
Драге учитељице, учитељи, наставнице и наставници, професорке и професори, 

 

Желимо да вас позовемо да се придружите у ширењу писмености у области информационо-
комуникационих технологија у Србији учешћем Онлајн недељи  која се широм Европе 
обележава од 26. до 30. марта. Те недеље, телецентри∗, јавне службе, библиотеке, невладине 
организације и ИТ компаније, као и школе, ђаци и студенти широм Европе заједно ће се 
окупити како би организовали низ занимљивих догађаја, тренинга и такмичења и нагласили 
кључну улогу ИТ-а у данашњем друштву.   

Кампању подржава Нили Крос, потпредседница Европске комисије и Комесарка за Дигиталну 
агенду Европе која ју је и званично отворила 8. марта у Бриселу.   

У Србији је национални координатор ове кампање ИАН Међународна мрежа помоћи 
(www.ian.org.rs), локална невладина организација са седиштем у Београду, односно њен 
Едукативни одсек - ИАН Телецентар.  ИАН Телецентар више од 10 година ради на промоцији и 
подизању нивоа дигиталне писмености у нашој земљи, а у току ове недеље отвара врата својих 
учионица и пружа подршку за све који желе да се по први пут упознају са рачунаром и 
Интернетом.  

Желимо да вам понудимо неке предлоге за активности којима ваше школе могу учествовати у 
кампањи Онлајн недеља, а добродошле су и све друге ваше креативне идеје и активности које 
можете искористити у току ове недеље и укључити вашу школу и ученике у ову европску 
кампању.  

Уколико намеравате да учествујете у кампањи, молимо вас да нам до 23. марта пошаљете 
попуњен Апликациони формулар који шаљемо у прилогу, како бисмо вашу школу додали на 
листу учесника кампање у Србији која ће бити доступна на веб сајту ИАН Телецентра. Онлајн 
недеља  биће испраћена и у медијима, те можете искористити ову прилику и за промоцију ваше 
школе и активности за коришћењу информационих технологија на ширем нивоу. 

Испред ИАН-а особа задужена за ову акцију је координатор ИАН Телецентра Иван Стојиловић и 
сва питања можете упутити на адресу  edu@ian.org.rs . 

Добродошли међу промотере дигиталне писмености, међу 25.000 телецентара - јавних 
институција и организација широм Европе који учествују у Онлајн недељи! 

                                                 
∗ Постоје различите врсте телецентара широм света. Телецентри могу бити невладине организације, независне агенције 
или компаније, или пројекти националних агенција. Телецентри пружају: едукацију у области  рачунарских вештина 
релевантних за “економију засновану на знању”, приступ телефону и факсу, приступ интернету и и-мејлу, и друге услуге 
и подршку у области ИКТ-а како би се задовољиле основне потребе становништва. Генерално, постоје 4 величине 
телецентара: Микро (е-тачке), Мини (телеколибе), Основни (теледомови) и Мултифункционални телецентри. 



ОНЛАЈН НЕДЕЉА 2012    
Како да будете део кампање 

Симбол кампање који означава и основну активност у коју ће се сви учесници кампање 
укључити јесте Бројач: 

• Бројач (активан од 26. марта!) 
 
Бројач је апликација направљена да забележи све оне који се у току те недеље 
прикључе кампањи.  
 
Сваки учесник треба да кликне на 
бројач и затим направи још неколико 
кликова мишем одговарајући на 4 
општа питања и тиме је његов/њен 
клик званично регистрован.   
Питања се односе на то да ли је учесник први пут на Интернету или не, да ли је 
запослен, незапослен или студент (ученик), да ли је мушког или женског пола и 
какав је његов Интернет статус.  
 
На неки начин, државе учеснице кампање се сваке године међусобно такмиче у томе 
која ће имати највише учесника кампање које је бројач регистровао, зато вас 
позивамо да својим кликовима на бројач допринесите што бољем резултату који ће 
Србија остварити. Не постоји никаква конкретна награда за ово, али је питање 
престижа наћи се у првих пет или десет. ☺  

 
На сајту www.ian.org.rs/OnlajnNedelja. можете наћи детаљне инструкције како да Бројач 
поставите на веб сајт ваше школе уколико то желите.  

 
 



Предлог за друге активности у основним школама 
 

• Упознавање ученика са кампањом, циљевима, начинима учешћа и придруживања 
другим учесницима из више од 50 земаља Европе, Евроазије и Африке 
(презентација доступна у прилогу) 

 
• Час посвећен безбедности деце на Интернету  
 
Интернет је непрегледан свемир знања, забаве, игара. Кроз тај деца треба да путују 
паметно и сачувају се од замки које постоје на сваком путу до неистражених 
галаксија.  
 
Предлажемо да као добре изворе 
материјала за час посвећен 
безбедности деце на Интернету 
(савети за децу и родитеље, видео 
материјале, листе безбедних веб 
сајтова за децу) посетите сајтове 
www.pametanklik.rs и 
www.kliknibezbedno.rs 

 
• Игрице 
 

И за крај предлажемо едукативну игрицу Кроз дивљу шуму веба која помаже деци да 
схвате како треба бити опрезан при коришћењу интернета. Игрица је на српском језику и 
можете јој приступити путем сајта www.pametanklik.rs или директно путем линка 
www.wildwebwoods.org  
 
Ако су ваши ђаци већ овладали овом игрицом и знањима које она пружа, ево једног 
одличног сајта на ком, између осталог, можете пронаћи многе друге игрице за децу 
које су безбедне, а истовремено едукативне и забавне! 
http://uciteljtoplica.wordpress.com/  
 
Срећно! 



Предлог за друге активности у средњим школама 
 

• Е-Виртуоз 

е-Виртуоз (енг.Skillage) је онлајн тест  помоћу кога млади могу да  процене своје ИТ 
вештине у пословном окружењу и сазнају какви их све пословни задаци који 
подразумевају познавање информационих технологија чекају на послу. 

Креирао га је тим из европске мреже Телецентри 
Европа и намењен је младима од 16-24 године 
широм Европе, као и свима осталима који желе да 
провере своје познавање ИТ у пословном окружењу. 
Доступан је на најмање 15 језика укључујући и 
српски.  

Усмерен је на младе и њихову запошљивост и 
требало би да помогне младима да разумеју колико 
су информационо-комуникационе технологије 
важне за добијање посла, као и за добро обављање 
тог посла. 

Детаљније информације о e-Виртуозу можете 
пронаћи на www.ian.org.rs/OnlajnNedelja. 

 

Може се приступити решавању е-Виртуоз путем сајта www.ian.org.rs/OnlajnNedelja   или 
директно путем следећег линка www.skillage.eu или директно са веб сајта ваше школе 
постављањем линка.  

е-Виртуоз је у тест фази до 26. марта, када ће званично бити пуштен у рад, укључујући и 
српски језик (ћирилична и латинична верзија). До тада партнери кампање могу да 
провере како тест ради, а препоручује се да ђаци почну да га раде од 26. марта.  

 

 

 
 

 


