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У ово поље 
уносите своје 
корисничко име.

У ово поље 
уносите своју 
лозинку.

Када сте унели 
корисничко име и 
лозинку кликните на 
дугме Пријава како би 
приступили апликацији.

Дугме Пријави се као гост даје
могућност приступања апликацији и
јавно доступним курсевима без
корисничког налога.

http://www.mojaucionica.gov.rs/


Приступање апликацији

Након пријаве у апликацију, отвара се почетна страна са свим курсевима које сте до сада креирали.

Ово дугме води 
на почетну страну 
апликације.

Ово дугме води на 
контролни панел на 
коме су приказани 
сви курсеви које сте 
креирали.

Календар приказује 
листу тренутно 
активних курсева и 
курсева који почињу 
у будућности.

Ово дугме приказује листу 
курсева на којима сте 
означени као предавач.

Овде можете видети 
поруке и обавештења 
која добијете. 

Ово дугме даје листу 
различитих могућности које 
су везане за ваш профил, 
између осталог и да се 
одјавите из апликације.

Овде можете 
променити језик 
апликације.

Иконица лупе 
даје могућност 
претраге у оквиру 
апликације.



Креирање курсева
Приликом креирања садржаја курса доступне 
су различите активности и ресурси. Њих 
додајете кликом на дугме Додај активност 
или ресурс.

Приликом креирања 
курса уносе се основни 
подаци о курсу, попут:
• Назив
• Категорија
• Видљивост
• Датум почетка
• Датум завршетка.

Поред основних 
података, могуће је 
додати датотеке 
резимеа курса, 
кликом на неку од 
означених иконица.

Са десне стране свог 
контролног панела 
постоји део Моја 
школа(е) где када 
кликнете апликација 
вас води на школу у 
којој предајете и у 
оквиру које можете 
креирати курсеве.



Креирање одељенских група

За сваки курс који сте креирали морате да креирате одељенске групе, односно одаберете одељења која ће похађати тај курс.

1.   Корак
Идите на курс на који 
желите да упишете 
одељење. Кликните на 
опцију Методе уписа 
на курс.

2.   Корак
За методу уписа на 
курс у падајућој листи 
одаберите опцију 
Синхронизација 
кохорте.

3.   Корак
Код синхронизације 
кохорте у оквиру поља 
Кохорта одаберите 
одељења која желите 
да додате на курс. У 
оквиру поља додај у 
групу одаберите 
опцију Креирај нову 
групу. Како би 
сачували све, кликните 
Додај метод.



Креирање задатака

1. Корак
Приликом креирања задатка уносите основне 
податке о самом задатку: назив, опис и по потреби 
имате могућност да окачите документа која ће 
помоћи ученицима у изради решења. Документа се 
додају кликом на означена поља.

2.   Корак
У оквиру доступности 
подешавате временски 
период када ће задатак 
бити доступан и који је 
крајњи рок за предају.

3.   Корак
Неопходно је да 
подесите у ком 
формату и на који 
начин ће ученици 
предати готов рад.

4. Корак
Основна ствар је да 
дефинишете начин 
бодовања и оцењивања 
рада. Када сте унели све 
претходно наведено 
кликните на дугме Сачувај 
и прикажи.



Оцењивање задатака

Када ученици предају решење задатка добијате обавештење и предате радове можете прегледати и оценити.

1.   Корак
Отворите задатак за који желите 
да прегледате радове. Видите 
табелу Резиме оцењивања. 
Уколико има предатих радова 
кликните на дугме Погледај све 
предате радове.

2.   Корак
На листи ученика видите у 
колони статус ко је од њих 
предао радове. Код предатих 
радова кликните на дугме Оцена.

3.   Корак
За сваког ученика можете да погледате рад 
који је предао, унесете оцену и дате 
повратни коментар. Када сте оценили рад 
и дали коментар, кликните на дугме 
Сачувај промене.



Креирање тестова

1.    Корак
Прво је неопходно да креирате тест. Том 
приликом уносите податке који се односе 
на:
• Општа подешавања
• Подешавање времена
• Оцену.

2. Корак
Када сте креирали тест неопходно је да 
креирате питања која ће тест садржати. 
Прво кликните на дугме Уреди тест, а 
затим на дугме Додај и одаберите опцију 
Ново питање. Имате могућност да бирате 
између пет доступних типова питања.



Праћење присуства

У оквиру курса је могуће креирати активност кроз коју ћете моћи да водите евиденцију о присуству ученика.

3.    Корак
На листи свих ученика који 
похађају курс уносите 
присуство за сваког појединца.

1.    Корак
Како би водили евиденцију присуства 
неопходно је да креирате сесије кроз које 
ће се присуство бележити. Сесију креирате 
кликом на опцију Додај сесију. Уносите 
неопходне податке и кликнете Додај.

2.    Корак
У оквиру дела Сесије можете 
видети све сесије које сте 
креирали. Како би почели са 
уношењем присуства ученика 
кликните на иконицу зеленог 
круга.



Комуникација

Комуникацију са ученицима у оквиру апликације можете да остварите путем форума.

Можете да учествујете у 
дискусијама на форуму и 
тако што ћете оставити свој 
одговор или питање, кликом 
на иконицу стрелице. Када 
унесете свој одговор или 
питање, кликните на дугме 
Пошаљи поруку на форум.

У оквиру форума можете да започнете нове 
дискусије или да окачите обавештење 
ученицима. Нову дискусију креирате кликом на 
дугме Додај нову тему за дискусију.


