  постојеће  потребе
неформалног  образовања  и  бити  од  велике  користи  у  систему  формалног
образовања.  Кратке  форме  отворених  садржаја  образовања  се  могу
публиковати и Facebook-у или Twitter-у, или могу бити елементи интелигентних
система за подучавање (тзв. тутор система), или илустративни примери нових
форми дигиталних уџбеника.

Због тога би дигитално објављивање отворених садржаја образовања требало
регулисати  механизмима  и  стандардима  за  обезбеђење  и  унапређење
квалитета на  исти  или  сличан  начин  који  се  иначе  примењује  у  процесу
одобравања и објављивања универзитетских уџбеника.
Надамо  се  да  ће  Комисије  за  обезбеђење  и  унапређење  квалитета
акредитованих високошколских установа обратити пажњу на ово питање, и да
ће  овај  документ  бити  користан  за  побољшање  сопствених  механизама  и
стандарда  обезбеђења квалитета  и  да  ће  имати  пуно  својих  идеја  које  су
расположени да поделе са нама ради побољшања овог документа. 

Са  великом  захвалношћу,  надамо  се  добронамерним  критикама  и
конструктивним предлозима за побољшање овог документа.
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