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Пријавите се да 
добијате билтен 

 

Bez alata nema zanata (srpska narodna poslovica) 
 

 

                                                    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 
 

Током марта Славица и Нада су одржале бесплатни, неформални мини-курс о писању радне биографије и веб-
алатима за си-ви  путем српског поддомена на Едмоду. Обука је трајала 3 седмице и успешно ју је завршило 
око 50 образовних радника. У марту и априлу приказано је нових 50-ак веб-алата и корисних веб-места, 
примењивих у настави, а уз оне најзахтевније постављена су и техничка упутства. Представљамо неке од 
страница и нове веб-алате на њима: 
Социјалне 
мреже  

Конвертери 
 
  

Социјални 
обележивачи 

 

Образовни 
сајтови 

 

Преузимања  
бесплатна 

 

Учење на 
мрежи 
 

 

Публиковање 
уградња 

 

Осе 
времена 
 

 

Фото-
уређивање 

 

Анимације 

 

Ју-тјуб 
додаци  

Снимци екрана 

 

Цртање 

 
Презентације 

 

Професионал. 
заједница на 
мрежи 
Просвета 
Србије 

 

У априлу је основана мрежа просветних радника 
Србије са могућностима повезивања, сарадње и 

интеракције као код  других глобалних 
професионалних заједница. Рађена је у једном од 

веб-алата за креирање приватних социјалних 
мрежа: http://wall.fm/ 

 
УКЉУЧИТЕ СЕ У 
НАШУ И ВАШУ 

МРЕЖУ, АКО ВЕЋ 
НИСТЕ! 
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О рејтингу приказаних веб-алата 
 

Алат месеца 
 

Уредник препоручује 
 

Оцените појединачне алате 
У марту смо предложили 5 веб-
алата, од којих сте гласањем 
изабрали Едмодо, социјалну 
мрежи и платформу за учење. 
Након објављивања на овом 
сервису, ваш ворд или ПДФ-
документ можете уградити на 
веб-место и добићете утисак 
листања новина или магазина.   

 

Гласајте за алат месеца маја  
 

Овог месеца Славица препоручује 
веб-алат Live Binders. Сараднички 
веб-регистратор за постављање и 

организацију,  
по дубини и 
ширини, свих 

врста ресурса, њихово дељење и 
уградњу. Идеалан је за 
формирање портфолио-збирки, 
речника и појмовника о 
одређеним темама. 

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 одговарајућим 
бројем звездица (1 – 5)  да би сви 
посетиоци видели мишљење 
других корисника о алату, те се на 
тај начин руководили да ли ће га 
опробати или не.  
 

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. 

 

Сарадници 
 

Први сарадник је Милена Кецман, професорица електро-групе предмета у СШ „17. 
септембар“ у Лајковцу.  Она је припремила опис и упутство веб-алата за графички 
приказ информација кроз мапе ума веб-алату Мајндомо (Mindomo) 
 

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.  
 

У  сусрет  дигиталној  писмености 

 

 

Можда ће вас изненадити да се у социјалном обележивачу (букмарку) може одржати 
онлајн-курс, и то курс на обележивачу о веб-обележивачима као алатима који пружају 
елементарне и почетне вештине у дигиталном описмењавању. Управо такав оглед 
спровешћемо на Диго-обележивачу: тронедељни курс (21. мај – 10. јун) под називом У 
сусрет дигиталној писмености у истоименој затвореној групи. Програм и садржај 
курса, начин пријаљивања погледајте на страници ОВДЕ.  
 

 

Ако у јануару нисте додали заједницу  Образовно окружење – 
професионални развој у своје кругове, додајте сада  Гугл+ 
страницу  и пратите обавештења.  Заједница је покренула 
Вебинар-клуб и последњег четвртка у месецу одржава вебинаре 
које припремају и воде чланови заједнице и пријављене колеге. 
У четвртак, 31. маја, са почетком у 20.00 планиран је вебинар на 
коме ће гости и учесници бити и ученици који ће говорити о 
својим искуствима о коришћењу веб-алата у настави.  

 

  

До следећег броја и новог дружења на мрежи! 
          ______________________________________________________________ 

Милена Кецман 
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