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Паук писар – спајдер скрајб (spiderscribe) је веб алат намењен изради једноставних мапа 

ума. У понуди су три верзије рада. Доспупне су три верзије приступа. Бесплатна варијанта 

са неограниченим бројем јавних мапа и три приватне, омогућава рад на мапи једном 

кориснику и могућност дељења. Намењена је појединцима, образовним установама и за 

остала непрофитна коришћења. Меморијски простор који вам је у том случају на 

располагању је 3Mb. Професионална варијанта  за коју треба издвојити $5/месечно  

(постоји пробни период од 30 дана) омогућава неограничен број приватних мапа, 2Gb 

меморијског простора и приоритет за подршку. За $25/месечно  добијате пословну 

верзију у којој се могућности шире. Главна предност ове верзије је поред већег 

меморијског простора што више корисника може радити на истој мапи. 

За израду нове мапе осим регистрације потребно је да вашем прегледачу дозволите рад 

са флеш додатком (Flash plugin).  Употреба овог софтвера је једноставна, али има 

скромније могућности од сложенијих програма.  

Паук писар – спајдер скрајб (spiderscribe) омогућава уношење различитих формата 

докумената, фотографија, бележака, гугл мапа и календара у мапу. Као ману можемо 

уочавам немогућност да се веза (линк) постави на реч па везе могу бити прилично 

дугачке. Ово утиче на естетику и омета прегледност. 

При деоби (Share) мапе бирамо да ли ће мапа коју креирамо бити јавна, доступна онима 

који имају везу ка њој или приватна. 

Двоминутно видео упутство на енглеском језику биће јасно и онима који не разумеју овај језик, 

јер је уочљиво шта се мења на екрану при изради мапе.  

У раду са ученицима овај алат може корисно послужити за бележење идеја, а наставници га могу 

искористити као интересантан начин израде и приказа припреме за час. 

Пример: мапа сајта Вебциклопедија. 

1. Назив алата преведен или транскрибован, у загради у оригиналу. Празан простор пре наслова. 
2. Сличица алата линкована да се отвара у новом прозору. 
3. УРЛ-адреса алата линкована, у новом прозору. 
4. Опис функционалности алата са помињањем свих главних могућности, да ли је плаћена верзија или не, 
предностима и манама алата. Пишемо пуним реченицама, стручна терминологија у преводу или транскрибована, оригинал 
у загради. 
5. Поднаслов подебљан и у боји наслова (назива алата): Упутство, иза њега цртица или тачке и линк до њега. Ако је 
видео-упутство, нагласити то као и на ком је језику. 
6. Поднаслов: Примена у образовању. Неколико реченица о могућностима примене. 

7. Поднаслов подебљан и у боји наслова: Пример, затим две тачке и линк до примера. Линкована реч може бити 

назив или тема примера. 
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