
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА СТУДЕНТЕ  
Коришћење платформе за учење 

на даљину 

www.dls.vipos.edu.rs 

 

 

http://www.dls.vipos.edu.rs/


Увод 
 

Платформа за учење на даљину почива на „Moodle“ систему за електронско учење. „Moodle“ је 

један од најраспрострањенијих система за управљање курсевима, познат по томе што је доступан као 

програм отвореног кода. Скраћеница „Moodle“ долази од „Modular  Object Oriented Dynamic Learning 

Environment“, што указује да се ради о модуларном, објектно ориентисаном, динамичном 

образовном окружењу. 

„Упутство за студенте“ је креирано са намером да се студенти боље упознају са основним 

функционалностима Платформе за учење на даљину и да у потпуности искористе погодности које им 

овај систем пружа. Упутство подразумева да студенти имају основно знање коришћења рачунара, да 

су упознати  са коришћењем веб читача и да им је позната основна навигација кроз интернет  сајтове 

и линкове. 

Уз помоћ овог упутства бићете у стању да:  

• се крећете по веб страницама курса 

• идентификујете кључне елементе курса као што су Теме, Активности и Ресурси  

• користите различите модуле и активности дате у оквиру курса 

 



Пријава на Платформу 

Випос систему за даљинско учење можете приступити помоћу било ког веб читача (Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Opera...). Након што укуцате веб адресу http://dls.vipos.edu.rs 

приказаће се почетна веб страна као на следећој слици. 
 

 

 
 

Почетна страна Платформе за даљнско учење састоји се из три дела: 

1. Леви део насловне стране садржи модул за навигацију. 

2. Средишњи део, поред „Упутства за извођење студија на даљину“ и „Распореда консултација“ 

садржи списак расположивих курсева. 

3. Десни део, при самом врху, садржи „модул за пријаву“ и „модул за избор језика“. Испод ових 

модула налази се календар са активностима као и најважнија обавештења. 

Да бисте приступили курсевима (предметима) морате се прво пријавити на систем за даљинско 

учење. У горњем десном углу се налази модул за пријаву. Унесите корисничко име и лозинку које 

сте добили за пријаву.

http://dls.vipos.edu.rs/


 
 

Уређивање профила 

Након што се први пут пријавите на систем саветујемо Вам да прво уредите информације везане за 

Ваш профил. Након што кликнете  на  Ваше  име  у  горњем  десном  углу  и у панелу са леве  

стране кликнете на „Уређивање профила“ прелазите на страну за уређивање профила приказану 

на следећој слици. 
 

 

На овој страни можете допунити профил и додати информације о личним интересовањима, Вашу 

слику али и контакт информације (веб сајт, скyпе налог, телефон, мобилни телефон...). Да бисте 

успешно сачували промене потребно је кликнути на дугме „ажурирај профил“. Пожељно је да 

унесете што више информација о себи, јер ћете на тај начин помоћи наставнику и осталим 

корисницима да Вас боље упознају.

 
 



Приступ курсевима 

На почетној страни система за учење на даљину налази се списак курсева. Да бисте детаљније 
погледали неки од постављених курсева само кликните на његово име. Ако је курс доступан, када 
кликнете на њега отвориће Вам се прозор са садржајем и ресурсима тог курса. 

Изглед странице курса: 
Страница курса организовна је у више блокова. На самом врху странице, лево, налази се 
навигациона трака са излистаним садржајем текућег курса. У средини се, поред основних 
информација о курсу (наставници, књига предмета, обавештења...) налазе наставни материјали 
(ресурси за учење), задаци и све активности везане за предмет груписани  по  темама (недељама). 
Унутар тема наставник поставља активности и ресурсе тј. наставни садржај курса. Изглед ове 
колоне може варирати у зависности од жеља  наставника  који  креира  материјал. Десно  се, 
обично, налазе блокови попут модула за претрагу, модула „Најновије вести“, „Предстојећи 
догађаји“, „Недавне активности“, „Календар“, „Корисници тренутно присутни у  курсу“.  Кликом  
на  име корисника систем нам приказује страну која предочава могућност да  контактирамо  
корисника који је присутан у курсу. Уобичајан изглед странице курса приказан је на следећој 
слици: 
 

 
 



Блокови 

Блокови су целине ограничене оквиром које се налазе са леве и десне стране тематског дела 
странице курса. Могу имати различите функционалности, тако да  сваки  курс  може  да  садржи  
различите блокове. У наставку ћемо описати функционалност и намену блокова. 

Присутни корисници – учесници на курсу - Овај блок садржи линк на веб страну која приказује све 
учеснике курса. Уколико су  учесници  на  курсу,  од  стране  наставника,  подељени  у  неке  групе 
онда се овдје још може видети линк Групе. 
 
Претрага форума - Овај блок омогућава претраживање свих форума на курсу. За претраживање  је 
довољно кликнути на поље за упис текста, уписати  текст  који  желите  пронаћи  те  кликнути на  
дугме „Даље“. 

 

Администрација - Оцене – омогућава преглед добијених поена, односно  оцена  у  току  трајања 
курса. „Подешавање мог профила“ – омогућава уређивање профила. Ту су још „Промена лозинке“, 
„Слање порука“... 
 

 

Најновије вести (обавештења) - У овом делу је дат приказ најновијих  вести  које  су  са  датумом  
објаве  и  именом аутора. 
 



Календар - Овај блок даје календарски преглед важних догађаја (активности) на курсу (тестови, 
колоквијуми и сл.). Кликом на датуме који су уоквирени или који  су  различите  боје  добијате  
информацију о заказаним активностима за тај дан. Опције испод календара омогућавају да 
одређене датуме (догађаје) означите као  глобалне, групне, корисничке или догађаје на  курсу.  У  
календар  можете  да  уносите  нове  Корисничке  догађаје,  а  глобални,  групни  и  догађаји  на курсу 
ће вам бити приказани, и маркирани одговарајућом бојом. 
 

 
 

 

 
Предстојећи догађаји (активности) - У овом блоку приказане су оне активности које се према 
календару појављују прве. Овај је блок повезан је са календаром тако да кликом на линкове у овом 
блоку прелазите на календар са свим догађајима.  Број  догађаја  и  период  који  је  приказан може 
варирати и дефинисан је од стране наставника. 
 

 

 

Недавне активности – Овај блок садржи потпуни извештај о недавним активностима као и датумом 
када су се те активности одиграле. 
 

 


