Онлајн системи за образовање

Садржај
1.

Онлајн системи за образовање .......................................................................... 4

2. Гугл-налог за појединце ............................................................................................ 4
2.1 Креирање Гугл налога ................................................................................... 5
2.2 Подешавање Гугл-налога .............................................................................. 7
3. Гугл апликације за образовање .............................................................................. 14
3.1 Креирање Гугл домена школе ..................................................................... 14
3.2 Верификација школе (институције) и домена ............................................. 16
3.3 Контролна табла Гугл-домена ..................................................................... 19
4. Џимејл (Gmail) ......................................................................................................... 22
5. Гугл + ....................................................................................................................... 23
6. Гугл Диск .................................................................................................................. 25
6.1 Гуглов документ ........................................................................................... 29
7. Гугл упитник ............................................................................................................. 32
7.1 Креирање упитника ...................................................................................... 32
7.2. Флубаро алат за процену упитника............................................................ 41
7.3 Предаја ученичких задатака преко упитника .............................................. 45
9. Гугл календар .......................................................................................................... 47
9.1 Креирање догађаја....................................................................................... 47
9.2 Креирање календара ................................................................................... 50
9.3 Уношење догађаја у календар .................................................................... 52
10. Гуглове групе ......................................................................................................... 53
10.1 Креирање групе .......................................................................................... 53
10.2 Подешавање групе .................................................................................... 57
10.3 Чланови групе ............................................................................................ 59
10.4 Ознаке и категорије.................................................................................... 61
10.5 Груписање тема у категорије..................................................................... 61
11. Гугл Блогер (Blogger) ............................................................................................ 64
11.1 Креирање блога ......................................................................................... 64
11.2 Нови пост .................................................................................................... 66
11.3 Уметање слике ........................................................................................... 67
11.4 Додавање видео-датотеке ......................................................................... 69
11.5 Промена шаблона ...................................................................................... 70
11.6 Изглед блога и додавање гаџета .............................................................. 71
11.7 Јавност блога и дозволе ............................................................................ 72
12. Гугл-Сајтови........................................................................................................... 73
12.1 Креирање сајта........................................................................................... 74
12.2 Главни мени ............................................................................................... 78
2

12.3 Опште информације о сајту....................................................................... 79
12.4 Измена изгледа сајта ................................................................................. 82
12.5 Измена заглавља, хоризонталне линије и подножја сајта ....................... 82
12.6 Измена бочног менија ................................................................................ 85
12.7 Креирање нове веб-странице .................................................................... 86
13. Израда веб-страна посвећених наставном предмету ......................................... 87
13.1 Шаблон Веб страница................................................................................ 87
13.2 Веб-страна са саопштењима ..................................................................... 89
13.3 Складиште датотека .................................................................................. 90
13.4 Веб страна са произвољном листом......................................................... 91
13.5 Креирање приватне стране ....................................................................... 93
13.6 Додавање календара и групе са Гугл диска ............................................. 95
14. Остали Гугл сервиси ............................................................................................. 98
14.1 Јутјуб (Youtube) .......................................................................................... 98
14.2 Гугл-претраживач ....................................................................................... 99
14.3 Гугл-хром прегледач .................................................................................. 99
14.4 Гуглове мапе ............................................................................................ 101
14.5 Гугл преводилац....................................................................................... 101
14.6 Продавница (Marketplace) и додатне апликације ................................... 102
15. Примена у образовању ....................................................................................... 103
16 Примери из праксе ............................................................................................... 103

3

1. Онлајн системи за образовање
Све услуге које смо напред помињали као појединачне веб-алате или групације и
категорије веб-алата водеће ИКТ компаније развијају као јединствен систем услуга за
онлајн пословање, па и за образовање. Ти системи подразумевају сет апликација за
фирме које могу да подмире њихове потребе за електронском комуникацијом унутар
фирме и према клијентима односно циљним групама; сарадњу и тимске пројекте;
промоцију и рекламу; испитивање тржишта… Уолико имају системе за образовање, они
су обично бесплатни или имају бесплатне верзије.

Мајкросо
фт за образовање

Слика 1.1: Мајкрософтови системи за образовање

има
потпуно
бепсплатан систем
Лајв-еду
(Live@Edu)
који
нуди школама и
академским
институцијама као
повезан
сет
сопствених
апликација
и
сервиса
за
комуникацију
и
сарадњу. Недавно
је он модернизован
и
обогаћен
и
блогом
у
нови
систем Офис 365.

Гугл има флексибилан, богат, језички локализован и потпуно бесплатан систем за
образовне институције Гугл-апликације за образовање (Google Apps for Education) које
могу да задовоље потребе сваке школе на свету. Специфичност Гугла је и то што са
једним налогом имамо приступ свим Гугловим апликацијама. Тај налог може да буде
појединачна, и пословни, уколико поднесемо захтев и добијемо налог Гугл-апликација за
школу.

2. Гугл-налог за појединце

Гугл је широком броју корисника најпознатији као Интернет-претраживач, док је у
новије време појавом великог броја сервиса постао незаобилазан пратилац свих
корисника веб-алата. Све Гугл-сервисе карактерише:


лака доступност са било ког места (школа, кућа, радно место);
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временски неограничен приступ (24 часа дневно, свих седам дана у
недељи);
омогућен приступ сервисима са више уређаја (преко интернет-мреже са
десктоп или лаптоп рачунара, таблет рачунара, или мобилног телефона...);
за приступ свим сервисима потребан је један налог уз употребу само једног
корисничког имена и лозинке;
сервиси су бесплатни и нема трошкова одржавања;
константна подршка, надградња и допуна сервиса.

Сам Гугл је објаснио једном једином реченицом колико се лако приступа свим његовим
сервисима.

2.1 Креирање Гугл налога
Свим Гугл сервисима се приступа креирањем једног јединственог налога. Довољно је да
одаберемо било који од сервиса или званични сајт google.com и кликнемо на опцију
Пријавите се.

Слика 2.1: Гугл веб-сајт

Уколико постоји неки од Гугл-налога, којима је корисник прилазио са рачунара на коме
тренутно ради, Гугл ће понудити пријављивање са параметрима тог налога. Уколико не
постоји ниједан налог, Гугл даје могућност за отварање новог налога.
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Слика 2.2: Гугл налог

Осим података као што су име налога, корисничко име и лозинка потребно је дати и
било који валидни телефонски број на који нам стиже кôд који уносимо при другом кораку
у креирању налога.

Слика 2.3: Креирање Гугл налога
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Слика 2.4: Верификација Гугл налога

Гулг-сервис прослеђује кôд у облику СМС поруке. На следећем и последњем кораку у
креирању Гугл-налога уносимо кôд у одговарајуће поље. Кликом на дугме Настави Гуглналог је креиран.

Слика 2.5: Верификациони кôд

2.2 Подешавање Гугл-налога
При првом пријављивању на Гугл-налог, можемо приметити једноставан мени у крајњем
десном углу радног екрана. Први наш корак у коришћењу свих Гугл-могућности је
подешавање налога.

Слика 2.6: Подешавање личног налога
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Самим креирањем налога сваки корисник добија свој профил на посебној друштвеној
мрежи Гугл плус. Подешавање овог налога подразумева уношењe личних инфомација,
сврставање контаката у посебне групе, такозване кругове и друго.

Слика 2.7: Гугл плус

Гугл плус је друштвена мрежа коју је развила компанија Гугл, а која је требало да
постане противтежа најпопуларнијој мрежи Фејсбук. Основне опције Гугл плуса су:
●

Почетна страна - Функционише на сличан начин као и зид у Фејсбуку и на њој
делимо слике, линкове, видео-клипове и коментаришемо. Такође, на почетној
страни видимо постове својих пријатеља за које су они поставили опцију да их
деле са другима. Код постова својих пријатеља имамо опцију да их уградимо у
своју профил-страну, да игноришемо пост, уклонимо особу која је креирала пост из
кругова, пријавимо пост као непожељан или као злоупотребу.

8

Слика 2.8: Почетна страна



Профил – Садржи личне податке које можемо да делимо са свима или само са оним
кругом контаката који одаберемо. Такође, овде корисник бира дизајн профил-стране
на основу које нас виде пријатељи распоређени у кругове. На профил-страни за сваки
свој пост можемо да забранимо даље дељење поста.

Слика 2.9:Подешавање налога
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Слика 2.10: Подешавање поста




Слике – На овом простору додајемо фотографије које се лако преузимају са
рачунара.
Кругови – Ово је опција која представља новину у односу на Фејсбук. Кругови
представљају врло прегледан начин разврставања личних контаката у већ одређене
групе: Пријатељи (Friends), Породица (Family), Познаници (Acquaintances)
и
Пратиоци (Following). На овај начин је олакшана комуникација са жељеним особама
јер бирамо круг људи са којима то желимо да поделимо оно што објављујемо.

Слика 2.11: Гугл Кругови

Контакте у кругове додајемо тако што укуцамо мејл-адресу или превучемо контакт у
жељени круг. Гугл нуди могућност да креирамо и нови круг коме додељујемо име.
Иако сви постојећи кругови имају енглеске називе, при именовању новог круга може се
користити ћирилично писмо.
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Слика 2.12: Додавање контаката у Кругове

Корисник може да филтрира све контакте према различитим критеријумима, без обзира у
ком се кругу налазе.

Слика 2.13: Додавање контаката у Кругове

Гугл нам нуди да пронађемо нове контакте (Пронађи људе) и унесемо их у кругове; да
видимо у који круг је додат тај контакт (Имају вас у круговима) и да пронађемо нове
забавне странице на Гуглу из различитих области (Откриј).
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Слика 2.14: Опције Гугл плус



Хангаут (Hangout) – Свратиште представља новину у односу на Фејсбук, јер нуди
нешто што је до тада нудио само Скајп. Хангаут представља могућност видео-позива
у којима корисник може да разговара са својим пријатељима и види их преко вебкамере. У једном хангаут-дружењу може да учествује 10 пријатеља. Хангaут
представља одличну опцију за тзв. конференцијске разговоре или онлајн предавања.
Корисник упућује видео-конференцијски позив кликом на дугме у доњем десном углу
свог Гугл-плус прозора.
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Слика 2.15: Опција Хангaут

Ако на рачунару не постоји софтвер који би пратио овај сервис, Гугл прво нуди могућност
преузимања софтвера и његове инсталације траје врло кратко. Одмах по завршетку
инсталације отвара се екран који, заправо, представља тренутни снимак радне површине
веб-камером. Отвара се дијалог у коме је дат линк који треба да пошаљемо свима са
којима желимо да остваримо видео-конференцијски позив. Учеснике видео-конференције
можемо да позовемо и директним бирањем пријатеља уношењем њихове мејл-адресе
или избором свих који се налазе у одређеном кругу. Њима ће аутоматски бити послата
позивница.
Да би позив био послат потребно је сложити се са Гугловом клаузолом да учесници
конференције морају да имају више од 18 година.

Слика 2.16: Линк за дељење



Уместо Фејсбук-лајка Гугл је развио дугме помоћу кога корисник лајкује (додаје + 1)
пост и дугме помоћу кога дели даље садржај са пријатељима.
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3. Гугл апликације за образовање
3.1 Креирање Гугл домена школе
Гугл апликације за образовање (Google Apps for Education) представљају интегрисано
решење за сарадњу и комуникацију на нивоу једне школе или образовне установе, са
дефинисаним календаром догађаја, мејл-адресама и апликацијама за комуникацију.
Свака школа која има регистровани edu.rs домен може да има регистрован домен у
оквиру Гугл-апса за образовање (Google Apps for Education) који служи за организацију
школских активности и сарадњу између ученика и наставника коришћењем Гуглапликација. Самој апликацији за регистацију школа се приступа на адреси
google.rs/enterprise/apps/education/.

Слика 3.1: Гугл апликације за образовање

Овлашћена особа из школе региструје Гугл-домен школе, везујући га за већ постојећи
домен (xxxx.edu.rs) попуњавањем једноставне форме у три корака.
Потребно је унети име и презиме овлашћене особе, назив организације, категорију
образовања којој припада организација и еду-домен организације.
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Слика 3.2: Регистрација Гугл-домена школе

Слика 3.3: Верификација институције
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3.2 Верификација школе (институције) и домена
Да бисмо коначно креирали Гугл-домен потребно је да:



попунимо форму у којој верификујемо нашу школу (институцију) као образовну
организацију;
верификујемо наш edu.rs домен.

Кликом на линк за верификацију институције у последњем кораку креирања домена
добијамо форму у којој већ постоје неке од информација као што су главна
(администраторска) мејл-адреса домена, тип институције односно ком нивоу образовања
припада институција. Поља која су празна и која ми попуњавамо су: веб-сајт институције,
број потребних корисничких налога, детаљан опис делатности наше институције.

Слика 3.4: Верификација институције

На основу ових података администратори Гугла врше верификацију домена и шаљу на
креиран администраторски налог мејл о верификацији. Кликом на Submit дугме долазимо
до контролне табле нашег домена.
Да бисмо завршили цео процес регистрације потребно је да верфикујемо наш edu.rs
домен, односно наше администраторско „власништво“ над њим. При томе, као овлашћена
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особа морамо да имамо приступ контролној табли edu.rs домена школе или самим
фајловима са ftp приступним параметрима хостинг сервера.

Слика 3.5: Верификација домена

Верификацију домена почињемо кликом на дугме за верификацију домена (Verify
Domain). Гугл даје препоруку свих начина којима се може верификовати домен.
Препорука је да, ако имамо администраторски приступ edu.rs домену школе,
верификацију извршимо постављањем Гуглове HTML датотеке у сам root на серверу где
се налазе датотеке нашег веб сајта.

Слика 3.6: Верификација помоћу HTML датотеке

На крају, Гугл нам даје поруку о успешној верификацији домена.

Кликом на Continue, враћамо се на контролну таблу нашег домена.
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Слика 3.7: Верификација мејл домена

Можемо видети да смо завршили два корака и да нам Гугл нуди још један, верификацију
мејл-домена, која подразумева аутоматску редирекцију сваког мејла упућеног
корисницима који већ имају мејл-налоге у овкиру edu.rs домена школе према њиховим
Џимејл (Gmail) налозима у оквиру креираног Гугл-домена школе. Кликом на опцију за
постављање (Set up Gmail) почињемо подешавање мејл-налога свих наших корисника.
Први корак је заправо упозорење Гугла да пре ових подешавања, морамо бити сигурни да
су сви мејл-налози на нашем edu.rs домену школе, односно њихови корисници, додати
сада у Гугл домен школе.

Слика 3.8: Додавање корисника

Подешавање мејл-домена се даље врши у неколико корака, од којих је најважнији корак у
коме се MX записи на контролној табли нашег edu.rs домена замењују са новим које је
предложио Гугл. На овај начин вршимо редирекцију свих мејлова на Gmail у оквиру нашег
Гугл-домена.
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Слика 3.9: MX записи

После завршене верификације на контролној табли Гугл-домена видимо да су сва три
корака успешно прошла и да можемо да наставимо са коришћењем Гугл-апликација.

3.3 Контролна табла Гугл-домена
На контролној табли (администраторска конзола) Гугл-домена налази се опције које се
тичу самог домена и листа Гугл-апликација које можемо да користимо.

Слика 3.10: Контролна табла Гугл домена
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Корисници (Users)
Први логични корак у коришћењу школског Гугл-домена јесте додавање корисника.
Кликом на иконицу Users добијамо радни прозор у коме кориснике додајемо и њихово
чланство уређујемо коришћењем менија у десној половини прозора.

Најважнија опција је Додавање корисника (Add more users)
. Кликом на ову
опцију добијамо дијалошки прозор у коме бирамо да ли кориснике уносимо „ручно“ или их
уносимо одједном као увежену CSV датотеку. Како је ово заправо Гуглова верзија нашег
стварног домена ми можемо да увеземо све податке које имамо о корисницима у облику
CSV датотеке.

Слика 3.11: Додавање корисника

Уколико се одлучимо за прву верзију ручног уношења (Add a user manually) и кликнемо на
наставак (Continue), корисника ћемо додати тако што уносимо његово име и презиме и
мејл адресу која, како је већ понуђено, има екстензију нашег домена.
Кликом на опцију за креирање новог корисника (Create new user) у следећем кораку
бирамо да ли да овом кориснику на његову приватну адресу шаљемо инструкције о
домену. Уколико кликнемо на линк за инструкције имејлом (Email instructions), у новом
прозору отвара се једноставна мејл-форма у којој само уписујемо адресу. У поруци је
написана и привремена лозинка додељена новокреираном кориснику.
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Слика 3.12: Мејл адреса корисника

Слика 3.13: Послате инструкције о домену кориснику

У отвореном прозору креирање налога кориснику завршавамо кликом на дугме за потврду
(Done).
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4. Џимејл (Gmail)
Адреса електронске поште предуслов је коришћења готово сваког веб-алата, па и онлајн
система за образовање. Чим отворимо налог и добијемо адресу електронске поште, све
Гугл-апликације су нам и омогућене. То важи и за школске Гугл-апликације за
образовање. Сваки корисник на школском налогу прво од администратора добија
пословну адресу и лозинку којима приступа школском налогу. Џимејл поштанско сандуче
наликује свим сличним услугама електронске поште.
На самом почетку набоље је добро подесити налог у подешавањима из сандучета,
уредити контакте, дефинисати ознаке преко којих ће нам пристигла пошта стизати у
одређене картице и на тај начин рационализовати поштанско сандуче и олакшати даљу
комуникацију са колегама, ученицима, родитељима.
У подешавањима поште можемо да бирамо језик, временску зону, да одредимо
аутоматски потпис, сакријемо или прикажемо ознаке и низ других корисних подешавања
које нам олакшавају сналажење и рад у поштанском сандучету и на целом налогу. На
почетној страни поште налази се и могућност за покретање чета и видео-позива у
Хангаут.
У контактима је јако корисно унети на јединствен начин све своје контакте и распоредити
их по групама, рецимо по тимовима у школи, или одељењима ученика који имају разред
јер ће нам то олакшати слање поште целој групи, дељење докумената, страница сајта са
појединцима и групама, отварање форум-група. Довољно ће да почнемо да куцамо назив
групе или име појединца и да се у пољу примаоца аутоматски појаве сви они који су нам у
контакти ту распоређени или имају та слова у имену.
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Слика 4.1: Основне могућности Џимејл електронске поште

5. Гугл +
Гугл + је Гуглова социјална мрежа коју су, кад је пре пар година покренута, сматрали
конкуренцијом Фејсбуку. Међутим, мрежа је далеко професионалнија, не рачуна само на
масовност као мерило успеха, него Гугл-полиција заиста проверава да ли је у питању
право име и презиме човека у профилу или на мрежи покушава нека фирма да отвори
лажни профил. Јер, на овој друштвеној мрежи постоје посебне опције за креирање
страница за фирме; посебна опција за онлајн заједнице као дискусионе групе
истомишљеника или људи окупљених око неке теме, али оне морају бити основане од
стране личности, а не са лажног профила. Уколико Гугл-полиција посумња у валидност
нечијег профила, захтеваће проверу идентитета и у супротном забраниће том налогу
приступ свим апликацијама које имају особину социјалног, али цео налог неће укинути. На
Гугл + морамо се владати по правилима које је Гугл прописао. Из разлога безбедности
Гугл је предвидео за школске налоге да се Гугл + посебно одобрава корисницима и то по
групацијама, а не на нивоу целог школског налога, како би, рецимо, наставницима
админиситратори или могли да омогуће коришћење мреже, а малолетним ученицима не
омогуће, или да омогуће само у оквиру саме школе, не и глобално. Ученицима би,
свакако, требало дати псриступ Гугл + са ограничењем контаката у школи због још једне
важне и корисне понуде на Гугл +. То је апликација за видео-конференције које могу и да
се снимају и емитују уживо – Хангаут. Иако у буквалном преводу - свратиште – овај алат
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делује више забавно, он надилази и популарни Скајп. Дозвољава 12 учесника у видеоконференцији који могу да деле екран, четују, а уколико одаберемо емитовање уживо
(Hangout on Air) пренос ће тећи јавно и конференцију ће моћи да прати неограничен број
људи на Гугл + као и на Јутјубу где се она аутоматски снима. На тај начин школа која има
Гугл-налог за образовање решила је проблем видео-конференцијских алата који су
корисни за екстерни маркетинг, за менторски рад са ученицима, за тимски рад међу
колегама, као и међу ученицима, за организовање предавања са удаљеним предавачима,
за сарадњу са школама у земљи и иностранству итд. Странице, заједнице и Хангаут су
три најважније функције ове мреже које је и чине оригиналном и професионалном, те
надасве функционалном и безбедном.
Осим ових трију понуда због којих Гугл + превазилази постојеће глобалне
друштвене мреже, све остало функицонише слично као на Фејсбуку.







Контакти, тј. пријатеље сврставамо у кругове и путем кругова бирамо шта и са ким
делимо. Препоруке за нове пријатеље и овде постоје.
На Гугл + објављујемо фотографије разврстане у албуме, као и видео-записе. За
слике Гугл нуди и једну маштовити могућност, тзв. Аутоматски супер, која анимира
сличне слике објављене на Гугл +.;
Најављујемо догађаје које креирамо у алатки за разнолике врсте догађаја и позивамо
учеснике на изјашњавање о присуству.
Уз објављене постове можемо да приложимо слику, линк, видео-запис, догађај,
догађаје, постове и прилоге, а испод се додају коментари. Гугл има своју оригиналну
алатку за реаговања + 1.
Изглед почетне стране можемо да бирамо тако да буде у једној или у две колоне.
У подешавањима профила до ситних детаља можемо да подесимо јавност и
видљивост података, обавештавања, картице и понуде које користимо итд.

Слика 5.1: Понуде друштвене мреже Гугл +
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6. Гугл Диск

Гуглов Диск је сервис у “облаку” који омогућава да сачувамо своја документа, слике,
филмове на простору за складиштење од 30 ГБ, и да их користимо онлајн. Када
поставимо своја документа на Гуглов Диск, она су сачувана на интернет-серверу, а не на
нашем хард-диску. Овим документима даље можемо да приступимо са било ког рачунара
са интернет конекцијом или са мобилног уређаја, као што су таблет или паметни
телефон. Диск нам дозвољава да делимо своја документа са пријатељима и колегама.
Основне особине Гугловог Диска
 Омогућава лако коришћење Гуглових Докумената, где можемо да креирамо,
делимо и уређујемо са колегама неки документ, табелу, презентацију и друге врста
датотека искључиво онлајн.
 Синхронизује датотеке у облаку тако да ми и наши сарадници можемо да видимо
последњу верзију документа са било ког уређаја. Самим тим што датотеке нису на
нашем рачунару већ у облаку, загaрантована је њихова безбедност и поузданост.
 Датотекама се може приступити са било ког уређаја: рачунара, таблета и паметног
телефона и уређујемо их потпуно равноправно.
 Независно од типа уређаја документ можемо да прегледамо и уређујемо без
потребе за инсталацијом програма у коме је документ креиран.
 Омогућава интеграцију са свим новим Гугловим веб-алатима и лако уређивање
свих докумената креираних на Гугловом Диску.
На списку Гугл апликација Гугл-налога пронаћи ћемо Диск.

Слика 6.1: Гугл апликације
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Кликом на иконицу долазимо до контролне табле Диска.

Слика 6.2: Гугл Диск

Слика 6.3: Гугл документи

На контролној табли најважније дугме је дугме НАПРАВИ. Кликом на њега добијамо листу
свих докумената које је могуће направити на Диску.
Видимо да је прва опција Директоријум тј. на Диску можемо да креирамо директоријум и
у њега стављамо све креиране документе. Директоријум можемо да делимо са особама
за које желимо да му имају приступ и да тим особама одредимо њихова права и дозволе.
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Слика 6.4: Гугл директоријум

Нa контролној табли видимо да смо ми власници директоријума и време када смо га
направили. Ако означимо ред у коме се налази назив директоријума и остале
информације појављује нам се мени на врху контролне табле. Најважнија опција у менију
је Дели.

Слика 6.5: Дељење директоријума (први прозор)

Кликом на Дели добијамо дијалошки прозор у коме имамо дат линк који шаљемо особама
за које желимо да имају приступ нашем директоријуму; опцију да директоријум делимо
преко друштвених мрежа; линк за измену уређивачких права; на дну стране поља за унос
мејл-адреса свих особа са којима делимо директоријум и поље за поруку којом их
обавештавамо.
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Слика 6.6: Дељење директоријума (други прозор)

Кликом на линк Промени подешавамо дељење, односно одређујемо ко све може видети
наш директоријум.

Слика 6.7: Дељење директоријума (трећ прозор)

Свим особама које унесемо на овај начин додељујемо, подразумевано, права Може да
измени директоријум. У следећем кораку можемо да оставимо ту опцију или да је
изменимо у је власник или Може да види.
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Слика 6.8: Уређена права

У траци поред назива документа појављује се опис да је директоријум дељен.

Слика 6.9: Трака са подацима

Типови докумената који се могу креирати на Диску:







Текстуална документа: писма, флајери, есеји и друга текстуална документа
(уређивање је слично као код Мајкрософтовог Ворд-документа (Microsoft Word
documents);
Табеларни прикази: табеле за чување и организовање података (уређивање је
слично као код Мајкрософтових Ексел-табела Microsoft Excel worksheets);
Презентације: креирање и представљање презентација (уређивање је слично
као код Мајкрософтових слајдова у Пауер-поинту Microsoft PowerPoint slideshows);
Форме у облику упитника: скупљање и организовање података;
Цртежи: креирање једноставних векторских графика и дијаграма.

Још једна важна опција на контролној табли Диска јесте Отпремите
, помоћу које
можемо да поставимо документ или фолдер који је креиран на рачунару, са циљем да га ,
у сарадњи са другима, уређујемо на Диску.

6.1 Гуглов документ

Кликом на опцију Направи→Документ започињемо креирање документа. Отвара се
празан документ са уређивачем врло сличним као код Мајкрософтовог Ворда (Microsoft
Word). Уређивач има мањи број опција али сасвим довољно да се форматира било који
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текст или слика у документу. Опција Коментари и опција Дели су видно издвојене у
десном горњем углу радног прозора.
.

Слика 6.10: Гугл Документ

Када кликнемо на Дели, добијамо исти дијалог за подешавање дељења као и код
директоријума. Поново, све особе којима дамо право Може да измени могу да уређују
документ равноправно са нама. Свака измена се може видети у десном делу радног
прозора, са именом особе која је измене извршила и тачним временом када су измене
настале.
За Гугл је карактеристична понуда Програмски додаци у уређивачу. Преко ове понуде све
што недостаје самом уређивачу може се додати као додатна Гугл-апликација. Избор
таквих апликација је велики. Можемо да додамо алат за креирање садржаја (Table of
contents), алат за креирање библиографије (EasyBib Bibliography Creator), креатор
графика (Charts) итд. Важно је напоменути да су све ове апликације бесплатне.

Слика 6.11: Програмски додаци (мени)
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Слика 6.12: Избор програмских додатака
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7. Гугл упитник

7.1 Креирање упитника
Гугл упитник је одличан алат за креирање анкета, упитника и скупљање података о
напредовању ученика. Креира се врло лако јер Гугл нуди већ утврђене форме питања.
Кликом на опцију Направи→Упитник започињемо креирање упитника. Сам Гугл у
почетном кораку у кратком цртама даје објашњење зашто треба користити Гугл упитнике.

Слика 7.1: Гугл Упитник

У следећем дијалогу бирамо наслов и тему, при чему тему бирамо од понуђених модела.
Препорука је да за озбиљне намене користимо модел Подразумевано.
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Слика 7.2: Креирање Гугл упитника

На потпуно новој страни уређујемо питања. На почетку стране, пре уређивања питања,
налази се Подешавања упитника, где је подразумевано означена само прва опција по
којој се одређује како ће испитаници бити пријављени да би упитник попунили.

Слика 7.3: Подешавања упитника

У оквиру сваког питања бирамо наслов питања, тип питања и да ли је питање обавезно
или опционо. Уређивање сваког питања завршава се кликом на дугме Готово. Упитник
нуди готово све врсте питања која могу да постоје у једном упитнику или анкети. У десном
горњем углу су постављене додатне три опције за уређивање питања.
Прво морамо да одлучимо из које области и у које намене креирамо упитник. Ако упитник
желимо да наменимо ученицима ради утврђивања знања, можемо да изаберемо област
математика и направимо упитник, рецимо, из области тригонометија.

Слика 7.4: Мени за уређивање питања
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Четири могуће врсте питања имамо на располагању.
1. Прво питање сваког упитника би морало да буде Име са обавезом попуњавања
тако да ћемо као тип питања изабрати Текст и означити опцију Обавезно питање.
Следеће питање додајемо кликом на дугме Додај ставку.

Слика 7.5: Тип питања - Текст

2. Друго питање би требало да буде Презиме, које је такође обавезно, тако да ћемо
као тип питања изабрати Текст. Поступак креирања исти је као код претходног
питања.
3. Треће питање би могло да нам буде Мејл-адреса, где је тип питања Текст, а
питање је обавезно. У пољу Текст помоћи можемо да унесемо пример мејладресе. После прва три питања наш упитник, још увек у радној верзији, изгледа
овако.

Слика 7.6: Изглед упитника
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4. Како смо већ одлучили да упитник буде са питањима из неке области, треће
питање може да буде са вишеструким избором одговора, тако да ћемо за тип
питања изабрати Више понуђених одговора.

Слика 7.7: Више понуђених одговора

5. У следећем питању можемо да бирамо исти тип питања Више понуђених
одговора, али и да омогућимо опцију додатног поља које бирамо кликом на Додај
“Друго”. У додатном пољу остављамо могућност ономе ко попуњава упитник да
поред понуђених одговора упише један свој одговор.

6. Ако желимо да питање има само два одговора од којих онај ко попуњава упитник
односно означава само један, за тип питања бираћемо Поље за потврду. Као
текст помоћи дајемо објашњење да је потребно означити само једну опцију и
означавамо питање као обавезно.
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Слика 7.8: Поље за потврду

7. За последње питање из одређене области бирамо такође тип питања Текст,
уносимо текст помоћи и означавамо питање као обавезно.

Када смо завршили унос питања остаје нам да на Страници потврде упишемо поруку
коју ће добити они који попуне упитник. Препоручује се да буде означена опција Прикажи
везу за слање још једног одговора која омогућава ново попуњавање упитника од
стране истог корисника.
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Слика 7.9: Подешавање упитника

Када у последњем дијалогу кликнемо на дугме Пошаљи упитник, отвара се дијалог у
коме добијамо линк који прослеђујемо свима који треба да попуне упитник, као и оквир за
мејл-адресе корисника које аутоматски позивамо да попуне упитник. Кликом на дугме
Пошаљи, линк за дељење овог упитника ће бити послан свим корисницама чије смо мејладресе унели. Уколико смо унели мејл-адресе корисника који не припадају нашем Гуглдомену, Гугл даје оквир за поруку у коме морамо да потврдимо нашу одлуку да наведени
корисници имају приступ новокреираном упитнику.

Слика 7.10: Дељење упитника

Слика 7.11: Корисници упитника ван домена
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Слика 7.12: Уграђивање упитника

Кликом на дугме Потврди, добијамо упутство за уграђивање упитника у било коју вебстрану на којој желимо да наш упитник постоји.
Кликом на дугме Готово у дијалогу Уграђивање упитника завршили смо креирање
упитника. Крајњи изглед упитника добијамо кликом на опцију Прикажи активни упитник у
главном менију.

Слика 7.13: Прикажи активни упитник
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Слика 7.14: Крајњи изглед упитника

Сви којима смо послали линк за дељење упитника могу да попуне упитник.
Пристигле одговоре можемо видети кликом на опцију Одговори у главном менију. Овде
је, рецимо слика јако приљубљена уз текст, а текст слике, опет, одвојен од слике.
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Слика 7.15: Одговори

Подопција Прихвата одговоре као укључена означава да се упитник може попуњавати, а
кад је ова опција искључена, упитник је затворен за попуњавање о чему нас Гугл
информише.

Слика 7.16: Укључен/искључен упитник

Када кликнемо на подопцију Прикажи одговоре, добијамо одговоре приказане у облику
Гуглове табеле. Ова табела се аутоматски чува на нашем Диску и можемо да је, као и
сваку другу датотеку, сачувамо на сопственом рачунару (ово чување на рачунару досад
нигде није било поменуто, а мислим да је важно да се посебно објасни) или да је
уређујемо на Гугл диску.

Слика 7.17: Извештај у облику табеле
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7.2. Флубаро алат за процену упитника
На основу добијених одговора можемо извршити и оцењивање ученика. У ту сврху
користимо посебан алат Флубаро који се додаје као Алатка у траку за уређивање табеле
са одговорима. Кликом на Алатке у падајућем менију бирамо опцију Галерија скрипти.

Слика 8.1: Алатке

У дијалогу добијамо читав списак скрипти које можемо да искористимо, a ако на списку
није видљив алат Флубаро, уносимо његов назив у поље за претрагу. Кликом на
Инсталирај додајемо овај алат у нашу уређивачку траку. У току инсталације морамо
проћи и процес ауторизације, односно морамо да прихватамо услове коришћења.

Слика 8.2: Галерија скрипти
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По завршетку инсталације, алат Флубаро је додат на траку. Кликом на алат отвара се
падајући мени у коме бирамо опцију за оцене задатака (Grade Assignement).

Слика 8.3: Распоређивање бодова

У првом кораку одређујемо која питања су само лични подаци ученика, које питање се
бодује и са коликим бројем поена, а које питање се не бодује. Кликом на дугме за
наставак (Continue) настављамо процес.
У следећем кораку одређујемо који од одговора сматрамо апсолутно тачним, тј. у односу
на који одговор оцењујемо друге одговоре. Обично се наш одговор као креатора упитника,
узима за апсолутно тачан и он се означава у другом кораку.
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Слика 8.4: Референтни одговори

У последњем кораку Флубаро нас обавештава да је направио извештај, нови радни лист
под називом Оцене. Овај радни лист садржи оцену за сваки одговор, као и преглед свих
оцена. Радни лист Оцене не треба да модификујемо, јер то може да омета слање оцена
мејлом. Уколико желимо да променимо овај радни лист, онда га копирамо и мењамо
копију.
Последњи ред приказује проценат ученика који су на свако питање одговорили тачно, док
су најслабији резултати истакнути наранџастом бојом. Такође, лични подаци појединих
студената, чији су поени испод 70% тачних, биће исписани црвеним фонтом.

Слика 8.5: Оцене

Кликом на подопцију за преглед извештаја (View Report) видећемо генерисани Флубаро
извештај, који се може послати на жељену мејл-адресу.
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Слика 8.6: Извештај

Кликом на слање извештаја имејлом (Email Me Report) извештај у виду табеле ће бити
послат креатору упитника.

Слика 8.7: Слање извештаја мејлом

Ове оцене можемо да пошаљемо сваком ученику појединачно, заједно са свим
одговорима и пратећом поруком. Кликом на подопцију за слање оцена (Email Grades)
послаћемо мејл свим ученицима који су попуњавали упитник.
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7.3 Предаја ученичких задатака преко упитника
Гугл-упитници су одличан алат за комуникацију између наставника и ученика и начин на
који ученици могу да изврше предају својих радова. Потребно је направити упитник
Предаја радова са само пет питања.






Прво питање (Име) – треба да буде са обавезом попуњавања тако да ћемо као тип
питања изабрати Текст, а опција Обавезно питање мора бити означена. Следеће
питање додајемо кликом на дугме Додај ставку.
Друго питање Одељење такође је обавезно тако да ћемо опет као тип питања
изабрати Текст и поступак креирања је исти као код претходног питања.
Треће питање Назив рада такође је обавезно при чему је и овде тип питања
Текст.
Четврто питање УРЛ адреса рада изискује да као тип питања одаберемо Текст и
означимо га као обавезно. У пољу Текст помоћи унећемо објашњење
„Ископирајте линк из адресбара у текстбокс“.
Пето питање Додатне информације као тип питања бираћемо Текст пасуса јер
очекујемо дужи одговор, а питање није обавезно. У поље Текст помоћи уносимо
уносимо текст „Питање је опционо“.
Наш креирани упитник Предаја радова би требало да изгледа овако.

Слика 8.8: Изглед упитника
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Линк према упитнику шаљемо на већ раније описан начин свим ученицима који треба да
предају радове. После попуњавања упитника од стране ученика добијамо извештај у
видуГугл-табеле у коме су у посебној колони линкови према ученичким радовима.

Слика 8.9: Извештај
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9. Гугл календар

9.1 Креирање догађаја
Коришћењем Гугл календара, у оквиру једне образовне установе лако усклађујемо
термине догађаја, часова и коришћења свих ресурса у временима које одговара свима.
Можемо да видимо или ажурирамо групне календаре, управљамо свим календарима на
једном месту, и још много тога. Такође, путем опције Хангаут свако може присуствовати
тим догађајима.
У списку Гугл-апликација бирамо опцију Календар. Ако први пут приступамо овој
апликацији, Гугл нам даје увод у коме можемо видети чему заправо ова апликација служи,
које све „подсећање“ на догађај можемо да изаберемо и води нас ка креирању првог
догађаја .

Слика 9.1: Креирање догађаја
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Слика 9.2: Прозор догађај

Када кликнемо на дугме Направи догађај, отвара се дијалог у коме бирамо:











назив догађаја;
календар коме догађај припада, а подразумевано је да припада кориснику
календара;
време у коме се догађај одвија;
локацију, при чему се при самом уносу адресе или објекта појављује списак
адреса и објекта Гугла; све могућности Гугл-сервиса видимо на основу овог списка
адреса који се свакодневно ажурира и врло је детаљан;
опис самог догађаја;
боју којом ће догађај у календару бити означен;
подсетник за догађај;
приватност догађаја, при чему се одређује за кога ће бити видљив овај догађај;
госте које позивамо да присуствују догађају; приликом уноса мејл-адресе
учесника догађаја (госта) Гугл je упоређује списком контаката свих корисника који
имају налог у оквиру нашег Гугл-домена школе, тако да се познате адресе брже и
аутоматски уносе.
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Слика 9.3: Подешавање догађаја

После свих унетих подата, креирамо догађај кликом на дугме Сачувај. Последњи дијалог
се односи на на слање позивница учесницима догађаја.

Слика 9.4: Слање позивница

Креирани догађај на календару показује време и назив догађаја. Када се превуче мишем
преко обојеног правоугаоника кликом на назив догађаја, који постаје линк, можемо да
мењамо и уређујемо догађај.
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Слика 9.5: Креирани догађај

9.2 Креирање календара
Да нам догађај не би „висио“ на календару, морамо га везати за одређени календар.Ако
немамо одређени календар коме би придружили догађај, први корак је креирање
календара кликом на опцију Направи нови календар у оквиру главне опције Моји
календари.

Слика 9.6: Креирање календара

У дијалогу који добијамо уносимо слична поља као код појединачног догађаја:






име календара;
организацију, где је подразумеван назив наше организације приликом креирања
гугл домена;
локацију;
опис календара;
дељење календара, при чему је подразумевано да особе унутар нашег Гуглдомена могу да виде све детаље догађаја у овом календару;
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појединачне позиве особама које треба да виде календар путем мејл-адреса,
при чему Гугл упоређује мејл-адресе учесника догађаја (госта) и списак контаката
на већ описн начин.
измењена права одређених особа.

Слика 9.7: Подешавање календара

Календар креирамо кликом на дугме Направи календар у доњем левом углу.
Све опције које су везане за новокреирани календар можемо да видимо кликом на
стрелицу поред назива календара, од којих су нам најважније Дели овај календар, Унеси
догађај у овај календар и Подсетници и обавештења.

Слика 9.8: Основне опције календара
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У опцији Дели овај календар подразумевано је да све особе у оквиру домена могу да
виде све детаље догађаја у календару.

Слика 9.9: Дељење календара

Затим уносимо особе и додељујемо им неке од дозволе. Дозвола Врши измене и
управља дељењем подразумева сет овлашћења највишег степена.

Слика 9.10: Измена права

9.3 Уношење догађаја у календар
Догађај у календар уносимо кликом на опцију Унеси догађај у овај календар. При томе
добијамо већ описани дијалог код креирања новог догађаја. Ако желимо да догађај ИКТ
обука придружимо новом календару, у дијалогу за измену догађаја бирамо новокреирани
календар.

Слика 9.11: Уношење догађаја

Једна од измена коју можемо да направимо приликом накнадног уређивања догађаја
јесте и измена власника догађаја. Кликом на опцију Промени власника код поља
Календар, отвара се дијалог у коме се бира нови власник догађаја. Кликом на опцију
Промени власника биће послат мејл кориснику, који је наведен као нови власник, на
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адресу наведену у дијалогу. Да би се промена извршила, нови власник би морао да
потврди промену кликом на линк који му је послат у мејл.

Слика 9.12: Промена власника календара

10. Гуглове групе
10.1 Креирање групе
Гуглове групе су онлајн заједнице сличне социјалним мрежама и форумима, где се
корисници повезују да бу дискутовали о некој теми. Гугл групу креирамо кликом на
иконицу Групе у прозору са доступним Гугл-апликацијама.
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Слика 10.1: Доступне Гугл-апликације

У радном прозору који нам се отвара Гугл описује све могућности коришћења група.
Креирање групе започињемо кликом на дугме Направи групу.

Слика 10.2: Креирање групе

У овом прозору Гугл обавештава кориснике да групама могу приступити и преко мобилних
уређаја скенирањем бар-кôда.
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Слика 10.3: Приступ мобилним телефоном

У следећем кораку одређујемо неке од основних карактеристика групе:
–
–
–
–
–

назив групе
адресу електронске поште групе
опис групе
примарни језик групе
тип групе

Слика 10.4: Карактеристике групе

Уколико желимо да креирамо групу ученика једног одељења која ће дискутовати на теме
које се тичу једног предмета онда за тип групе бирамо Веб форум.
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Слика 10.5: Избор типа групе

Веб-форум омогућава људима да комуницирају са групом и имају занимљиве и
интерактивне дискусије на вебу. Чланови групе постављају теме и одговоре на веб страни
групе, при чему за сваку измену на тој страни добијају обавештење на своју мејл адресу.
–

Основне дозволе и улоге

Препорука је да се дозволе и права приступа оставе онако како су препоручене од стране
Гугла, где је прегледање тема и постова дозвољено члановима групе, а било ко се може
приjaвити да постане члан групе.

Слика 10.6: Дозволе и права над групом

Кликом на дугме Направи креирамо жељену групу. У готово свим Гугл-апликацијама
постоји сигурносни кључ (CAPTCHA) где се од корисника тражи да унесе понуђени текст у
поље. Сврха Капча-верификације је онемогућавање хакера и спамера да користе аутофилинг (auto-filling) програме на веб-страни. Нажалост, ова опција доста успорава
коришћење готово свих Гугл-алата и можда у томе треба тражити узроке мање
популарности неких Гугл-апликација.
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Слика 10.7: Верификација групе

У последњем кораку Гугл даје потврдну поруку да је група успешно креирана.

10.2 Подешавање групе
У следећем кораку, а који није неопходан и може бити прескочен, можемо да свој Гуглналог повежемо са групом коју смо управо креирали чиме одређујемо како ћемо да
будемо потписани при слању постова. Кликом на Задржи моја првобитна подешавања
или Сачувај промене, отварамо страну новокреиране групе.
Гугл нуди могућност да проследимо поруку добродошлице свим члановима и да
започенемо тему кликом на дугме Нова тема.

Слика 10.8: Додавање поруке добродошлице

Порука добродошлице се уређује у уређивачу, сличном ономе у коме се уређују
документи на Диску. Уређивање се завршава кликом на дугме Сачувај.
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Слика 10.9: Порука добродошлице

За општа подешавања групе користимо два менија на горњој десној страни контролне
табле.

Слика 10.10: Два уређивачка менија

Кликом на дугме Моја подешавања
подешавање личног чланства у групи.

отвара се листа опција које нам омогућавају

Слика 10.11: Подешавање чланства

Кликом на дугме Подешавања
отвара се листа опција које се тичу распореда
тема и општих подешавања групе. Кликом на подопцију Подешавање групе добијамо
прозор који је сличан првом кораку при креирању ове групе јер видимо све основне
информације које смо већ унели. Интересантна информација која се налази на дну
прозора је ХТМЛ кôд веб-странице креиране групе. Уколико желимо да уградимо веб
страну наше групе у спољну веб-страницу, копирамо дати ХТМЛ iFrame у ХТМЛ саме
спољне веб-странице.
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Слика 10.12: Подешавање групе

Слика 10.13: HTML кôд за уграђивање групе

На левој страни прозора Подешавања групе налази се бочни мени са најважнијим
опцијама: за додавање нових чланова (Чланови), подешавања дозвола корисника
(Дозволе), подешавање улога корисника (Улоге) и основне информације (Информације).

10.3 Чланови групе
Чланове групе можемо додавати на два начина: позивањем чланова и директним
додавањем чланова.
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Слика 10.14: Додавање чланова

Кликом на Позивање чланова добијамо поље за унос мејл-адреса чланова које
позивамо и поље за писање позивнице. При писању мејл-адреса Гугл препознаје већ
унете мејл-адресе наших контаката, чланова других група и нуди њихово аутоматско
уношење. Поступак завршавамо кликом на дугме Пошаљи позивнице. Све особе којима
је прослеђена позивница на мејл адресу моћи ће само кликом на линк у телу мејла и са
својим Гугл налогом приступе групи. Одједном можемо позвати максимално 10 корисника.

Слика 10.15: Позивање чланова групе

Кликом на Директно додај чланове уписујемо мејл-адресе свих особа које на тај начин
аутоматски постају чланови групе. У опцији за пријаву електронском поштом можемо да
бирамо начин на који ће нови чланови бити обавештавани о активностима у оквиру групе.
Као подразумевана вредност означена је прва опција, учествовање на веб-форуму без епорука.
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10.4 Ознаке и категорије
Дискусија чланова групе се одвија преко тема које постављају администратор и чланови
групе. При креирању групе омогућено нам је груписање тема на два начина: коришћењем
ознака и коришћењем категорија.
Ознаке и категорије су две опције за организовање тема у оквиру групе. Иако су ове
опције сличне по својој сврси , оне се разликује у томе како их чланови групе виде. Само
једна од ових опција може бити укључена у једној групи.
Ознаке су посебне речи које се користе да се теме групишу према предметним
областима. Ознаке за групу се креирају од стране администратора (или чланова са
посебном дозволом ), а затим их чланови групе примењују у означавању тема. На пример
,администратор групе у оквиру области " Образовање" може креирати ознаку под називом
"ученици". Чланови групе могу доделити ову ознаку свакој теми за коју мисле да се
односи на "ученици". На овај начин је олакшано претраживање тема по предметном
подручју.
Категорије се користе за организовање тема у предметним областима. Важно је да сваки
члан када приступа групи прво види листу група категорија, категорије и теме које њима
припадају. Тек када отвори неку од тема, члан групе може да пише свој коментар и да
учествује у дискусији. Категорије омогућавају прегледност и омогућавају приступање
чланова групе жељеним дискусијама.

10.5 Груписање тема у категорије
Кликом на опцију Управљај у менију у горњем десном углу, отварамо бочни леви мени у
коме под опцијом Подешавања бирамо Категорије.
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Слика 10.16: Категорије

Пошто су категорије подразумевано онемогућене, у следећем дијалогу потребно је
кликнути на дугме Омогући.
Прво дајемо назив Групи категорија и опис групе. Категорију креирамо кликом на Додај
нову категорију, при чему добијамо два поља где попуњавамо назив категорије и опис
категорије.

Слика 10.17: Додавање категорије

Кликом на Додај нову групу категорија додајемо нову групу. Сваку следећу категорију
креирамо и додајемо на исти начин и на крају кликом на дугме Сачувај завршавамо
креирање категорија.
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У радном прозору групе сваки члан групе прво види листу група категорија и категорије
које припадају њима.

Слика 10.18: Изглед форума групе

Кликом да дугме НОВА ТЕМА у оквиру неке од категорија започињемо тему која би била
интересантна нашим члановима групе. За сваку тему уписујемо назив и опис теме.

Слика 10.19: Постављање теме

Сви чланови на крају виде све категорије и теме распоређене према категоријама, пре
него што започну одговоре у дискусији.
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11. Гугл Блогер (Blogger)
11.1 Креирање блога
Креирање блога коришћењем Гугл Блогер апликације је једноставно. Kада смо већ
улоговани Гугл налогом, идемо на почетну страну овог сервиса blogger.com, где нас Гугл
пита да ли желимо да се представљамо са већ креираним Гугл-плус профилом.
Препорука је да се у коришћењу свих Гугл-апликација представљамо само једним
профилом како бисмо искористили могућности тих апликација на што бољи начин.

Слика 11.1: Блогер

У једноставном радном прозору Блогера одмах видимо дугме Нови блог за креирање
блога. Гугл нам затим нуди да одмах направимо листу блогова које ћемо пратити, као и
неке корисне савете у вези са креирањем блога. Како нам ова страна већ наговештава
једноставност нашег пута до блога, кликом на дугме Нови блог, започињемо креирање
првог Гугл-блога.

Слика 11.2: Дугме Нови блог
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Добијамо дијалог у коме уписујемо назив блога, УРЛ адресу блога и бирамо шаблон. На
крају, кликом на дугме Направи блог, креирали смо блог који даље можемо уређивати и
мењати.

Слика 11.3: Креирање новог блога

Враћамо се на контролну таблу, где се поред назива креираног блога појављује мени са
опцијама:

Слика 11.4: Мени за уређиивање блога

Направи нови пост (Writing a new post): Кликом на наранџасту иконицу са оловком
приступамо уређивачу постова за блог.
Иди на листу постова (Viewing your posts): Кликом на суседну сиву иконицу можемо
видети све наше постове.
Омиљени блогови - Испод листе наших блогова, налази се листа блогова које ми
пратимо и новости из њихових последњих постова.
Још опција - Кликом на последњу иконицу добијамо још опција којима уређујемо наш
блог:
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Преглед (Overview)
Постови (Posts)
Странице (Pages)
Коментари (Comments)
Статистика (Stats)
Зарада (Earnings)
Изглед (Layout)
Шаблон (Template)
Подешавања (Settings)

11.2 Нови пост
Опција Још опција→Постови нас води на страну која је празна. Кликом на Направи
нови пост креирамо свој први пост.

Слика 11.5: Нови пост

Сам пост се пише у уређивачу сличном оном у Гугл-документима са осиромашеним
избором алатки, али сасвим довољним да се форматира текст, унесе било која слика или
линк.
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11.3 Уметање слике
Слику у тело блога постављамо као код уређивања било ког другог документа. Кликом на
иконицу Уметните слику у уређивачу поста, у дијалогу бирамо слику коју ћемо да
унесемо, при чему слика може бити на нашем рачунару, телефону, у оквиру нашег блога,
Пикаса-алубума (Picasa), или се може директно преузети са веб-камере. Уношењем УРЛ
адресе можемо уметнути и слику са веба.

Слика 11.6: Уметање слике у пост

Кликом на уметнутну слику, испод ње добијамо мени којим даље одређујемо величину
слике и њен положај у посту.
Текст уносимо у тело блога-поста као и код било ког другог документа и форматирамо га
алаткама у уређивачу. На крају, када смо сигурни да смо унели све што је било потребно,
објављујемо наш пост кликом на дугме Објави.
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Слика 11.7: Објава поста

Гугл нас враћа на страну са свим постовима. Када превучемо мишем преко реченице која
пост представља, он постаје линк, а испод линка се појављује мени. Коришћењем опција
тог менија можемо поново уредити пост, видети како пост стварно изгледа на блогу,
избрисати га или уредити дељење поста.

Слика 11.8: Уређивање поста

После свих извршених измена на посту, можемо видети како он изгледа на блогу кликом
на опцију Прикажи у менију којим смо уређивали пост или кликом на опцију Прикажи
блог у менију у горњем левом углу.

Слика 11.9: Прикажи блог

68

Слика 11.10: Изглед блога

11.4 Додавање видео-датотеке
Да бисмо додали видео-запис у блог потребно је да кликнемо на иконицу Уметните
видео у уређивачу поста. У дијалогу можемо да изаберемо видео са нашег рачунара,
телефона или камере, али можемо и да директно претражујемо Јутјуб канал и пронађемо
видео који одговора нашој теми поста и директно га поставимо. Видео који постављамо
на наш пост не сме бити већи од 100 MB.

Слика 11.11: Претраживање Јутјуб канала
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11.5 Промена шаблона
При креирању блога смо већ одабрали шаблон, али можемо накнадно мењати кликом на
опцију Шаблон у левом бочном менију.

Слика 11.12: Промена шаблона

Када већ одаберемо Шаблон, кликом на дугме Прилагоди у могућности смо да у
изабраном шаблону променимо боје, позадину, фонтове...Поред измене изгледа шаблона
по принципу „превуци и спусти“ (drag and drop) и бирања опција које нуди Гугл, омогућено
је и промена самог изворног кôда кликом на Измени HTML. Гугл нуди и могућност
прилагођавања шаблона претраживачу на мобилним уређајима.

Слика 11.13: Прилагођавање избраног шаблона
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Слика 11.14: Дизајнер шаблона

11.6 Изглед блога и додавање гаџета
Када кликнемо на опцију Изглед у левом бочном менију, можемо мењати организационе
делове блога, уклонити или изменити гаџете на блогу. Гаџете распоређујемо по
једноставном принципу „превуци и спусти“ (drag and drop), а нове додајемо кликом на
Додај гаџет.

Слика 11.15: Промена изгледа блога

Списак гаџета који се могу додати је велики, тако да се блог може „обогатити“ разним
садржајима који могу да задрже пажњу посетилаца блога.
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Слика 11.16 Додавање гаџета

11.7 Јавност блога и дозволе
Подразумевано, наш блог је јаван, и свако може да га види и чита на инернету. Ипак, ако
желимо да наш блог виде само одабране особе можемо да подесимо овлашћења кликом
на Подешавања→Основно.
У понуди Читаоци блога видимо да је подразумевана вредност Јавно, а када кликнемо
на линк Измени, добијамо три могућности: Јавно, Приватно – само аутори блога и
Приватно – само ови читаоци. Ако се одлучимо за трећу опцију можемо да унесемо
мејл-адресе свих читалаца блога кликом на Додај читаоце.

Слика 11.17: Додавање читаоца

Кликом на Сачувај промене шаљемо позивницу читаоцу, чију смо адресу додали, да
погледа наш блог.
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12. Гугл-Сајтови
Гуглови сајтови су и поред свог статичног и наоко недопадљивог изгледа веома
функционални јер представљају комбинацију сајта и вики. Особине вики на Гугл-сајту су
то што имају могућност сарадње са неограничени бројем сарадника, при чему се могу
дати различите дозволе сваком сараднику за сваку поједину страницу; постоје типови
страница који постају складиште датотека као што је уобичајено код вики-алата; сајт има
понуду за праћење и памћење историје ревизија што је важно за све сарадничке алате
како бисмо могли пратити шта сарадници раде и вратити на претходно стање уколико је
дошло до грешака и нежељених акција. Особине сајта су, пак, у самој хијерахији страница
која се може гранати на много нивоа; шаблони страница као и целог сајта; могућност
креирања вертикалног и хоризонталног менија и навигације.
Поступак креирања сајта сличан је другим апликацијама за ове намене, само што код
Гугла има своје специфичности које се односе на повезаност са осталим Гугловим
апликацијама што олакшава рад на сајту и растерећује га истовремено. Пре израде сајта
добро је да имамо не само сврху сајта, него и визију његовог менија и садржаја на
страницама да бисмо одмах креирали навигације и одабрали одговарајуће шаблоне за
странице.








Општа подешавања сајта нас чекају на самом почетку, а касније им можемо
приступити из менија Још радњи, и опције Управљај сајтом. Општа подешавања
подразумевају: назив сајта, УРЛ-адресу сајта, копирање или брисање целог сајта. У
истој понуди за управљање сајтом су смештене и картице за мапу сајта - Странице,
праћење недавних активности на сајту, списак свих прилога, за дељење и дозволе,
и за детаље дизајна сајта – Теме боје и фонтови. Осим УРЛ-адресе сва подешавања
сајта могу се накнадно мењати и дотеривати.
Израда мапе сајта подразумева додавање свих страница које смо планирали уз
помоћ команде која има икону странице и знак + . Код додавања нове странице сваки
пут водимо рачуна о три одређења странице: име странице; хијерархији странице: да
ли је главна или ће бити у зависном односу од постојеће странице, тј. њена
подстраница и та хијерархија може да буде разграната на много нивоа; шаблону
странице: класична веб-страница, објаве у форми мини-блога, складиште датотека,
листа којој сами дефинишемо поља, почетна страница, која ће бити смао једна.
Измена изгледа сајта је специфичност Гуглових сајтова, а команда се налази у
падајућем менију понуде Још радњи. Наиме, када додамо странице све их видимо у
мапи сајта, и Гугл их аутоматски распоређује у два нивоа у бочни мени и то по
азбучном/ абецедном реду, а не по реду који нама одговара. Уз помоћ понуде за
измену изгледа сајта ми их, међутим, можемо у навигацији учинити видљивима и
распоредити где желимо: додавањем неких од њих у хоризонтални мени који има
дугмад као елементе навигације, остављањем и премештањем у бочном менију;
прегруписати их формирањем више бочних менија. У том случају мапа сајта остаје
иста, али оно што корисник користи као навигацију кроз сајт може да изгледа сасвим
другачије. Ова могућност као и могућности са изгледом сваке поједине странице
истовремено су тешкоћа Гугловог сајта, али и поље за креативност и комбинаторику.
Уређивање странице покрећемо тако што, док смо на некој страници, користимо
команду са оловчицом. Отвориће нам се мени са картицама за: уметање различитих
елемената у страницу (линк, слика, текст, Гуглови документи, видео-запис са Јутјуба,
мапа, календар, ХТМЛ итд); обликовање које садржи команде за форматирање;
табела уз помоћ које додајемо и уређујемо табелу; изглед у чијим понудама бирамо
шаблон саме странице који су представљени и визуелно. Уколико смо при креирању
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странице одабрали као тип странице веб-страницу, логично је да ћемо прво бирати
изглед странице, а затим уметање различитих елемената у делове одабраног
шаблона странице.
Дељење и дозволе у менију Још радњи је опција која нас одводи на могућност
додељивања различитих дозвола корисницима. Потребно је познавати Гугл-логику
дозвола. Сви корисници с којима желимо да делио неке странице, морају прво имати
дозволу за цео сајт, а онда избором прилагођених подешавања можемо да им дајемо
дозволе за сваку поједину страницу: може само да види, може да мења. Уколико не
променимо из подразумеваних права у прилагођена, сви ће имати једнаке дозволе за
сваку страницу на нивоу целог сајта.
У опцијама падајућег менија Још радњи су у друге могућности: за брисање и
копирање појединих страница, штампање, за претварање појединих страница у
шаблон који ћемо користити и за друге нове странице на том сајту или било ком
другом који покрећемо

Слика 12.1: Најбитније опције Гугл-сајта: додавање нове странице, уређивање, измена
изгледа и управљање сајтом

12.1 Креирање сајта
Приликом креирања домена школе коришћењем Гугл-апликација за образовање, опција
Сајтови омогућује креирање сајта школе, који ће осим пружања информација као основне
намене служити и за комуникацију наставника и ученика, планирање часова и догађаја,
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дељење докумената и свих осталих прилога. Сајт се уређује једноставно, као документ,
без неопходног техничког предзнања.
У основном прозору апликација које можете да користите одаберите апликацију Сајтови.

Слика 12.2: Иконица Сајтови

Ако први пут користимо опцију Сајтови, отвара се прозор у коме Гугл објашњава намене
у којима се могу користити овако направљени сајтови.

Слика 12.3: Контролна табла Сајтови

У опцији Сазнајте више можемо видети примере Гугл-сајтова и пет главних препорука
Гугла о апликацији Сајтови. Кликом на дугме Направи у претходном прозору, започећемо
израду сајта школе.
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Слика 12.4: Примери Гугла сајта

У следећем кораку бирамо шаблон за свој сајт, име сајта и тему. За шаблон можемо
изабрати Празан шаблон или неки из Галерије шаблона.

Слика 12.5: Креирање сајта

Галерија шаблона подразумева шаблоне распоређене у категорије према којима
корисник може да изабере одговарајућу шаблон.
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Слика 12.6: Бирање шаблона сајта

У опцији Изаберите тему у претходном прозору бирамо једну од понуђених комбинација
боја и распореда делова стране сајта.

Слика 12.7: Бирање теме

У пољима Још опција попуњавамо категорије у које спада сајт који се креира и дајемо
кратак опис сајта.

Слика 12.8: Категорије и опис сајта
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Препоручује се да при изради првог Гугл-сајта изаберемо Празан шаблон. После
одабраног шаблона, теме и попуњених додатних опција, поступак завршавамо кликом на
дугме Направи.
Сајт је аутоматски креиран и даље уношење садржаја и креирање веб страна се уређује
коришћењем менија у горњем десном углу.

Слика 12.9: Креиран празан сајт

12.2 Главни мени
Главни мени за уређивање свих страна на креираном сајту садржи три опције: Измените
страницу (пречица тастер е), Нова страница (пречица тастер c) и Отворите мени “Још
радњи” (пречица тастер m).

Слика 12.10: Главни мени за уређивање сајта и веб страна

Кликом на ставку менија за измену странице
веб-страна уређује слично као документ.
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отвара се уређивач у коме се

Слика 12.11: Уређивач веб стране

Најважнија опција је Уметни јер омогућује да се у веб страну уграде Гугл-документи
направљени на Гугловом Диску, као и веб-садржаји који су независни од Гугла.

Слика 12.12: Све опције под Уметни

Опције Обликовање, Табела, Изглед су слични као и код уређивача при уређивању било
ког документа на Гугловом Диску.

12.3 Опште информације о сајту
Кликом на ставку менија Још радњи
Гугл нуди у падајућем менију
низ опција којима се уређује сајт у целини. Опште карактеристике сајта се уређују под
опцијом Управљај сајтом.
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Слика 12.13: Подешавање сајта

Под општим информацијама неки од података већ постоје, као што су наслов сајта и
категорије којима сајт припада, и те информације смо унели приликом креирања сајта. У
следећем дијалогу уносимо поруку коју ће на кратко видети посетиоци сајта.

Слика 12.14: Порука на сајту

Врло важна ставка у конфигурисању сајта, која се налази у списку линкова у бочном
менију стране Управљање сајтом, јесте Дељење и дозволе. Овом опцијом одређујемо
права корисника над целим сајтом.
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Слика 12.15: Дељење и дозволе

Кликом на линк Промени отвара се дијалог у коме се прецизније одређују права
корисницима на Гугл-домену коме сајт припада.

Слика 12.16: Промена права над сајтом

Ако се корисници позивају преко њихових мејл-адреса, онда се на страни Управљај
сајтом→Дељење и дозволе уносе мејл-адресе тих корисника у посебан оквир за текст
при чему им се додељују права Може да измени или Може да види. Препоручљиво је да
се свим новоунетим адресама додели право Може да види, а да се касније та права
мењају по потреби.
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12.4 Измена изгледа сајта

Кликом на ставку менија
опција којима се уређује сајт у целини.

Гугл нуди у падајућем менију низ

Најзначајније опције су Измена изгледа сајта и Управљај сајтом. Кликом на Измена
изгледа сајта отвара се хоризонтални мени на врху стране који служи за избор и
дефинисање организационих делова веб-стране.

Слика 12.17: Измена изгледа сајта

Самим кликом на ставке у менију заглавље, хоризонтална навигација, бочна трака и
прилагођено подножје, укључују се или искључују означени делови веб стране. Ширина
сајта може бити одређена темом (чекирана опција Подразумевано за тему) или
Прилагођена са жељеном ширином у пикселима.

12.5 Измена заглавља, хоризонталне линије и подножја сајта
Преласком мишем преко било ког дела осенченог заглавља сајта, појављује се
затамњени оквир са поруком Измените заглавље сајта, који сугерише да кликом миша
корисник може даље да измени заглавље. Добија се дијалог у коме се бира лого који ће
стајати у крајњем левом делу сајта, као и величину заглавља и његов положај у односу на
целу веб страну. Oвако измењено заглавље сајта ће се наћи на свакој новокреираној вебстраници на сајту.
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Слика 12.18: Измена заглавља сајта

Преласком мишем преко било ког дела осенчене хоризонталне линије појављује се
затамњени оквир са поруком Измените хоризонталну навигацију, који сугерише да
кликом миша корисник може даље да измени тај део веб-стране. Добија се дијалог у коме
креирамо главни мени са линковима према важним странама веб-сајта. Креирани мени ће
постојати на свакој новокреираној веб-страници.
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Слика 12.19: Измена хоризонталне навигације

Преласком мишем преко било ког дела осенченог прилагођеног подножја појављује се
затамњени оквир са поруком Измените прилагођено подножје, који сугерише да кликом
миша корисник може даље да измени подножје веб-стране. Добија се дијалог у коме се
може додати текст који углавном треба да садржи годину када је сајт настао и назив (име)
власника сајта. Oвако прилагођено подножје ће се наћи на свакој новокреираној вебстраници на сајту.

84

Слика 12.20: Измена прилагођеног подножја

12.6 Измена бочног менија
Преласком мишем преко менија страница у бочном менију (Sidebar) појављује се
затамњени оквир са поруком Измените ставку бочне траке, који сугерише да кликом
миша можемо да изменимо бочни мени. Добија се дијалог у коме се у бочни мени додају
линкови према важним странама веб сајта. Креирани мени ће постојати на свакој
новокреираној веб-страници.

Слика 12.21: Измена бочног менија
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Слика 12.22: Одређивање навигације у бочном менију

12.7 Креирање нове веб-странице

Кликом на ставку менија
отварамо дијалог у коме одређујемо назив нове
веб-стране, врсту веб-стране према намени коју желимо и место стране на сајту.

Слика 12.23: Креирање веб стране

86

Гугл нуди неколико форми веб-страна које нам омогућују различите услуге:







Веб-страница омугућује писање постова, коментара и постављање датотека.
Објава омогућује само писање постова и идеална је за објаву саопштења.
Складиште датотека омогућује објављивање свих врста датотека и њихово
увезивање са Гугловим Диском, складиштење и архивирање у посебне фасцикле.
Оваква форма је погодна за складиштење свих врста докумената, презентација и
других датотека које су потребне наставницима и ученицима.
Листа омогућује бележење активности на заједничком пројекту, листу нерешених
проблема и свих осталих ставки чији се развој може пратити и бележити.
Прва страница омогућује додавање гаџета (додатних опција) и намењена је за
приватне садржаје креатора сајта.

13. Израда веб-страна посвећених наставном предмету
Ако желимо да креирамо сајт посвећен свом наставном предмету, потребно је да направи
план веб-страница и садржаја који ће бити заступљени на тим странама. Морамо да
имамо у виду да је за успешну реализацију наставе потребно да веб-страна садржи:









општу комуникација са ученицима у виду саопштења;
комуникацију са ученицима на задату тему путем објављених садржаја;
дељење садржаја и упутстава који су ученицима потребни за учење;
литературу која се препоручује при изучавању овог предмета;
постављање задатака разних форми намењених ученицима;
могућност да ученици предају решења задатака;
календар часова и обавеза;
дељење активности групе формиране на Гугловом Диску.

Све наведене ставке, наравно, нису обавезне и неке од њих се преклапају по питању
функције коју остварују, али могућности једног Гугл-сајта су велике тако да их треба
комбиновати и користити према афинитетима ученика као крајњих корисника.

13.1 Шаблон Веб страница
За комуникацију са ученицима на задату тему, при чему се могу постављати и преузимати
садржаји у виду датотека, идеално је креирати веб-страну која би имала шаблон Веб
странице.
Према томе, приступамо већ описаном поступку креирања стране у коме за шаблон
бирамо веб-страницу, а за локацију бирамо Постави страницу на највиши ниво, чиме
смо омогућили да нам се линк за новокреирану страну појави у бочном менију испод
линка за почетну страну.
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Слика 13.1: Шаблон Веб странице

На радној површини се линк према новокреираној страници налази у бочном менију испод
линка према Почетној страни. У средишњем делу је новокреирана страна отворена за
уређивање при чему администратор (особа која је креирала страну) може да напише
текст, постави своју датотеку и напише коментар. При уношењу текста користи се трака
уређивача која се налази на врху стране. Све промене на страни се чувају кликом на
дугме Сачувај у горњем десном углу. У зависности од дозвола и улогакоје имају други
корисници над овом страном, они такође могу да ураде све или неку од ових активности.

Слика 12.25: Опције Веб странице

Новокреирана страна Математика са унетим текстом, постављеном датотеком и
написаним једним нашим коментаром на крају изгледа овако.
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13.2 Веб-страна са саопштењима
За општу комуникацију са ученицима најбоље је да креирамо веб-страну која има шаблон
Објаве, при чему би се на веб страници објављивала саопштења .
При креирању такве стране за локацију бирамо страну Стави страницу под Математика,
чиме смо од нове странице направили подстраницу Математике.

Слика 13.2: Шаблон Објаве

Новокреирана страна Саопштења на локацији подстранице изгледа као на слици (Слика
128), Кликом на дугме Нови пост можемо да креирамо нови пост, при чему пост
аутоматски постаје веб-страница, а наслов поста је линк према тој страни .
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Слика 13.3: Додавање постова на страни са шаблоном Објаве

13.3 Складиште датотека
Сви лекције, материјали и остала документа, која су потребна ученицима, можемо да
објављујемо на веб-страни која има шаблон Складиште датотека.
При креирању стране за шаблон бирамо Складиште датотека, а за локацију бирамо
страну Стави страницу под Математика, чиме смо од нове странице направили још
једну подстраницу Математике.

Слика 13.4: Шаблон Складиште датотека

На креираној страни Лекције појавиће се уређивач са више опција: постављање датотека
са рачунара, постављање датотека са Гугловог Диска, постављање линкова према
образовним садржајима на вебу, брисање постављених датотека и пријављивање за
обавештења мејлом при свакој промени стране.
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Слика 13.5: Мени веб-стране Складиште датотека

Додај датотеку је опција која нам омогућава да поставимо датотеку са нашег рачунара.
Додај везу је опција која нам омогућава да додамо датотеку са веба, при чему саму
датотеку можемо да опишемо
Додај са диска омогућава постављање датотеке са Гугловог Диска при чему можемо да
поставимо било коју нашу датотеку и оне које други корисници деле са нама.
Премести у омогућава складиштење датотека у посебне фолдере.
Избриши омогућава брисање било које датотеке.
Пријавите се за промене странице - Кликом на ову опцију пријављујемо се за мејл
обавештења када администратори те странице мењају садржај странице.
Веб страна Лекције са додатим датотекама са Гугл диска, УРЛ-адресом датотеке са веба
и једним додатим нашим коментаром би изгледала као на Слици 131. Видљива је
екстензија (тип) сваке постављене датотеке; извор датотеке преузете са веба са нашим
описом и време када су датотеке постављене. Код датотека које су преузете са рачунара
постоје линкови Прикажи и Преузми; код датотека које су преузете са Гугловог Диска
постоји само линк Прикажи јер се даотека отвара на Диску на коме већ постоји могућност
за преузимање датотеке.

Слика 13.6: Веб-страна Лекције

13.4 Веб страна са произвољном листом
Веб-страна на којој се могу објављивати спискови уџбеника који су прописани за
коришћење за неки предмет имала би шаблон Листе.
При креирању овакве веб-стране за шаблон бирамо Листе, а за место бирамо страну
Стави страницу под Математика, чиме смо од нове странице направили подстраницу
Математике.
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При коришћењу овог шаблона Гугл даје и свој додатни избор шаблона за листе и нуди
могућност креирања сопственог шаблона. Пошто се сви остали понуђени готови шаблони
везују за пројекте, а нама је потребна страна која ће бити корисна ученицима, одлучићемо
се за креирање нове листе у којој можемо навести, на пример, све потребне уџбенике.
Кликом на Користи шаблон започињемо прављење листе.
У дијалогу Прилагођавање листе дефинишемо називе колона, које ће чинити нашу
листу, и њихов тип.

Слика 13.7: Креирање Листе

Слика 13.8: Шаблон Листе

Веб-страна Уџбеници са креираном листом по колонама изгледа као на Слици 134.
Кликом на Додај ставку испуњавамо листу жељеним подацима, док колоне мењамо
кликом на Прилагоди ову листу.
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Слика 13.9: Пример веб стране по шаблону Листа

Слика 13.10: Додавање ставки

13.5 Креирање приватне стране
Гугл даје могућност креирања приватне веб-стране која садржи само гаџете које
одаберемо према нашим интересовањима и као таква она служи за забаву. Ова вебстрана треба да садржи само приватне садржаје тако да, без обзира каква права
доделимо корисницима сајта, садржај ове стране видећемо само ми као креатори стране.
При креирању овакве веб стране за шаблон бирамо Прва страница, а за локацију
бирамо Постави страницу на највиши ниво. При аутоматском креирању стране Гугл
даје поруку да се на овој страни додају гаџети које може да види само креатор стране.
Кликом на Додај личне гаџете отвара се дијалог у коме се могу изабрати неки од готових
Гуглових гаџета, а претрагом можемо доћи до врло интерeсантних садржаја које можемо
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да уградимо у страну у виду гаџета. Широк спектар садржаја нам омогућава да на једној
страни пратимо вести, календар догађаја, Јутуб-канале и др.

Слика 13.11: Додавање гаџета

Наша Приватна страна сада изгледа шарено, али различити садржаји на једном месту
постају добар разлог да ову страну корисници посећују често.

Слика 13.12: Изглед приватне стране
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13.6 Додавање календара и групе са Гугл диска
Све што смо креирали у оквиру Гугл апликација Календар и Групе можемо додати на веб
стране нашег сајта. У ту сврху креирамо две нове веб стране Календар часова и
Ученици I3.
При креирању обе веб стране за шаблон бирамо Веб страница, а за локацију бирамо
Стави страницу под Математика.

Кликом на ставку менија
на новокреираној страни Календар,
коришћењем траке едитора на врху стране, уграђујемо већ креирани календар на вебстрану.

Слика 13.13: Додавање календара на веб страну

У следећа два дијалога бирамо жељени календар, одређујемо величину приказаног
календара у односу на целу страну, временски опсег који ће бити приказиван на
календару и навигациону дугмад. Кликом на дугме Сачувај у горњем десном углу
завршавамо поступак додавања календара на веб-страну којој можемо да дамо име
Календар.

95

Слика 13.14: Изабрани календар

Слика 13.15: Подешавање календара на веб-страни
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Слика 13.16: Уграђен календар

Кликом на ставку менија
на новокреираној страни Ученици I 3,
коришћењем траке уређивача на врху стране, уграђујемо већ креирану форум-групу на
веб- страну.

Слика 13.17: Додавање креиране форум групе на веб страну
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14. Остали Гугл сервиси
14.1 Јутјуб (Youtube)
Јутјуб је најпознатији сервис за објављивање и дељење видео-записа и медијских
клипова, који има особине социјалне мреже. Гуглу је требало неколико година након
куповине овог сервиса да га прилагоди својој пословној политици и принципу доступности
свих Гуглових сервиса преко једног налога тако да већ пар година сваки корисник Џимејлналога има на располагању и Јутјуб, само је потребно да активира свој канал и уреди га.

Јутјуб се налази и у сету Гугл-апликација за
образовање, с тим што у Србији неки имају проблеме
да га на школском домену додају на листу активних
апликација. Када се у администраторској конзоли
омогући Јутјуб, сваки корисник уз своју пословну
адресу може да користи и Јутјуб за:










покретање свог канала и уређење профила;
објављивање сопствених видео-записа са
различитим дозволама и видљивошћу;
побољшања и ситне корекције објављених
видео-записа на самом каналу, уз помоћ алатки
за побољшања снимка;
формирање плеј-листи било од сопствених
објављених видео-записа, било од оних који
постоје на сервису;
праћење
и
регистровање
на
различите
образовне канале са корисним садржајима;
дељење својих и туђих видео-записа путем
друштвених мрежа, имејла и уграђивање у вебместа (Блогер, Гугл-сајт) путем ембед-кода;
коментарисање и интеракција са другим
власницима канала;
аутоматско објављивање видео-стриминга са
других Гугл-услуга каква је Хангаут у ваздуху
(Hangout in Air);
праћење и анализа посета канала;

Слика 14.1: Опције на Јутјубканалу

Aко решимо да Јутјуб канал постане наше складиште образовних садржаја, свакако ће
нам бити занимљив прегршт додатака Јутјубу од оних где поводом неког видео-записа
можемо да покренемо онлајн дебату па ћемо се послужити Гугл-модератором; преко оних
који додају натписе на постојеће видео-записе; до оних који нам омогућавају да исецамо
постојеће видео-записе и спајамо делове у нови садржај за своје потребе.
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14.2 Гугл-претраживач
Гугл је синоним за претраживање и претраживачи и јесу њихова почетна делатност и
делатност на којој највише раде и, вероватно, највише зарађују. Гугл има општи
претраживач веба и низ специјализованих: за слике, за видео, за вести, за књиге, за
блогове, за научне изворе (Гугл академик), за прилагођено претраживање… У вези са
општеприхваћеним кованицима „гугловање“ „гуглати“ треба бити свестан и свих значења
који се припусују тим речима и њиховим изведеницама. Оне се везују за претраживање
информација на интернету, али имају читав низ других скривених значења која упућују на
површност, на неетично понашање (копирање и налепљивање, преузимање без
поштовања ауторских права), некритичко размишљање, одређену наивност и слично.
Како смо на прагу семантичког веба, а Гугл-претраживачи већ су у фази да могу да прате
навике и потребе својих корисника, они сумњичави тај искорак у семнатички веб
препознају као шпијунажу и задирање у приватност. Сва та скривена значења „гугловања“
указују да је више реч о негативним појавама, али то нимало не смета Гуглу да буде и
даље најпопуларнији претраживач.
Негативне контације „гугловања“ проистичу из тога што мало њих зна, а још мање користе
све што Гугл нуди у вези са претраживањем. На само два клика уз било који Гуглов
претраживач добијамо могућност напредне претраге, али се он слабо користи. Штавише,
Гугл има константне обуке и ресурсе за уметност паметне претраге Унутар претраге
(google.com/insidesearch) на готово свим језицима. Сасвим је друга ствар зашто се те
могућности не користе, али за то није одговоран Гугл, него корисници. На сајту Нека Гугл
претражи за тебе (Let me google that for you) на адреси sr.lmgtfy.com можемо да
поставимо питање по коме ће Гугл да одради претрагу, почевши од целог питања до
појединачних појмова.

Слика 14.2: Гуглов претраживач и понуда напредне претраге

14.3 Гугл-хром прегледач
Гугл има и свој преглeдач Гугл-хром (Google Chrome) који је по оцени многих један од
најбољих, а свакако га је добро користити уз Гугл-услуге. Поред осталог, он нуди и Хром99

покретач који нуди пречицу на радној површини за све Гуглове-апликације. У
подешавањима Хром-прегледача лако је подесити га да ради на начин који нам највише
одговара, између осталог и зато што је све на српском језику. У Хром-прегледач можемо
да увеземо обележиваче из других прегледача, а можемо да обележене странице
сместимо у Хромов обележивач, који је функционалан јер омогућава разврставање по
ознакама и богате анотације, али није сараднички. Поделити се може само ако га
извеземо и пошаљемо неком.

Слика 14.3: Гугл-хром прегледач
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14.4 Гуглове мапе

Слика 14.4: Све Гуглове мапе

Вероватно не постоји корисник интернета који није
посегао за Гугл-мапама да би пронашао место на
које иде и утврдио путању. У Гуглове мапе спадају
и засебни, помало екслузивни, алати Гугл Месец и
Гугл Марс и Гугл-небо. На мапама се заснива и
програм који се инсталира на рачунар Гугл-свет
(Google Eart) Као и са претраживачи, Гуглове-мапе
се користе врло површно. За образовање, али и за
друге намене, постоји читав низ алата који се се
заснивају на Гугловим мапама, а служе да се у
простору, на мапама сместе информације свих
врста, текстуалних, визуелних, звучних и прикажу
чак и кроз време. Такви су веб-алати Скриблмап
(scribblemaps.com),
Триплајн
(tripline.net),
Панорамио
(panoramio.com),
Брзе
мапе
(quikmaps.com),
Мај
хистро
(myhistro.com),
Миограф (meograph.com) и многи други. На мапама
се могу приказати и медијски обогатити путовања,
стварна и виртелена; литерарна путовања,
биографије, историјати открића,
ширење неке
идеје, ток неког значајног историјског догађаја итд.

14.5 Гугл преводилац
Гуглова алтка за превођење није препоручљива за наставу страних језика, али је као
приручни алат изврсна као могућност да се лако добијемо какав-такав превод, па, уколико
језик познајемо брже га разумемо поредећи оригинал и лош превод. Изговор кооји
добијамо кликом на звучник је сасвим солидан и користан.

Слика 14.5: Изглед Гугл-преводиоца
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14.6 Продавница (Marketplace) и додатне апликације
На појединачним налозима корисницима се нуди Хромова веб-продавница, а на Гуглналозима за школе Гугл-апс продавница. У питању су и додатне Гуглове понуде, али
много више апликације других произвођача и компанија које се могу купити и повезати са
Гугл-налогом. Међу њима има и потпуно бесплатних или оних који у бесплатној верзији
имају понуду која може да задовољи наше потребе без обзира на ограничења. Сређене
су по темама, односно областима међу којима постоји и област образовања (EDU). То не
значи да не можемо да повежемо и апликације које Гугл није разврстао у образовне. У
Гугл-апс продавници, у области за образовање нису само апликације, него и различите
интелектуалне услуге као што су обуке и слично, тако да заиста можемо говорити о
правом малом тржишту.
Међу апликацијама у продавници за образовање су корисне: мапе ума и дијаграми с
обзирим на то да Гугл-диск има само цртеж који може послужити за те сврхе; низ
школских образаца; алати за управљање пројектима; алати за откривање плагијата,
писање библиографија и др. Најзначајније су, ипак, платформе за учење као Отворена
учионица (ОpenClass), Лрнбост (LearnBost), Едмодо (Edmodo), Енгрејд (Engrade),
Едуклипер (Еduclipper), Управљач курсевима (Course Director).
Када одаберемо апликације, неке ће нам захтевати приступ налогу, неке засебну
регистрацију, а неке ће бити моментално повезане. Све ће се указивати као посебан блок
апликација у менију иконице квдратића преко које стижемо и до Гугл-апликација за
образовање.
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Слика 14.6: Гугл-апс продавница и Хромова веб-продавница

15. Примена у образовању
Гугл-апликације за образовање омогућавају велики број погодности у раду једне школе и
могу да буду алат за поспешивање сарадње, тимског рада и креативности код ученика.
Само неке од предности су:










сарадња наставника и ученика на креирању заједничких Гугл садржаја;
олакшана комуникација ученика и наставника;
комуникација са ученицима на задату тему путем објављених садржаја;
дељење садржаја и упутстава који су ученицима потребни за учење;
објављивање литературе која се препоручује при изучавању наставних предмета;
постављање задатака разних форми намењених ученицима;
могућност да ученици предају решења задатака;
лако креирање календара часова и обавеза;
дељење активности групе разних врста формираних на Гугловом Диску.

16 Примери из праксе
Мали је број школа у Републици Србији које користе Гугл Апликације за Образовање у
организовању школских активности али има врло лепих примера да су се школе
самостално одлучиле и кренуле у Гугл авантуру.



Основна школа „Херој Радмила Шишковић“ из Смедеревске Паланке је пример школе
која користи Гугл-домен и резултате тог рада је поставила на сајт своје школе у виду
презентације (ksg.oshrs.edu.rs/gugl-aplikacije-za-obrazovane)
Музичка школа "Војислав-Лале Стефановић", Ужице је свој Гугл домен креирала
2013. године и спровела обуку запослених за коришћење Гугл-сервиса, која је
призната као један од видова стручног усавршавања у оквиру установе.
(msue.edu.rs/dogadanja/uvodeneuslugeguglaplikacijezaobrazovaneuorganizacijuradaskol).

С друге стране, у свету се Гугл-апликације за образовање користе на свим континентима
и у свим видовима образовања. Примери, заједно са упутствима, могу да се пронађу на
Јутјубу и представљају огроман ресурс за све будуће кориснике ових сервиса. Само неки
од њих су:



Бебинар на тему коришћења Гугл апликација у образовању – Google Apps Education
Edition Recorded Webinar (youtube.com/watch?v=9ksK2uzDW-4)
Пример школе Lilla G. Frederick Pilot Middle School, Dorchester, где наставници и
ученици користе Гугл апликације за поспешивање сарадње
(youtube.com/watch?v=Leuvce3v5BM)
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