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MARIJANA
MAY 17, 2015

Са великим надахнућем и
поверењем приступила
сам овом стручном скупу,
јер сам била сигурна у то
да је један од најбољих
путева у оснажењу
компетенција
наставника. Уверила сам
се да је врло користан за
све нас који радимо у

просвети. Сигурна сам да
је огроман труд и време
уложила свака од
модератора, реализатора
овог скупа или
предавача, на чије
сугестије, коментаре и
бодовање заиста немам
замерке, већ велику
помоћ, подршку и
мотивацију. Препоручићу
„Изокренуту учионицу“
свима који желе
употребљива знања, више
компетенције и који су
спремни студиозно и
одговорно да раде и уче.
Драгана Ђокић, ОШ
„Јован Стерија Поповић“,
Нови Београд

MARIJANA

MAY 17, 2015

Ово је још један унизу
електронских начина
едукације на коме сам
учествовала, превасходно
поведена именима
реализатора написаних у
почетној агенди! Све
лекције су пружиле јако
добре, квалитетне, јасне и
применљиве у пракси,
теоријске импуте. Све
материјале ћу сачувати и
враћати се њима, јер
доста елемената још
нисам стигла да проучим,
истражим, опробам...
Темпо јесте био напоран,
али обро је то што нас
тера да схватимо колико
је важно да се
организујемо правилно и
ефикасно одрадимо оно
што желимо и мислимо

да можемо. Оно што ми
посебно значи, јесте
могућност да видим
радове осталих
полазника, јер из својих
пропуста, погрешака и
туђих успешних,
креативних радова много
научимо. А да не говорим
о богатству материјала
којим се може
располагати и користити
у настави... Ја овако
волим да учим, па ћу
“Изокренуту учионицу”
топло препоручити свима
који желе да уче, да се
усавршавају на један
активан и динамичан
начин и тако унесу
новине у свој рад.
Носиоцима свих
активности овог стручног

скупа, тј. Славици,
Катарини и Марији,
свака част!!!
Маријана Вељић, ОШ
„Јован Стерија Поповић“,
Нови Београд

ANONYMOUS
MAY 21, 2015

Моји утисци са овог
скупа су одлични.
Разјашњен ми је
концепт изокренуте
учионице, показани
примери, кроз свој
рад сам испробала тај
концепт у теорији, а у
следећој школској
години ћу и у пракси.
Веома је била корисна
размена идеја и
искустава са
колегама, као и

међусобно
охрабривање. Надам
се да ћемо остати у
контакту, заједно
тражити начине да
мотивишемо ученике
за овај начин рада и
међусобно се
обавештавати о
постигнутим
успесима (и
неуспесима)...
Татјана Средојевић
"Политехника - школа за
нове технологије", Нови
Београд

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

Веома занимљива и
садржајна обука.
Начин вођења,
представљање

материјала и процес
учења у оквиру ове
школе спроведан је
тако да у почетку ни
сама нисам била
свесна колико новог
сам научила. Хвала
модераторима на
одличној
организацији и
стварању услова за
даље повезивање и
сарадњу са колегама
са обуке. Научено ће
ми сигурно користити
и променити доста у
раду са ученицима.
Недостатак
техничких услова за
потпуну примену
свега наученог полако
ћу превазилазити и
навикавати се да

прилагодим
принципе које
промовише
изокренута учионица
стварним условима у
мојој учионици.
Радићу на томе да
ученике постепено
уводим у овакав
начин учења, јер ме
њихове позитивне
реакције које сам
добила после првог
покушаја примене
наученог у оквиру
обуке на то
мотивишу.
До неког новог дружења
срдачан поздрав свима!

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

Волим зимску и летњу

онлајн школу јер сам
научила да на
другачији начин
организујем свој час,
да ученици
самостално и својим
ритмом изучавају
лекцију, а да на часу у
ствари покажу своје
достигнуће. Ово је
добар начин да се
одређене лекције из
граматике одраде на
другачији начин,
мене је приближило
њиховом начину
размишљања. Волим
овај вид изазова...
Мерима Аранитовић,
Карловачка гимназија

ANONYMOUS
MAY 23, 2015

Организатори
Вебциклопедоје 2
биће ми узор
приликом изокретања
мојих наставних тема!
Биљана, Лепосавић

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

На овом семинару сам
у почетку био
незадовољан, али
временом сам схватио
да је тај семинар
добар. Једино што ми
смета је што морамо
бити у одређено време
поред рачунара не
можемо бити одсутни.
&nbsp;

ДРАГАН
MAY 16, 2015

На Вебциклопедији 2
сам сазнао нешто
ново што ћу моћи да
искористим у настави.
На почетку је било
проблема са
сналажењем али уз
помоћ колегиница и
колега из школе сам
некако стигао до краја

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

На овом стручном
скупу сам доста
научила о примени
Веб алата у настави и
како те алате да
користим. Да лекције
&nbsp;неразумљиве
за ученике
прилагодим и да им
приближим на
интересантан и веома
занимљив начин, а
истовремено на начин
који је доступан
ученицима. Хвала
свима на помоћи.

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

На овом стручном
скупу стекла сам нова
знања, упознала нове
алате који ми дају
могућност да боље
презентујем лекцију
ученицима, да боље
искористим време на
часу
&quot;изокрећући&quot;
учионицу. Сарадња са
модераторима је била
коректна и овом
приликом им
захваљујем.
Данијела Јанковић
МТШ"14.октобар"

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

Стекла сам нова
знања која ћу
користити у настави.
Љиљана

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

Научила сам доста
тога и трудићу се да
научено применим у
настави.Очекујем да
заинтересованост
ученика за овакав
начин рада временом
постане све већа.

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

Добити од зимске
школе су ти што сам
научила да пажљивим
планирањем наставе
и изокретањем
учионице могу

покушати да
заинтересујем
ученике за оно што
делује
„незанимљиво“. Да се
таквим начином
предавање час
претвори у дискусију,
размену мишљења,
решавања конкретних
проблема и да
ученике на другачији
начин заинтересујем
за предмете које
предајем. Лако је
учити када те уче
најбољи и зато хвала
модераторима!
Биљана

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

Да кажем да сам

сазнала &nbsp;нове и
применљиве ствари очекивала сам то,
познајући ауторе... Да
кажем да ћу
применити то што сам
научила (макар да
пробам) - то и треба да
буде циљ одговорним
и креативним
наставницима...
Најјачи утисак
&nbsp;на мене
оставила је
креативност
ауторског тима.
Размишљала сам о
начину реализације
овог семинара: како
су нас уводиле у тему,
постепено, полако,
како су
диференцирале

задатке и
дозвољавале и
слободу у креирању,
колико тога смо
сазнали и научили
,,успут''', ничим
,,изазвани''. Наизглед
једноставни, &nbsp;а
добро промишљени и
разноврсни сви
задаци у усвајању
знања. Одлични
примери из праксе,
идеје других
наставника - учесника
Вебциклопедије 2,
више него користан
вебинар са Ирином,
компетентним
наставником...&nbsp;
Дијана Јовановић
ОШ ,,Краљ Петар Први''

ANONYMOUS
MAY 19, 2015

Драге водитељке,
веома сам задовољна
овим стручним
скупом, на којем сам
много научила, али
оно што је мени
драгоцено - добила
много идеја како
изврнути сопствену
учионицу. Сјајно сте
осмислиле
активности, па морам
признати да ми сад
недостају...
Све најбоље до неког
новог састанка.
Вера Исаиловић
ОШ "Стеван Чоловић"
Ариље

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

На овом стручном скупу
стекао сам знања која су
веома примењива у
пракси. Добит видим у
томе што сам променио
поглед на изокренуту
учионицу и оно што сам
мислио да знам о њој.
Схватио сам да се
"изокретање" не
завршава испоручивањем
лекције. Надам се да чу
врло брзо применити
стечена знања. Све
похвале за модераторе,
поздрав до неке следеће
Вебциклопедије.
Никола

ANONYMOUS
MAY 18, 2015

Утисци и процене

На стручни скуп сам
кренула са извесним
предзнањем и великим
интересовањем за тему.
На овом скупу сам стекла
многа нова знања и
разбила старе
предрасуде, на чему сам
модераторима неизмерно
захвална. Њихова
упорност, стручност
одабир тема и алата,
начина рада и
повезивање наше праксе
и примера искусних
наставника у овој
области, упутство за
самопроцену будућих
лекција и сагледавање
свих часова који чине ИУ,
продубило је моје
интересовање и
самопоуздање за примену

у пракси. Све у свему,
захтевна али веома
едукативна и
инспиративна зимска
школа. Заслужује све
честитке и препоруке!
Катарина Ивановић
ОШ "Стеван Дукић",
Београд

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

Као и на
Вебциклопедији 1, и
на овом стручном
скупу сам стекла
многа корисна знања.
Честитам Марији,
Славици и Катарини
на успешно
осмишљеним
активностима кроз
које су нас мајсторски
водиле
Јелена Воларов
ОШ"Ђорђе Крстић",
Београд

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

На овом стручном
скупу стекла сам
многа корисна
сазнања, а једно од
њих је да се један
конвенционалан
начин учења и
приступ градиву,
може заменити
новим, технички
модерним начином.
Све похвале
организаторима!

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

Сазнала доста тога
новог. Има много
материјала, потребно
је више времена за
изучавање истог.
Могућност примене
постоји али су

неопходне и
модификације због
техничких услова.
Школа је лепо
организована.
Мислим да је за
постављање саме
изокренуте лекције
требало да на време
имамо критеријуме
или кад смо већ
извршили међусобна
оцењивања да
добијемо могућност
да евентуалне замерке
исправимо.
Све у свему, лепо
дружење и велики
поздрав свима!
Драгана Радека
МТШ "14. октобар",
Краљево

ANONYMOUS
MAY 17, 2015

Заиста сам задовољна
Вебциклопедијом 2. изузетно
професионално
урађено све од
почетка до краја. Овде
није било тежиште на
задовољењу испразне
форме већ заиста на
садржају. Научила
сам јако много ствари,
а ништа раније ни
нисам знала о
изокренутој
учионици, па сам још
једном потврдила да
&quot;Знам да ништа
не знам&quot;
представља добро
полазиште за учење.

Морам признати да
захтеви нису били
једноставни и да су
изискивали напор,
али се све показало
јако корисним и
заиста се излази
одавде са неким
новим искуством.
Искрено се надам да
ћу ускоро, поучена
примерима колега из
праксе и сјајним
лекцијама које смо
видели током
вебинара, применити
нешто и са својим
ученицима, јер ми се
чини да ће
традиционална
настава заиста
нестати још мало.
Велики поздрав свима

и хвала вам на новим
идејама,
перспективама и
флипнутим
приступима :)
Јелена Радомир

ANONYMOUS
MAY 19, 2015

Задовољство ми је
било радити и
дружити се са дивним
колегама.
&nbsp;Научено ћу
свакако користити у
мојој настави. Све
похвале
организаторима.
&nbsp;Надам се да
ускоро следи и
Вебциклопедија 3 :-)
Силвија Нађ
Сенћанска гимназија

OLIVERINA
MAY 17, 2015

Одлично! Пуно нових
и корисних ствари,
добро организоване
активности, леп
завршни сусрет.

Мислим да сам од ове
школе добила много
тога: научила сам да
применим неке
вебалате, припремила
сам наставну
јединицу, научила
нешто о принципу
изокренуте учионице,
припремљену лекцију
применила на свом
часу (скоро да сам
задовољна), научила
нешто о едмоду (
покушаћу да и то
примењујем убудуће),
комуницирала са
другим колегама,
закључила да многи
имају сличне
проблеме и
мишљења,
присуствовала

завршном сусрету и
упознала неке колеге
уживо, видела сам
дивне презентације
радова (хвала
колегиници Татјани),
и добила поене.
Надам се да ће бити
још сличних скупова
Оливера Тасић

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

Као и на претходној
Вебциклопедији, и на
овој сам изузетно
много научила и, што
је најважније, добила
нове идеје за рад са
ученицима.
Изокренуте лекције у
изокренутој
учионици ће од сада
бити мој првенствени
циљ за унапређење
наставе и процеса
учења, уопште. Са
нестрпљењем
очекујем следећу
обуку...

ANONYMOUS
MAY 16, 2015

Изузетно добро
планирана и вођена
зимска/летња онлајн

школа, Вебциклопедија 2
је у потпуности испунила
моја очекивања.
Упознала сам и проучила
најважније концепте на
које се ослања изокренута
учионица а и
припремила се за
реализацију у пракси.
Висока очекивања
постављена од стране
аутора и модератора као
и њихова стална
подршка, охрабривање и
конкретна помоћ
допринели су успеху свих
полазника. Имала сам
прилику да видим
одличне "изокренуте
лекције", добро
осмишљене задатке за
рад на часу, искуства и
савете из практичне

примене, разменим
мишљења са колегама и
да размислим о
сопственој наставној
пракси. Конкретну
примену ћу пажљиво
планирати са циљем да
"разбудим" ученике и
подстакнем их на веће
ангажовање у учењу и
примени стеченог знања.
До новог дружења,
поздрав модераторима и
свим колегама
учесницима стручног
скупа Вебциклопедија 2,
Јелена Грубић
(слика је ту само да вас
насмеје :)
http://yannalee.tumblr.com/image/116678049597

ANONYMOUS
MAY 17, 2015

На овом стручном
скупу стеклао сам
знања која су веома
примењива у
пракси.&nbsp; Добит
видим у томе што сам
потврдила моје
мишљење на ,,
изокренуту
учионицу`` али сам и
проширила погледе
на оно што сам
мислио да знам о
њој.&nbsp; Наиме,
"изокретање" се не
завршава
испоручивањем
лекције, ту процес тек
почиње.&nbsp;
Похвале за
модераторе,

стручности и труд да
нам приближе ново.
Једина замерка је
време ВЕБИНАРА тешко је уклопити јер
се настава завршава у
20.00.&nbsp; Поздрав
до следећег дружења
Драгана Ранковић

http://padlet.com/strucniskupovi/vebciklopedija2

