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Навигација кроз сајт

Синестезија и артизам као 
агенда, концепт дигиталне 

учионице

Прва страна на сајту Социјална платформа под 
називом “Дигитална комуна” 
са обједињеним ученицима 

професорке Јелене 
Марковић

Кинеска пословица као 
полажиште за улажење у 

креативни процес

Ученици као 
детективи и 
метафора са 

Рађање идеје након 61. 
републичког семинара 

Друштва за српски језик и 
књижевност 

Изглед и 
управљање 

Дигиталном  
комуном

метафора са 
вратима

Навигација кроз сајт

Генеза вођења ученика кроз 
креативни процес и 

Дигиталне књиге 1 и 2 као 
продукти пројектне 

наставе 

Социјална платформа под 
називом “Дигитална комуна” 
са обједињеним ученицима 

професорке Јелене 
Марковић

креативни процес и 
приређивачка делатност 

професорке Јелене 
Марковић

~Априлске 
поруке са 
писмима у 

Примери 
креативних фото 

изазова и 
ученички 
одговори

Изглед и 
управљање 

Дигиталном  
комуном

Реакције 
ученика на 

рад 
професроке и 

евалуација

писмима у 
садејству~ 
★ 360 

реченица за 8 
капија у 40 
врата ★



• Infographic Style

Лице сајта, прва страна

Синестезија и артизам као агенда, концепт 
дигиталне учионице

•Сви садржаји на сајту “Врата без кључева” 
су аутенитчни и продукт су концепта 
предавача и ученичке сарадње.



• Infographic Style

Лице сајта, прва страна

•Кинеска пословица као методолошко 
полазиште 
•Врата као метафора
•Детективско истраживање



• Infographic Style
Шта је на менију на сајту 

•Подршка и поздрав професорке 

•Звездана кутија са позивима, поздравима 
и креативним задацима

•Продукти пројектне наставе хронолошки:  
разне приче и уметничке фотографије

•Различити позиви за креативну употребу 
мобилних уређаја на задату тему 

•Секција са забавним и едукативним 
квизовима

Шта је на менију на сајту ★Врата без кључева★?

•Ученички ликовни одговри на креативне 
позиве професорке

•Две књиге са видљивом генезом креативног 
процеса и два “предговора”.  

Продукти пројектне наставе хронолошки:  
разне приче и уметничке фотографије

Различити позиви за креативну употребу 
мобилних уређаја на задату тему 

Секција са забавним и едукативним 



•Пример начина регистрације и 
уласка на социјалну платформу

Конфигурација социјалне платформе

•Прегледност ученичких профила
• Пример зида и ученичк

Пример начина регистрације и 
уласка на социјалну платформу

Конфигурација социјалне платформе

•Начин праћења активности ученика (ово је 
само један од могућих начина)

ример зида и ученичког рада



• Infographic Style

•Смернице за учење званичне 
коресподенције кроз осам корисних савета

•Креативан позив за израду писменог 
задатка

•Мелодија као полазиште за ројење 
асоцијација

•Настанак велике банке речи на блогу 

•Загледавање и промишљање о кључним 
речима

коресподенције кроз осам корисних савета

•Примери креативно осмишљених имејлова 
са слање ученичких радова

Генеза креативног процеса 1

Смернице за учење званичне 
коресподенције кроз осам корисних савета

•Пример ученичког зида са 20 кључних 
речи 

•Касније ће у радовима добити 
наглашавајуће значење кроз 
капитализацију.

коресподенције кроз осам корисних савета

Примери креативно осмишљених имејлова 
са слање ученичких радова

Генеза креативног процеса 1



• Infographic Style

•Насловна страна прве књиге

•На сајту је анимирана и цвет је оживљен

•Унутрашњост књиге
•Персонификована прича у ванредним 
околностима позива читаче да јој се околностима позива читаче да јој се 
придруже у креирању сопствене

•Слика пролога у разним бојама

На сајту ★ Врата без кључева ★ је 
дозвољена употреба оба писма с тим што 
је обавезна употреба дијакритичких знакова. 
Ученицима је остављена могућност избора 
писама, па отуд и наслов говори о садејству. 

Унутрашњост књиге
Персонификована прича у ванредним 

околностима позива читаче да јој се околностима позива читаче да јој се 
придруже у креирању сопствене

Слика пролога у разним бојама



• Infographic Style Генеза креативног процеса 2

•Други креативни позив за израду приче у 
9 реченица 

•Мелодија, две слике у облику квадрата и 
два мотива у три речи (ВРАТА без 
КЉУЧЕВА = врата, кључеви) као 
полажиште за улазак у креативни процес.

•Пример предговора и стављање прича у 
митолошки оквир (мит о Тезеју и 
лавиринту). 

•40 различитих врата се удружило и 
начинило 8 капија.

Генеза креативног процеса 2

•Композицицијски оквир књиге надилази 
линеарно читање

•360 реченица у 8 капија за 40 врата

•Приче се налазе “скривене” иза тематских 
иконица

Пример предговора и стављање прича у 
митолошки оквир (мит о Тезеју и 

40 различитих врата се удружило и 



Пропратна факултативна активност 

•Пример позива на фотографисање 
детаља из свакодневног живота

•Реализоване теме: процветало воће, зима 
у априлу, галаксија у оку, стара врата, 
кишне капљице, празнични детаљи. 

•Примери ученичких одговора

Пропратна факултативна активност 

•Један део галерије са темом старих врата 
и пример одабира најлепших 

Примери ученичких одговора



Оснаживање за рад, ученичке реакције на 
учење на даљину и пример евалуације

•Подршка професорке 

•Примери неких одговора и реакција 
ученика на рад професорке 

рад, ученичке реакције на 
учење на даљину и пример евалуације

• Пример евалуације у виду анкете (део)

Примери неких одговора и реакција 
ученика на рад професорке 



Како све ово изгледа када је
www.jelenaetcetera.com

Захваљујем 
на пажњи и на пажњи и 
издвојеном 
времену.Како све ово изгледа када је живо:

www.jelenaetcetera.com


