
Бесплатне апликације за рад са децом / 

ученицима са сензорним сметњама

Апликација која повезује људе који су 

слепи или слабовиди са глобалном 

заједницом волонтера и организација 

које су у одређеном тренутку слободне 

да „позајме“ свој вид корисницима у 

обављању свакодневних задатака.

 Директна аудио-видео веза између 

слепих или слабовидих и видећих 

корисника.

 У подешавањима је могућ одабир 

језика.

 Волонтери расположиви у сваком 

моменту.



Апликације за појачавање слуха

у Google Play продавници

Asistente Auditivo uSound је бесплатна 

апликација.

Употпуњена је тестом за подешавање 

јачине и персонализације звука.

Потребно је имати Смартфон и пар 

конвенционалних слушалица ( по 

могућности без интегрисаног 

микрофона).

Препоручује се постепена употреба.

 Petralex Hearing Aid App - услуга је бесплатна 7 

дана у току којих корисник може да одлучи да ли 

му апликација помаже или не.

 Аутоматско прилагођавање слушним 

карактеристикама;

 Корекција слуха за свако ухо;

 Прилагођавање различитим врстама окружења;

 Појачавање до 30 дБ жичаним слушалицама;

 Уграђени тест слуха;

 Динамичка компресија - појачавање тихих 

звукова без губитка укупне јачине;

 Коришћење 4 опције појачала звука;

 Могућност коришћења паметног телефона као 

даљинског микрофона.



 Програм lexPad је креиран као средство у 

настави помоћу којег ће ученици моћи да 

модификују наставне материјале у електронском 

облику у формат који њихов мозак може лакше 

да декодира. 

 Дигитално окружење програма lexPad изгледа 

као поједностављена варијанта Notepad-a, те он 

садржи неколико опција које ће корисницима 

додатно да олакшају читање и писање, као што 

су опције промене боје папира и истицање реда 

који се чита.

https://inkluzivna-mreza.org/naslovna

Упутство за рад у lexPad апликацији:

https://inkluzivna-

mreza.org/pdf/programi/Uputstvo%20_lexPad.pdf

lexPad – софтвер за дислексију

https://inkluzivna-mreza.org/naslovna
https://inkluzivna-mreza.org/pdf/programi/Uputstvo _lexPad.pdf


Репозиторијум различитих образовних материјала за 

ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
https://smp.edu.rs/srlat/skolski-sajtovi/

https://smp.edu.rs/srlat/skolski-sajtovi/


Образовни софтвер - Универзитет у Београду -
Математички факултет (bg.ac.rs)

У сегменту „Основна школа“ налазе се 

платформе „Завршни испит“, „еЗбирка“, 

„еШкола веба“ и електронска платформа 

„Pyton“, образовни сајт „еВидео 

Математика“, апликација „Мост 

математике“ која представља квиз 

истоименог такмичења удружења „Млади 

математичар“, „ГеоГебра“ за унапређење 

наставе математике као и материјали за 

подизање нивоа дигиталних компетенција 

наставника. 

У сегменту „Дигиталне компетенције“ 

наставници имају могућност да се информишу 

о темама које су у вези са дигиталном 

технологијом и писменошћу. Неке од 

обрађених тема су: оперативни систем, радна 

површина, интернет прегледачи, електронска 

пошта и култура комуникције, обрада текста, 

прављење презентација и још много тога. 

http://edusoft.matf.bg.ac.rs/


Vocaroo – снимање онлајн аудио записа

https://vocaroo.com/

https://vocaroo.com/


Audacity – програм за снимање и обраду 
звука

 Најпопуларнији програм отвореног кода за снимање звука и његову накнадну обраду.  

 Ради на свим оперативним системима. 

 Прилично је квалитетан. 

 Подржава све познате аудио формате као што су: АВИ, МП3, ФЛВ, МПЕГ и остали.

Једноставно снимање гласа – укључите црвено 

дугме. Квалитет снимка зависи од микрофона који 

користите.

За престанак снимања притисните квадрат СТОП.

www.youtube.com/watch?v=GtWo_MS1zJw

http://www.youtube.com/watch?v=GtWo_MS1zJw


Audacity – програм за снимање и обраду 
звука

Бука у позадини се, при снимању, ретко кад 

може избећи. Да би кориговали шумове и 

буку, прво је потребно да у снимку 

пронађете део на коме се искључиво чује 

шум. То може, на пример, да буде пар 

секунди у којима правите паузу. 

Означите тај део снимка и у картици Effect

одаберите опцију Noice Removal.

Кликните на Get Noise Profile како бисте 

дефинисали буку а затим селектујте читав 

тонски запис и поново идите на Noice 

Removal и ОК, како бисте уклонили шумове 

и буку из читавог тонског записа.

Апликација даје још много опција као што су: 

убацивање тишине, промене и дораде гласа, 

миксање два тонска записа, извоз снимка у 

MP3 формат ...



Apowersoft Free Online Screen Recorder 

Aко се користи први пут неопходно је инсталирати покретач. Након тога 

можете снимати екран на мрежи без ограничења.

Осим што истовремено снимате екран са звуком, такође можете да додате 

своју веб камеру у снимак екрана за креирање видео записа са 

упутствима. И демонстрације и активности на екрану биће правилно 

снимљене.

Све што радите можете снимити на екран рачунара и упарити са звуком са 

рачунара или микрофона.

Током снимања, можете да додате боје, облике, белешке и различите иконе 

попут стрелица помоћу његовог алата.

Нема временског ограничења снимања.

Извезите видео записе у MP4, WMV, AVI, FLV, MPEG, VOB, ASF и GIF.
 https://youtu.be/KzD8YKJDAs0

https://youtu.be/KzD8YKJDAs0


Screencast - O - Matic

 У бесплатној верзији могуће је снимити 15 минута видео садржаја;

 За престанак снимања притисните две усправне црвене црте.

 Отвара се прозор

 Да би сачували снимак  кликните на опцију Save/ Upload.

 А затим опцију Save as Video File, ако желите да га сачувате на свом рачунару.

 У следећој картици можете унети назив фајла и фолдер у коме ћете сачувати свој 

снимак.



Screencast - O - Matic



ActivePresenter – снимач екрана, видео уређивач и софтвер за е-учење



LearningApps – подршка учењу и подучавању кроз интерактивне модуле



LearningApps – подршка учењу и подучавању кроз интерактивне модуле

Пример вежбе
https://learningapps.org/display?v=pyqcf2zyj21

https://learningapps.org/display?v=pyqcf2zyj21


LINO-it

Виртуелна огласна табла на којој 

можете оставити текстуалне 

поруке, датотеке, слике, видео 

записе... 

Бесплатна и једноставна за 

употребу.

Ученике би на овај начин 

подстакли на истраживачко и 

критичко прикупљање и 

вредновање информација и 

њихово презентовање, на тимски 

рад, рад у групама, вршњачко 

учење…



Гугл анкете или тестови



Аутор презентације:

Маја Стјепановић, наставник руског језика

Хвала на пажњи!


