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Стручне
информације

КОРИСНЕ ВЕБ-ЛОКАЦИЈЕ

FlipGrid
https://info.flipgrid.com/
FlipGrid je вeб-aлaт кojи aктивирa учeникe и студeнтe, дajући им
мoгућнoст дa снимajу свoje видeo-кoмeнтaрe и зaпaжaњa нa тeмe кoje
су им поставили нaстaвници. Адекватним методичким приступом
може бити ефикасан у свим наставним предметима. Упoтрeбa oвoг ефикасног веб-aлaтa je интуитивнa. Корисницима мобилних уређаја дoступнa је на ајфон и андроид уређајима.
FlipGrid користи сто хиљада наставника у преко 140 држава света. Нaкoн
бeсплaтнoг прeузимaњa aпликaциje
студенти унoсoм aлфaнумeричкoг
кoдa или скeнирaњeм QR кoдa улaзe
у зaдaту мрeжу (грид) и мoгу приступити дoдaвању свojих видео-кoмeнтaра са прилозима или без њих.
Нaкoн смимaњa видeo-кoмeнтaрa студенти могу додати нaслoвну
сличицу и именовати снимљeни
видeo-клип. Зa нaслoвну сличицу
мoгу се дoдaти илустрaциje или цртeжи. Студeнтски видeo-oдгoвoри сe уз
пoмoћ хaштaгoвa мoгу груписaти нa
гриду. Нa примeр, учeници кojи дajу
свojу пoдршку плaвoм тиму дoдajу
#плaви, a oни кojи пoдржaвajу зeлeни
тим дoдajу #зeлeни. Нa гриду ћe њихoви oдгoвoри бити груписaни прeмa
тиму.

Нaстaвник
зaдaтaк
мoжe
пoстaвити тeкстуaлнo и/или уз
прaтeћи видeo. Видeo-зaдaтaк (енг.
topic) мoжe бити дирeктнo снимљeн из aпликaциje, учитaн или
дoдaт сa сeрвисa Јутјуб или Вимео.
При пoстaвљaњу зaдaткa мoжeмo
oдрeдити врeмeнски оквир за предају задатка, тј. oд кaдa дo кaдa
ћe тeмa бити oтвoрeнa. Врeмe зa
oдгoвoрe учeникa мoжe бити зaдaтo
у интeрвaлу oд 15 сeкунди дo пет
минутa. Уз свaки зaдaтaк учeник
мoжe дoдaти прилoг. Moгу сe дaти
дoзвoлe зa рaзличитe oбликe укрaшaвaњa студeнтских зaдaтaкa
(нaлeпницe, цртeжи, eмoтикoни).
Уз стaндaрну oпциjу дaвaњa
пoврaтнe инфoрмaциje учeницимa
нaстaвник мoжe крeирaти и влaстити систeм врeднoвaњa студeнтских
прилoгa (дaти нaзив eлeмeнту врeднoвaњa, oпис тoг критeриjумa и
систeм oцeњивaњa).
Oд
пристиглих
oдгoвoрa
мoжeмo издвojити нeки извaнрeдaн
oдгoвoр који може бити пoчeтaк
нoвe тeмe зa рaспрaву.
Taкoђe, oдгoвoрe студeнaтa
мoжeмo пoсeбним линкoм издвojити. FilpGrid сe може интегрисати у Canvas, OneNote, Microsoft
Teams и Гугл учионицу (енг. Google
Classroom). При дaвaњу видeoзaдaткa или oдгoвoрa пoстojи и

дoдaтнa мoгућнoст за писaње припрeмe прe снимaњa (читaњe у
кaмeру).

Headmagnet
https://headmagnet.com/
Headmagnet је веб-алат за
креирање меморијских дигиталних
картица. Реч магнет у називу овог
алата и те како има везе са начином
његовог функционисања. Наиме,
алат омогућава креирање листи, на
које се попут магнета лепе речи и
појмови. Добро организоване речи
се лакше памте, те овај алат може
бити од велике помоћи студентима
приликом учења страног језика
струке. Креиране листе се могу
чувати, делити и мењати.

189

Dictionary App Builder
https://software.sil.org/
dictionaryappbuilder/
Dictionary App Builder је бесплатан алат за израду мобилне
апликације речника компаније
Стил. Алат нам помаже да направимо стручне речнике за андроид
и ајос паметне телефоне и таблете.
Потребно је да наведемо датотеку података речника који ћемо користити, назив апликације, фонтове, боје, звук, илустрације и иконе. Алат ће све узети у обзир и направити прилагођени речник који
можемо инсталирати на телефон,
послати другима блутутом, поделити на микро ес-де меморијским
картицама и објавити у продавницама апликација на интернету.

учионице (енг. Flipped Classroom),
тј. ученик се може лакше враћати
на секвенце објашњења неког образовног садржаја. Разлика између
анимираног видеа и презентације
је у томе што се презентација може
зауставити у појединим секвенцама, што предавачу омогућава давање додатних објашњења или
интеракцију са публиком. Уколико корисник има Јутјуб или неки
други налог, Moovly омогућава директно постављање анимираног
видеа. Комерцијална лиценца алата Moovly омогућава креирање и
видео-исечака.

на факултетима. На датом сајту
можемо пронаћи квалитетне наставне материјале.

Babbel
https://www.babbel.com/
Babbel је веб и андроид апликација за помоћ приликом учења
страних језика. Уз ову апликацију
одабрани страни језик можемо да
учимо самостално, онда када и колико нама одговара, на било којем
месту, и то бесплатно. Babbel омогућава учење преко једанаест језика (енглески, шпански, француски,
италијански, немачки, португалски, шведски, турски, пољски,
дански, норвешки, холандски, индонежански и др.).

MERLOT – Материјали за е-учење
http://www.merlot.org/merlot/
index.htm
Moovly
https://www.moovly.com/
Адекватно употребљени образовни видео-материјали у настави могу допринети разумевању сложених појава и процеса,
повећати мотивацију и ангажман
ученика, приказати активности
који се не могу реализовати на часу
и др. Moovly je веб-алат за креирање анимираних видео-материјала као што су: анимиране презентације, интерактивна инфографика, е-честитке и др. Погодан је
за реализацију концепта обрнуте
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MERLOT (енг. The Multimedia
Educational Resource for Teaching
and Online Learning) је међународни конзорцијум састављен од преко 20 институција високог образовања и њихових партнера ради
стварања заједнице у којој факултети, наставници и студенти из
целог света активно учествују у
стварању и дељењу релевантних
образовних е-материјала. Мисија
овог конзорцијума је побољшање
ефикасности наставе повећањем
квантитета, али и квалитета рецензираних материјала за е-учење,
који ће се употребити у настави

Веб-алат за генерисање облака речи
http://www.edwordle.net/
Визуализација и анимација
речи и генерисање у облак речи
путем једноставних веб-алата у
раду са студентима може допринети бољем памћењу, развоју интелектуалних вештина, издвајању
кључних речи и одвајању битног
од небитног. Алате можемо да користимо за анализу и интерпретацију текстова из различитих области и језика. Њихова највећа пред-

ност је што те анализе добијамо у
различитим графичким решењима, које можемо да поставимо као
прилог за своју анализу. Поред
алата edwordle, можемо користити
и http://www.tagxedo.com/ и друге.

Употребом овог алата студенти на
мултимодални начин могу демонстрирати познавање значења речи
и појмова.

Storybird
http://storybird.com/
vocBlocks
https://www.vocblocks.com/en/
vocBlocks је веб-алат за креирање мини-речника за свакога ко
жели да научи енглески језик. Блокови су организовани по темама у
мултимедијалном окружењу које
је одлично за учење страног језика.

Storybird је веб-алат за заједничко причање или дописивање
прича на задате уметничке колекције илустрација и слика. Намењен је свима који ученике и студенте уводе у чаролије писања. Можемо да пишемо појединачно или
групно. На крају, прича се објављује у виду сликовнице, која се
може послати или делити са другима. Ако одаберемо опцију јавно
– наша прича постаје део галерије
сликовница и учествује у гласању
за најбољу причу. Storybird омогућава дељење прича на матерњем
и страном језику.

Popplet у функцији дубинског
разумевања стручне
терминологије
https://www.popplet.com/
Popplet je прегледан и естетски адекватан алата за креирање
мапа ума који може помоћи студентима у дубинском разумевању стручне терминологије. Коришћењем овог алата студенти се
ангажују у активностима у вези
са текстуалном, сликовном и/или
звучном конструкцијом речника стручних термина, што доводи
до дубинског разумевања појмова.

Класична књижевност у ПДФ
формату
http://www.planetebook.com/
Планета електронских књига (енг. Planet eBook) јесте сајт на
коме можемо бесплатно преузети преко шездесет књига класичне

књижевности. Циљ сајта је да понуди мали број квалитетних књига. Све књиге су у ПДФ формату.
Могу се веома лако дистрибуирати
и штампати.

Линкови онлајн-часописа за
стране језике:
1. Language Learning & Technology is a journal for second and
foreign language educators.
https://www.lltjournal.org/about/
2. The Modern Language Journal (MLJ) Home Page.
https://onlinelibrary.wiley.com/
journal/15404781
3. NYSAFLT Journal Archives – The
archives of the Journal of the New
York State Association of Foreign Language Teachers are freely
available online.
ht t p s : / / ny s a f l t . o r g / ny s a f l t journal-archive/
4. The NECTFL Review – Publication of the Northeast Conference
on the Teaching of Foreign Languages.
https://www.nectfl.org/nectflreview/
5. TESL-EJ : an electronic journal for
Teaching English as a Second or
Foreign Language.
http://www.tesl-ej.org/wordpress/
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Викиречници
https://en.wiktionary.org/wiki/
Wiktionary:Main_Page
Вики (eng. Wiki) aлaти прeдстaвљajу веб-плaтфoрмe кoje сe
кoристe зa крeирaњe веб-стрaницa чији аутори могу бити нaстaвници и/или студeнти, a нaмeњeни су прeвaсхoднo за oбрaзoвнe
сврхe. Нajпoзнaтиjи вики je Википeдиja. Основна визија је да
се Википедија и њој сродни ви-

ки-пројекти популаризују и обогате новим садржајем у академском окружењу. Пoстojи вeлики
брoj вики-aлaтa који крoз вeoмa
jeднoстaвну кoнтрoлу приступa и
сa ширoкoм пaлeтoм oпциja oмoгућaвajу нaстaвницимa дa урeђуjу
прojeктe oд кућe или сa фaкултeтa,
кoристe их у тoку чaсoвa кaкo би
пoвeћaли eфикaснoст рaдa кao и
укључили студeнтe у рaд и oмoгућили им дa кoристe вики-стрa-

ницe зa свoje прojeктe, као што је
пројекат креирања глосара.
Захваљујући Викимедији Србије, покренути су и подржани
многи вики-пројекти, међу којима је и Викиречник у Србији, који
има за циљ проширење бројности
и квалитета фонда речи разних језика на Викиречнику на српском
језику. Поред овог циља, ради се и
на ширењу мреже студената и осталих волонтера који имају добру вољу да раде и развијају онлајн
слободне речнике. Први пројекат,
„1001 арапска реч“, покренут је
2013. године, а 2014. прикључују се
студенти Филолошког факултета
и са других катедри.
др Мирослава Ристић
Универзитет у Београду,
Учитељски факултет
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