Кратко упутство за веб и мобилну апликацију

Приступање апликацији
Платформи Моја učionica - TeslaEDU можеш да приступиш на два начина: путем веба и путем мобилне апликације.
Апликацији на вебу приступаш путем следећег линка: www.mojaucionica.gov.rs

Мобилну апликацију преузимаш из Play Store-а.
Веб апликација

У ово поље
уносиш своје
корисничко
име.

У ово поље
уносиш своју
лозинку.

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

Када си унео/ла
корисничко име
и лозинку
кликни на дугме
Пријава како би
приступио/ла
апликацији.

Мобилна апликација

Приступање апликацији
Након пријаве у апликацију, отвара се почетна страна са свим курсевима које похађаш.

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

Ово дугме води
на почетну страну
апликације.

Ово дугме води на
контролни панел на
коме су приказани
сви твоји курсеви.

Ово дугме приказује листу
курсева на које си
уписан/на и које похађаш.

Овде можетш да видиш
поруке и обавештења
која добијеш.

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

Овде можеш да
промениш језик
апликације.
Иконица лупе ти
даје могућност
претраге у оквиру
апликације.

Приступање апликацији
Након пријаве у мобилну апликацију, отвара се почетна страна са свим курсевима које похађаш. Кликом на иконицу у горњем левом
углу, отвара се главни мени апликације.
Моји курсеви
Води те на страну на којој је приказана листа свих курсева на које си
уписан.
Достигнућа
Даје ти увид у достигнућа која си остварио/ла: сумарне оцене, оцене,
присуство, комплетираност наставе.
Почетна страна
Враћа те на почетну страну апликације.
Обавештења
Приказује листу обавештења која си добио/ла.

Поруке
Даје ти могућност да прочиташ поруке које си добио/ла од наставника.
Календар догађаја
Приказује листу догађаја чији се рок за испуњење приближава.
Моје датотеке
Даје ти могућност да на једном месту чуваш датотеке које си окачио у
апликацију, као и оне које си преузео из апликације.
Подешавања
Место на коме вршиш основна подешавања апликације, као што је на
пример избор језика апликације.
Излогуј се
Опција која служи да се одјавиш из апликације.

Похађање курсева
Кликом на курс, апликација отвара садржај и материјале који постоје у оквиру одабраног курса.
У главном менију се
појављује нова иконица
која отвара мени са
следећим опцијама:

Кликом на ову иконицу
постаје доступан мени
са приказаном листом
твојих курсева и другим
додатним опцијама.

Форум на коме
наставници
објављују вести у
оквиру курса.

Доступни материјали у
оквиру лекције:
документ, презентација,
задатак или тест.

Квадратићи које чекираш
када си одрадио
посматрану активност
(прочитао лекцију, урадио
задатак или тест).

Похађање курсева
Кликом на курс, апликација отвара садржај и материјале који постоје у оквиру одабраног курса.
Ова иконица те води
на садржај курса који
је груписан у секције.
Свака секција
садржи различите
материјале и
активности.

Ова иконица те води
на листу обавеза које
имаш у оквиру курса.
То могу бити задаци,
тестови и слично.

Решавање домаћих задатака

1. Корак
Прочитај текст
задатка кроз
који су дати
захтеви и
смернице за
његову израду.

2. Корак
Када си завршио решавање
задатка, кликни да дугме Додај
рад како би окачио готов рад у
апликацију.

3. Корак
Како би додао рад у апликацију кликни на неку од
следеће две опције:

4. Корак
За одабира документа који ћеш
окачити одабери опцију Постави
датотеку. Када си одабрао жељени
документ кликни на дугме Постави
ову датотеку.

5. Корак
За крај кликни на дугме Сачувај
промене како би рад би сачуван.

Решавање домаћих задатака
Домаћем задатку приступаш преко курса и лекције у оквиру које је задат.

У оквиру дела Детаљи задатка можеш да
прочиташ текст задатка и да видиш који
је крајњи рок за предају.

Уколико си завршио рад
који је решење задатка,
кликни на дугме Додај
датотеку како би додао рад
у апликацију.

У овом прозору бираш
документ који желиш да
окачиш као решење
задатка.

Када си окачио жељени
рад у апликацију,
кликни на дугме
Сачувај. На тај начин си
предао рад и чекаш да
га наставник прегледа и
оцени.

Полагање тестова
1. Корак
Отварање теста и
приказ основних
података
(трајање, оцена
итд.).
За почетак теста
кликни на дугме
Поновни покушај
решавања теста.

2. Корак
Тест је почео и
приказују ти се
питања на која
када одговориш
кликнеш на
Следећа страница.

3. Корак
Када одговориш на сва питања, можеш да их провериш
и вратиш се на њих уколико ниси сигуран у одговоре.

5. Корак
Тест је аутоматски оцењен и
можеш да погледаш своје
резултате. Поред тога, можеш
да погледаш и тачне одговоре
на сва питања из теста.

4. Корак
Ако си сигуран у све одговоре и
желиш да завршиш тест, кликни
на Предај све одговоре и заврши
тест.

Полагање тестова
Тесту приступаш преко курса и лекције у оквиру које је задат.
1. Корак
Отварање теста и
приказ основних
података (трајање,
оцена итд.).
За почетак теста
кликни на дугме
Покушај тест сада.

2. Корак
Апликација те
пита да ли си
сигуран да
желиш да
започенш тест.
Ако јеси, кликни
на дугме
Настави.

3. Корак
Тест је почео и
приказују ти се
питања на која
када одговориш
кликнеш на
Стрелицу како
би прешао на
следеће питање.

4. Корак
Када одговориш на
сва питања, можеш
да их провериш и
вратиш се на њих
уколико ниси
сигуран у одговоре.
Ако јеси, кликни на
Заврши.

5. Корак
Тест је аутоматски оцењен и
можеш да погледаш своје
резултате. Поред тога, можеш
да погледаш и тачне одговоре
на сва питања из теста кликом
на Погледај питања.

Комуникација
Комуникацију у оквиру апликације можеш да оствариш путем форума.

Можеш да учествујеш у
дискусијама на форуму тако
што ћеш оставити свој
одговор или питање, кликом
на иконицу стрелице. Када
унесеш свој одговор или
питање, кликни на дугме
Пошаљи поруку на форум.

Можеш да учествујеш у
дискусијама на форуму тако
што ћеш оставити свој
одговор или питање, кликом
на иконицу љубичасте
стрелице.

