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Апстракт. Коришћењем Scientix портала наставници физике у средњим школама добијају 
одлично помоћно наставно средство за припрему часова и активности на њима. Портал 
одликује вишејезичност и могућност превода појединих активности на срsпски језик по 
захтеву корисника. Бројни примери часова физике, али и корелације са другим предметима, 
редовна обавештења о најновијим пројектима, као и календар дешавања, такмичења, 
стручних конференција и других дешавања чине портал значајним алатом у настави.  Поред 
овог Scientix редовно организује вебинаре, и стручне курсеве са циљем унапређења наставе 
како физике тако  и других научних области.  У раду ће најпре у уводу бити објашњен Scientix 
као европска заједница наставника и истраживача, а потом и предстваљене најважније 
фукције сајта. Посебан осврт биће дат примерима из наставе физике намењене 
средњошколцима. 

Кључне речи SCIENTIX, настава физике, активности на часу, портал, СТЕМ 

УВОД  

Scientix је пројекат намењен промоцији сарадње између наставника СТЕМ предмета 
(наука, технологија, инжењерство и математика), истраживача у образовању, креатора 
образовних политика и других СТЕМ професионалаца [1] Сам портал који Scinetix  води 
може се наћи на адреси http://www.scientix.eu. Пројекат је тренутно у трећој фази која 
укључује проширења на националне нивое. Иницијатива за овај пројекат покренута је при 
Европској комисији, а пројектом координише European Schoolnet, организација са 
седиштем у Бриселу, коју чини конзорцијум од тридесет министарстава образовања. Тачка 
контакта за Србију je Центар за промоцију науке, који ће заједно са још 17 наставника, 
амбасадора пројекта, организовати  предавања, радионице и друге активности [2] 

Христова [3] закључује да је Scientix, заједно са неколико других иновативних пројекта 
(GoLab, InGenius…), представља интересантан и атрактиван начин учења који би могао да 
да бољи квалитет настави научних предмета. Велек и Рубио [4] указују на значај 
мултијезичности Scientix портала у циљу савладавања језичких баријера. Група аутора [5] 
истиче и важност одлуке Европске комисије да подржи неколико образовних пројеката 
(међу којима и Scientix) и тиме омогући боље оспособљавање грађанства као и 
усаглашавање научних истраживања. 

У остатку овог рада најпре ће бити објашњен изглед сајта, потом најважније фунције са 
примерима везаним за наставу физике у средњој школи, уз напомену да се овај портал 
може користити и за друге наставне предмете. 
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ПОРТАЛ SCIENTIX И ЊЕГОВЕ ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

У наредним деловима овог рада описаћемо најосновније фунције овог портала које 
могу бити од користи наставницима физике у средњој школи. Одлучили смо се да од свих 
могућности које портал пружа у овом раду прикажемо четири: ресурсе, вести, календар 
дешавања и вебинаре, док ће остале бити остављене наставницима да их сами истраже. 

При уласку на сајт примећује се у горњем десном углу опција која омогућава избор 
језика (слика 1). Мултијезичност јесте једна од одлика Scientix портала тако да се избором 
може подесити језик на један од осам стандардних: дански, енглески, немачки, 
француски, италијански, пољски, румунски и шпански. Поред ових језика, могу се наћи 
ресурси и на још 16 језика, али се сва основна документа, догађаји и обавештења 
постављају искључиво на ових осам.   

 

СЛИКА 1.  Изглед менија за избор језика и навигацију на порталу 

Ресурси доступни наставницима физике 

Избором опције RESOURCES долазимо до странице на којој наставници широм Европе 
могу дати своје предлоге идеја и активности за часове, али и потражити идеје које би 
могли искористи у својој учионици. Од посебног значаја је да је претрагу (слика 2) могуће 
вршити по више фактора: наставни предмет, узраст ученика, тип активности и језик. Треба 
напоменути да је обезбеђен бесплатан превод на жељени језик за неке  активности (уз 
дозволу аутора) уколико то затраже три или више наставника.  

 

 

СЛИКА 2.  Изглед менија за претрагу ресурса на сајту 
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Простим подешавањем менија и уносом у поља за претрагу на пример: наставни 
предмет-физика, узраст од 14 до 25+, налази се 438 понуђених ресурса међу којима су 
експерименти, предложене апликације за телефоне, материјали за наставнике и 
припрему часова… На слици 3 приказана су два понуђена ресурса добијена овом 
претрагом.  

 

СЛИКА 3. Пример претраге по наставном предсмету и узрасту ученика 

Избором прве активности Hunting for asteroids прелази се на страницу која даје више 
информација о самом ресурсу, укључујићи језике на које је до сад преведен. Кликом на 
жељени језик отвара се веб страница на којој је описан процес „лова” на астероиде, дати 
линкови до бесплатног софтвера који се могу користити и описана метода којом ученици 
могу покренути сопствени „лов” на астероиде. Избором друге активности, и одабиром 
жељеног језика, долази се до странице на којој је детаљно описан процес прављења 
ракете, потом лет ракете повезан са лекцијом о косом хицу (обратити пажњу да се овде 
користе тригонометријске функције који се уче тек касније, па је потребно додатно 
модификовати лекцију како би се применила у оквиру часа физике у првој години).  

Вести на порталу 

Избором опције news прелазимо на страницу на којој се редовно ажурирају вести. И 
овде постоји  могућност претраге по више параметара: држава, тип новости, циљна група 
и језик (слика 4). 
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СЛИКА 4. Изглед менија за претрагу вести 

Вебинари 

Од самог почетка Scientix организује и обуку путем вебинара, онлајн конференција које 
омогућавају директно праћење предавања или догађаја. Вебинари су отвореног типа и 
доступни свима заинтересованим за науку, учење и подучавање. Трајање вебинара је 
један сат, а да би се пратили, потребно је, претходно, извршити регистрацију на Scientix 
порталу. У току вебинара предвиђена је и могућност постављања питања предавачима, 
као и међусобне комуникације учесника вебинара. 

Једном од аутора овог чланка, припала је част да одржи вебинар на тему учења кроз 
друштвене  игре, где је представио свој пројекат друштвене игре Хембизика. [6] Сви 
вебинари се снимају и после завршетка вебинара, могу се прегледати на порталу,  али 
сертификат о присуству могу добити само регистровани учесници. Још један од вебинара, 
који би посебно могао интересовати наставнике, је вебинар одржан 29.1.2018 са темом 
рада у виртуелним лабораторијама којима се бави пројекат NextLab [7]. Овај пројекат, који 
наставнцима омогућава приступ различитим алатима за он-лајн учење и виртуалним 
лабораторијама, такође је финансиран од стране Horizon 2020 програма, као и Scientix.  

Календар дешавања 

Посетом сајту http://www.scientix.eu/events могу се наћи датуми одржаних догађаја 
као и најаве оних који ће се одржати. 

http://www.scientix.eu/events
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СЛИКА 5. Изглед календара са уписаним догађаијма 

Кликом на жељени догађај у календару отвара се страница са детаљним описом тог 
догађаја. Локацијом, организаторима, типом догађаја, циљном групом, темама и језиком 
на коме ће се догађај одвијати  

Прегледом календара могу се уочити и неки важни догађаји везани за наставу физике 
у нашој земљи, као што су: VI Међународна конференција о настави физике у средњој 
школи, у организацији Алексиначке гимназије и Друштва физичара Ниш, затим Фестивал 
науке “Наук није баук 10” у Нишу, као и XXXVI Републички семинар о настави физике у 
организацији Друштва физичара Србије у Кладову. 

ЗАКЉУЧАК 

На основу наведеног може се закључити да је Scientix портал могуће применити у 
настави физике у средњој школи. Наставницима може послужити као одличан извор 
приликом припреме часова, али и као место на коме могу поделити своје искуство. Такође 
може бити коришћен и за стручно усавршавање наставника преко вебинара, али и за 
информисање о организованим догађајима широм Европе.  

Највећи проблем, везан за неразумевање језика, за већину ресурса на порталу може 
бити решен коришћењем бесплатног превода по захтеву. Ипак није могуће превести све 
ресурсе тако да језичка баријера може одвратити поједине наставнике од коришћења 
портала Scientix. Званичан језик  и за вебинаре је енглески па и то може спречити један 
део наставника да озбиљније прате Scientix портал. 

Претрага календара даје могућност наставницима да прате нове конкурсе, али и 
позиве за стручне скупове, предавања… Такође могуће је дати предлоге за дешавања која 
би се уврстила у календар догађаја 

На крају увек постоји могућност активнијег учешћа наставника дељењем сопствених 
искуства са часова у виду ресурса, или  држањем вебинара.  
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