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Пријавите се да 
добијате билтен 

 

 Budu}nost u~ewa objedini}e virtuelni i stvarni svet (Stiv Viler) 
 

 

                                                    О нама  
Има нас четири, за почетак, и радимо у образовању: Славица Јурић, Нада Пуртић, 
Гордана Петровић, Марија Јовић. Најмлађа је рекла: Оно што откривам желим да 
поделим са свим колегама. То важи за све нас и зато смо започеле овај каталог знања 
о веб-алатима. Веб-сајт је посвећен пок. Горану Стојковићу, пиониру електронског 
учења код нас. Посвећен му је и шири пројекат Клик до знања, из којег смо и саме 
проистекле. Пишите нам испуњавајући образац ако желите да нам се прикључите. 

 

О веб-алатима 

У јануару смо на 54 странице разврстане у 14 категорија приказале око 150 веб-алата примењивих у настави. У 
зависности од природе алата, приказ сваког садржи краћи опис и функционалност, примену у образовању, 
хипер-везу до примера и техничког упутства ако је потребно и ако постоји. На свакој страници имате 
навигацију с леве стране до осталих страница, али се кроз странице можете кретати и уз помоћ падајућег 
менија језичка ВЕБ-АЛАТИ. Представљамо неке од страница: 
 

Блогови   
 
Вики Веб-

сајтови 
Мини веб-сајтови   
 
Си-ви    
 

Медијски гетвеји  
 

Глобалне социјалне мреже 
 
Професионалне заједнице 
 
Преузимања  Креирање 

соц. мрежа    
Планери, 
адресари 

Герила- 
имејл   

Форуми, дискусије   
 
Собе за ћаскање 
 
Осе времена Анкете, гласања 

Аудио Видео  

Фото Презентације 

Цртање, бојење    
 
Конвертери   
 

Речници 
 

Има још… али  доста је за први билтен! Даље истражите сами. 
Наши прикази се настављају, бићете месечно обавештавани! 

 

http://vebciklopedija.weebly.com/1042108010821080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/
http://vebciklopedija.weebly.com/104110801083109010771085.html
http://vebciklopedija.weebly.com/104110801083109010771085.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10591088107710761085108010941080.html
http://www.doyoubuzz.com/oeoeoeoeoeoeoe-oeoeoeoeoe
https://sites.google.com/site/nadapurticeportfolio/home
http://reaching-english.blogspot.com/p/about.html
http://www.klikdoznanja.edu.rs/
http://vebciklopedija.weebly.com/1054-1085107210841072.html
http://vebciklopedija.weebly.com/104210451041-10401051104010581048.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1041108310861075108610741080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1042108010821080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1050108610841087108310771082108910851080-107410771073-1089107211121090108610741080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1050108610841087108310771082108910851080-107410771073-1089107211121090108610741080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1052108010851080-1089107211121090108610741080-1-10891090108810721085108010941072.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10571080-10741080-108710881077107610891090107210741113107211141072.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10521077107610801112108910821080-1075107710901074107711121080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10431083108610731072108310851077-108910861094108011121072108310851077-10841088107710781077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1055108810861092107710891080108610851072108310851077-107910721112107710761085108010941077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/104110771089108710831072109010851072-1087108810771091107910801084107211141072.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10501088107710801088107211141077-108910861094-10841088107710781072.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10501088107710801088107211141077-108910861094-10841088107710781072.html
http://vebciklopedija.weebly.com/105010721083107710851076107210881080-1087108310721085107710881080-10721076108810771089107210881080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/105010721083107710851076107210881080-1087108310721085107710881080-10721076108810771089107210881080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10481084107711121083.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10481084107711121083.html
http://vebciklopedija.weebly.com/106010861088109110841080-107610801089108210911089108011121077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1057108610731077-10791072-1115107210891082107211141077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/105410891077-1074108810771084107710851072.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10591087108010901085108010941080-1075108310721089107211141072.html
http://vebciklopedija.weebly.com/105910881077110610801074107211141077-10821088107710801088107211141077-1075107710851077108810801089107211141077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10541073111210721074111310801074107211141077-107610771113107711141077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/105910881077110610801074107211141077-10821088107710801088107211141077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/105510881077107910771085109010721094108011121077-10891083107211121076109610861091.html
http://vebciklopedija.weebly.com/106210881090107211141077-107310861112107711141077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1050108610851074107710881090107710881080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1056107710951085108010941080-1087108810771089108310861074111310721074107210951080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10591088107710761085108010941080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1041108310861075108610741080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1050108610841087108310771082108910851080-107410771073-1089107211121090108610741080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1052108010851080-1089107211121090108610741080-1-10891090108810721085108010941072.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10571080-10741080-108710881077107610891090107210741113107211141072.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10431083108610731072108310851077-108910861094108011121072108310851077-10841088107710781077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1055108810861092107710891080108610851072108310851077-107910721112107710761085108010941077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10521077107610801112108910821080-1075107710901074107711121080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10501088107710801088107211141077-108910861094-10841088107710781072.html
http://vebciklopedija.weebly.com/104110771089108710831072109010851072-1087108810771091107910801084107211141072.html
http://vebciklopedija.weebly.com/105010721083107710851076107210881080-1087108310721085107710881080-10721076108810771089107210881080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10481084107711121083.html
http://vebciklopedija.weebly.com/106010861088109110841080-107610801089108210911089108011121077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1057108610731077-10791072-1115107210891082107211141077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/105410891077-1074108810771084107710851072.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10591087108010901085108010941080-1075108310721089107211141072.html
http://vebciklopedija.weebly.com/105910881077110610801074107211141077-10821088107710801088107211141077-1075107710851077108810801089107211141077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/10541073111210721074111310801074107211141077-107610771113107711141077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/105510881077107910771085109010721094108011121077-10891083107211121076109610861091.html
http://vebciklopedija.weebly.com/106210881090107211141077-107310861112107711141077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/105910881077110610801074107211141077-10821088107710801088107211141077.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1056107710951085108010941080-1087108810771089108310861074111310721074107210951080.html
http://vebciklopedija.weebly.com/1050108610851074107710881090107710881080.html


О рејтингу приказаних веб-алата 

Алат месеца Уредник препоручује Оцените појединачне алате 

У јануару се гласало за алате који 
су коришћени на самом веб-сајту, 
укључујући и Вибли (Weebly) у 
коме је креиран веб-сајт 
Вебциклопедија. Он је, по вашим 
гласовима, проглашен најбољим  
алатом у јануару.  

 

Гласајте за алат месеца 
фебруара  

 
 

Овог месеца Нада 
препоручује веб-алат  
Спик-пајп (SpeakPipe) за 
снимање звучних порука 
на вашим веб-местима.  
Код  за уградњу поставите 
на страну где желите и 
добићете овакву попречну 
икону за посетиоце. 
Испробајте, оставите нам 
поруку на веб-сајту. 
 

Уз сваки алат постављене су мали 
виџети за процену алата у облику 
пет зелених звездица. Уколико 
алат већ користите или сте га 
испробали и имате искуство с 
њим, оцените га једном до 5 
звездица да би сви посетиоци 
имали мишљење корисника о 
алату. Ако не видите звездице 
испод сваког приказаног алата, 
освежите свој прегледач. 
 

О другим садржајима веб-сајта 

Блог  Фoрум Гугл+ страница  

На блогу Вебциклопедије 
објављујемо или уграђујемо 
интернет-референце које се 
односе на веб-алате и пишемо о 
важним догађајима у области 
развоја ИКТ у образовању. 

На форум Вебциклопедије можете 
се пријавити са неког од својих 
налога. Форум је наменски: 
износимо искуства о коришћеним 
алатима, жеље и предлоге, 
постављамо линкове до упутстава. 

Користећи предности социјалне 
мреже Гугл+ отворили смо Гугл+ 
страницу Вебциклопедије. 
Стављањем ове странице у своје 
кругове, сазнаћете блиц-вести о 
алатима и нашим активностима. 

 

Позив сарадницима 
Ако имате разлоге као ми, ако и за вас заједничко креирање знања представља интелектуални и 
професионални изазов, будите наш стални или месечни  сарадник. О начину сарадње погледајте на 
страницама: Намера и намена и Сарадници. Засада имамо пријављену једну сарадницу из Сарајева. Живела! 
 

И на крају… КУЋА ЧАСТИ! 

 

Исти људи са још некима раде штошта да бисмо се повезали и заједнички учили, тако 
да смо права мала волонтерска просветна корпорација. Између осталог покренули 
смо сараднички блог  Образовно окружење – професионални развој. Ова заједница 
има своју Гугл+ страницу коју, такође, можете додати у своје кругове.  Заједница је 
покренула Вебинар-клуб и последњег четвртка у месецу одржава вебинаре које 
припремају и воде чланови заједнице и пријављене колеге.  

У четвртак, 23. фебруара, са почетком у 20.00 планиран је вебинар о платформи за 
учење и социјалној мрежи Едмодо за коју је заједница отворила српски поддомен под 
називом Просвета Србије. Учесници вебинара сазнаће како да се региструју на српски 
поддомен и за шта могу користити Едмодо. Након вебинара можете да се региструјете 
и упознате се са могућностима платформе. Погледајте најаву вебинара на страницама 
заједнице и унесите је у свој календар.  

 

 

Едмодо ће бити платформа на којој ће након вебинара (27. 2 – 19. 3)бити одржан  
бесплатан електронски курс Писање радне биографије, веб-алати за си-ви и ефектна 
представљања на мрежи. О плану курса сазнајте више на страници заједнице, где се 
можете пријавити за курс већ сада.  Курс није акредитован, али је тема радне 
биографије била једна од лекција акредитованог електронског семинара прошле 
школске године. За ову прилику лекција је прилагођена.   

 

До следећег броја или новог дружења на мрежи! 
          ______________________________________________________________ 
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