Кратко упутство за рад у Moodle
Поштоване колегинице и колеге
У складу са реализацијом Радионице за коришћење софтверских алата у on-line настави, у
кратким цртама биће објашњене неке од могућности Moodle.

1. Прво морате ући у Moodle тако што ћете покренути неки од web browser-а који
-

поседејете на вашем рачунару (Chrome, Edge, Firefox) и укуцати: vpts.edu.rs/moodle.
Отвириће се страница Moodle ASSZS, Odsek Užice - слика испод (црвена стрелица).
У горњем левом углу странице Moodle, можете изабрати језик (црвени правоугаоник):
English или Srpski.
Потребно је да се пријавите (Log in, Prijava) на Moodle (зелени правоугаоник и стрелица)

2. Отвара се нова страница – слика испод. Уношењем вашег Korisničkog imena и Lozinke
-

(црвени правоугаоник), па кликнете на дугме Пријава, бићете пријављени на Moodle.
Ако не знате ове податке, кликните на Zaboravili ste svoje korisničko ime ili lozinku?
(зелени правоугаоник) и следите даље кораке овог упутства (ако знате ове податке,
прескачете слике испод и прелазите директно на корак 3, страна 3).
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- Отвара се нова страница – слика испод. Унесите вашу мејл адресу (црвени правоугаоник), и кликнете на дугме Прeтрага.

- Добићете (на вашу мејл адресу) мејл са линком (црвени правоугаоник – слика испод) и на
линк треба да кликнете. Ако мејл нисте добили, пишите на мејл moodle@vpts.edu.rs и
наведите која ће бити ваша мејл адреса за рад у Moodle.

- Отвара се нова страница – слика испод. Уношењем Nova lozinka и Nova lozinka (ponovo)
(црвени правоугаоник), па клик на дугме Sačuvaj promene, бићете пријављени на Moodle.
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3. Отвара се нова страница – слика испод, и ви сте пријављени на Moodle. Кликните на
ставку: Nastavnici Akademije Zapadna Srbija, Odsek Užice и пронађите
именом и презименом (зелени правоугаоник)

ставку са вашим

4. Појавиће се нова страница – слика испод, и кликните на дугме Dodaj nov kurs.
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5. Отвара се нова страница – слика испод, и попуните сва поља. Поред сваког поља је мали знак
питања (црвени правоугаоник) и кликом на њега, појави се помоћ, опис поља.

6. Format kursa – можете изабрати седмични формат (црвени правоугаоник). По завршетку попуне
свих поља, кликните на дугме на дну странице: Sačuvaj i prikaži

7. Појавиће се нов прозор – слика испод, ваш нов курс (наставни предмет).

8. Спустите клизач са десне страна, да видите мени са леве стране и тражите ставку Korisnici, па
кликнете на њу, и у оквиру ње Način upisa na kurs – слика испод (црвени правоугаоник).
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9. Појавиће се нова страница Način upisa na kurs– слика испод. Ово је битна страница и са њом
управљате како се студенти уписују (пријављују) на курс (црвени правоугаоник). У продужетке
сваке ставке се налазе опције за подешавање - Uredi (зелени правоугаоник):
обрисати – x, омогућена/ онемогући ставку – око , подешавање ставке – звезда, зупчаник .

- Средња ставка Pristup u ulozi gosta, кликните на зупчаник (подешавање, уреди) и појавиће
се нова страница – слика испод. Гост је корисник Moodla који може да приступи вашем курсу
без навођења корисничког имена (видети корак 2 слика) али мора да унесе лозинку коју ви
формирате – поље Lozinka. Moodle аутоматски формира лозинку коју ви треба да замените са
новом лозинком. Студентима кажете лозинку на консултацијама и исту можете касније да
мењате. На овај начин је онемогућено да сваки гост приступи вашем материјалу на курсу, већ
само гост који зна лозинку. Кликните на Sačuvaj promene (зелени правоугаоник).
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- Ставка Samostalni upis (Student) омогућује да се регистровани корисници Moodlа упишу
на ваш курс (предмет). Регистроване кориснике унеће главни администратор Moodlа у
наредном временском периоду и то студенте који су уписали школску гудину.
Кликните на знак у продужетку ставке - зупчаник (подешавање, уреди) и појавиће се нова
страница – слика испод. Moodle аутоматски формира лозинку коју ви треба да замените са
новом лозинком (црвени правоугаоник). Ако зна лозинку, регистровани корисник ће моћи да
се упише на курс. У случају да поље Pristupna lozinka kursa оставите празно, тада сваки
регистровани корисник Moodlа може да се упише на курс. Попуните и остала поља по жељи
и кликните на Sačuvaj promene.
Касније, уписане студенте на ваш курс моћи ћете да видите ако у менију са леве стране,
кликнете на ставку Upisani korisnici (видети корак 8 слика) у форми број индекса

- Ставка Ručni upisi - можете додати ви самостално, ручно, регистроване кориснике
Moodlа. Ово није препоручљиво.
- Тренутно, једино у потпуности функционише Pristup u ulozi gosta. Други начин уписа
Samostalni upis (Student) биће потпуно функционалан када главни администратор Moodlа
унесе у Moodl студенте који су уписали школску гудину.

10.

У кораку 7 има ли смо прозор испод. Кликом на дугме Uključi uređenje улазите у начин
рада са вашим курсом где можете да додајете активности или ресурсе, све што смо прелазили на
претходним курсевима из рада са Moodlom.
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11. Додавање активности или ресурса - слика испод. Кликните на Dodaj aktivnost ili resurs
(црвени правоугаоник).

- У новом прозору можете изабрати RESURSI, па кликнути на кружић испред Datoteka и на крају,
кликнути на дугме Dodaj. Ово је начин да додате вашу презентацију или било који други фајл са
вашег рачунара.

7

- У новом прозору Dodavanje aktivnosti: Datoteka кликнути на Dodaj... (црвени правоугаоник).

-

У прозору Birač datoteke, изабрати Postavi dototeku, па кликнуту на дугме Chooice File,
изабрати презентацију или неки други фајл на вашем
рачунару, па на дугме Open, и
кликнути на дугме Postavi ovu datoteku. На крају кликнути Sačuvaj i vrati se na kurs.

- Кад завршите са додавањем активности или ресурса, потребно је да кликнете на дугме
Isključi uređenje (црвени правоугаоник).
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12. Рад са Moodle се завршава поступком одјаве – клик на ваше име и презиме у горњем десном
углу па на Odjava (црвени правоугаоник).

13. Корисно је да проверите да ли као гост можете приступити вашем курсу. Кликните на ставку:
Nastavnici Akademije Zapadna Srbija, Odsek Užice, пронађите ставку са вашим именом и
презименом и кликните на ваш курс (црвени правоугаоник).

14. Појавиће се нова страница Prijava – слика испод. Кликните на дугме Prijavite sa kao gost.
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15. Појавиће се нова страница Opcije upisa – слика испод. Унесите лозинку коју сте креирали за
приступ у улози госта (видети корак 9) и потом кликните на дугме Prosledi.

Сада видите садржај вашег курса као гост.
Срећно !!!
мр Слободан Петровић
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