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ЕДУКИНИ УЏБЕНИЦИ
средства развијајућег учења
у сусрет будућности образовања
пут ка иновативној школи

https://www.mozaweb.com/sr/
Search/global?search=RS-EDK

ДЕМО САДРЖАЈИ

*Едукини дигитални уџбеници за 1. и
  5. разред налазе се на test.e-eduka.rs 
  и eduka.edu.rs



Дигитални уџбеници на Еукиној платформи, 
креирани у сарадњи са компанијом 
MOZAIK EDUCATION, направљени су по мери 
ученика и наставника јер:
• сложене садржаје чине једноставним;
• штеде време за припрему часа;
• прате План и програм наставе и учења;
• максималном интерактивношћу и 
  методичком утемељеношћу промовишу
  активно  и стваралачко учење;
• сврсисходно употребљавају велики број 
  3Д анимација, видео и аудио записа, 
  игрица, интерактивних задатака и алата 
  за цртање и писање;
• могу се приказати и допунити на 
  интерактивној табли, десктоп рачунару, 
  лаптоп рачунару, таблету и паметном 
  телефону.

Уз помоћ алатке „Перница” наставник може да 
на интерактивној табли ⁄ платформи демонстрира 
(или да снима за касније) поступке писања слова 
у настави почетног писања, или цртања геоме-
тријских фигура. Ученици ће моћи да на својим 
уређајима и сами увежбавају одређене садржаје.

Платформа садржи преко 100 интерактивних алата и игара,  
драгоцених аудио-визуелних средстава која су у функцији 
усвајања нових стилова учења и што потпунијег развоја 
способности и вештина ученика.

Еукини дигитални уџбеници су употпуњени репозиторијумом од преко 1000 3Д анима-
ција за различите предмете и узрасте. Њихова употреба за време часа на интерактивној 
табли или на платну, код куће, на мобилном телефону, таблету или десктоп рачунару, 
доприносе очигледности наставе и бољем разумевању наставних садржаја. 

Садржај Еукиних дигиталних уџбеника на располагању је и ученицима и наставни-
цима. Наставник може да постави на платформу домаћи задатак, да га прегледа и 
да ученицима пошаље повратну информацију.

Алатке за цртање

Алати и игрице

Задаци, тестови, вежбања

3Д анимације и модели

У Еукиним дигиталним уџбеницима 
налазе се бројни задаци и вежбања за 
обраду градива, као и серије тестова за 
проверу знања. Већ постојеће садржаје
наставник може да на веома лак на-
чин допуни својим задацима и тесто-
вима. Заступљен је велики број типова 
вежбања (Вишеструки избор, Спајање 
по сличности, Укрштене речи, Пронађи 
грешку, Поређај по редоследу, Испуни 
графикон итд).

Учење код куће

ЕДУКА УЏБЕНИЦИ — У СУСРЕТ 
ШКОЛИ СУТРАШЊИЦЕ

Погледајте одабране садржаје
из Едукиних дигиталних уџбеника на 
другим платформама на сајту
https://eduka.rs/edukini-digitalni-udzbenici 


