
 ДА ЛИ СТЕ ЧЛАН НЕКЕ 
ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА  

НА МРЕЖИ?! 

http://www.bigmarker.com/club_130
https://plus.google.com/u/0/communities/110697434625974940208
http://kolo.wall.fm/
http://www.bigmarker.com/club_130
http://srb.edmodo.com/


ОБЕЛЕЖЈА И ПРАВИЛА 
ВЕБИНАРА 

Уочи вебинара  

 

1. Прочитајте упутство о укључењу  у Вебинар-
клуб: http://www.youblisher.com/p/482100-
Pridruzhiva-e-Vebinar-klubu/   

2. Региструјте се на Бигмаркер-сервис и учланите у 
Клуб љубитеља финих вебинара 

3. Потврдите своје учешће на вебинару  чим 
сазнате за њега. 

4. У билтену Клуба распитајте се за оно што вам је 
нејасно и прегледајте материјале или питања 
која су постављена. 

 

http://www.bigmarker.com/club_130
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http://www.youblisher.com/p/482100-Pridruzhiva-e-Vebinar-klubu/
http://www.youblisher.com/p/482100-Pridruzhiva-e-Vebinar-klubu/
http://www.youblisher.com/p/482100-Pridruzhiva-e-Vebinar-klubu/
http://www.youblisher.com/p/482100-Pridruzhiva-e-Vebinar-klubu/
http://www.youblisher.com/p/482100-Pridruzhiva-e-Vebinar-klubu/
http://www.youblisher.com/p/482100-Pridruzhiva-e-Vebinar-klubu/
http://www.youblisher.com/p/482100-Pridruzhiva-e-Vebinar-klubu/


ОБЕЛЕЖЈА И ПРАВИЛА 
ВЕБИНАРА 

Улоге  

 

модератор – водитељ вебинара: најављује, 
укључује у разговор, појашњава, помаже око 
техничких сметњи; слушајте га и владајте се по 
његовим упутствима 

предавач / излагач / презентер: припрема 
предавање и поставља; пратите га, питате, 
учествујете у разговору или писању порука кад 
вас позове на сарадњу 

учесници / слушаоци: прате, учествују у 
разговору, постављају питања, преузимају 
материјале, предлажу, коментаришу.  

 

http://www.bigmarker.com/club_130


РАДНО ОКРУЖЕЊЕ ВИРТУЕЛНЕ 
КОНФЕРЕНЦИЈСКЕ САЛЕ 

 Аудио-визуелне алатке 
 

На врху је у левом делу траке је зелена 
иконица микрофона. Активирајте га кликом 
и одобравањем микрофона који је већ 
укључен у ваш рачунар. Током предавања 
модератор мутира све ваше микрофоне због 
тишине у сали. 

Камеру искључујемо због бржег и лакшег 
преноса. 

Дугме за снимање (Recording), молимо вас, не 
дирајте. Њега укључује и искључује 
модератор. 

Х 

http://www.bigmarker.com/club_130


Језичка подешавања 
 

У десном горњем углу је 
опција за језичка подешавања 
– одаберите српски језик 
(ћирилица) 

 

РАДНО ОКРУЖЕЊЕ ВИРТУЕЛНЕ 
КОНФЕРЕНЦИЈСКЕ САЛЕ 

http://www.bigmarker.com/club_130


РАДНО ОКРУЖЕЊЕ ВИРТУЕЛНЕ 
КОНФЕРЕНЦИЈСКЕ САЛЕ 

Алатке за интеракцију – 
текстуалне поруке 
 

Испод табле за презентацију 
је простор за приказивање 
порука, а на дну је поље за 
унос порука. Шаљете је 
кликом на дугме „Пошаљи“. 
Пишите правилно и јасно.   

• Поруке у вези с 
темом пишите јавно, 
свима, на позив 
предавача или 
модератора.   

• Приватне поруке, 
необавезне, пишите 
тако што ћете 
одабрати само 
одређеног учесника.  

http://www.bigmarker.com/club_130


РАДНО ОКРУЖЕЊЕ ВИРТУЕЛНЕ 
КОНФЕРЕНЦИЈСКЕ САЛЕ 

Алатке за интеракцију – директно 
укључење 
 

• С леве стране, уздуж табле, је списак 
имена свих учесника.  

• Испод имена је иконица са подигнутом 
руком. На њу кликнете кад желите да 
се јавите за дискусију путем директног 
аудио-укључења.   

• Јављате се кад модератор или 
предавач позову на дискусију 
директним укључењем. Модератор вам 
ослобађа микрофон и ви се укључујете 
питањем или дискусијом. 

http://www.bigmarker.com/club_130


ДОБРОБИТИ 

Упитник и потврда 

 

За учешће на вебинару у улози слушаоца добијате потврду о 
неформалном виду стручног усавршавања (1 радни сат) од 
Друштва школских библиотекара РС.  

 

Услови  

 

• Попунићете упитник на крају вебинара на линку који вам 
модератор постави у простору за чет. Упитник можете 
попунити у наредних 5 дана после вебинара.  

• Потврду ћете добити путем имејла најкасније 10 дана од 
вебинара. 

• Потврду добијају само чланови Клуба.  

 

http://www.bigmarker.com/club_130

