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Основна упутства за рад на Мудл
порталу
Подешавање профила
Постављање слике ученика
Након пријављивања на сајт можеш додатно подесити свој профил али обавезно постави
своју слику! Спреми на рачунару одговарајућу фотографију. Пожељно би би било да буде
крупна фотографија лица. Немој да постављаш цртеже,карикатуре или слике других особа
јер је ово званична учионица физике!
Улогуј се и крени:

1. Кликни на падајући мени код свог имена
2. Кликни на Уреди профил
3. Додај своју фотографију
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4. Одабери „Постави датотеку“
5. Кликни на „Одабери датотеку“ и на рачунару пронађи своју фотографију

6. Сачувај под својим именом
7. Кликни на „Постави датотеку“
8. Обавезно иди до краја странице и запамти
промене кликом на „Ажурирај профил“
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Промена лозинке
Ако желиш можеш да промениш своју лозинку
На падајућу листу код свог имена кликни на
„Параметри“
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Ако заборавиш лозинку-не брини:

Ако не успеш обрати се свом наставнику у школи да ти помогне.
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Језик
На почетној страни поред дугмета за пријаву је падајућа листа на којој увек можеш да одабереш
жељени језик и писмо:

Помоћ (Help)
Поред многих команди имаш мали знак питања у кругу
на коме је линк ка кратком објашњењу чему служи. Сва
објашњења су преведена на српски језик.

Изглед странице
1. Заглавље сајта
2. Заглавље вашег курса ( ваше
дигиталне учионице)
3. Садржаји курса
4. Блокови
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Заглавље сајта

Да се не збуниш: На Мудл порталу на коме је направљена ова дигитална учионица физике, под
називом „Курс“ подразумева се свака појединачна дигитална учионица. Постоје курсеви за друге
предмете и друге школе. Ти видиш само оне на које си ти уписан.
Дугмад и линкови у Заглављу служе за бржи приступ многим садржајима и подешавањима. На
пример дугме „Моји курсеви“ је најбржи начин да се вратиш на почетну страну кликом на име
свог курса. Испод дугмета „Овај курс“ је падајућа листа са линковима за бржи приступ многим
садржајима или активностима. Дугме „Сакриј блокове“ служи да све блокове са десне стране
склониш ако ти сметају а дугме „Приказ преко целог екрана“ ако желиш да тренутни садржај
буде приказан на целом екрану.

Блокови
На десној страни се налазе различити блокови намењени обавештењима, навигацији,
подешавањима... У претходном пасусу објашњено је како да склониш све блокове а ако желиш да
поједине блокове смањиш или потпуно скупиш и залепиш на левој страни то можеш урадити
помоћу малих иконица у горњем десном углу сваког блока.
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Заглавље курса

Изглед заглавља се мења кад год промените страницу или активност на сајту. Оно служи да знате
где се тренутно налазите и да можете брзо да се вратите на претходну активност или на сам
почетак електронског уџбеника. Слободно кликните и испробајте.

Садржаји дигиталног уџбеника
У овој електронској учионици налази се све што се налази у твом уџбенику и збирци али и још
много тога другог. Постоје многе активности које ћеш радити сам или заједно са друговима које ће
ти помоћи да боље научиш физику али и да добијеш оцене или поене. О свим детаљима ће те
обавестити твој наставник на време. Неке садржаје можеш радити колико пута желиш а неке
једном или како се договорите са наставником. Дигиталној учионици можеш да приступаш кад год
пожелиш и са било ког уређаја који има интернет. Идемо редом...

Уводни део дигиталног уџбеника
У овом делу имате комплетне садржај уџбеника и приручника у пдф формату, њима можете да
приступате кад год желите а можете и да их преузмете на свој рачунар, таблет или телефон.
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Форуми
На самом почетку, налази се Форум „ОБАВЕШТЕЊА“, који је намењен да вам наставник даје
различита обавештења и информације везане за рокове, начин реализације појединих активности
као и детаље о оцењивању рада ученика. Постоје различити форуми али сви имају исту иконицу:

У уводном делу се налазе и Форум: „Питај наставника и другове“. Намењен је решавању
проблема које имате у току рада али је истовремено и активност у којој ученици могу да добију
додатне оцене због помоћи друговима као и због постављања интересантних материјала. Укључите
се у рад на овом форуму, питајте наставника и другове, одговарајте на питања других или
поставите нешто интересантно из физике! На овом Форуму можеш да покрећеш нове теме или да
учествујеш у разговору на већ пкренуте теме. Труди се да твоји одговори (постови) буду кратки,
јасни и писмени. На почетку сваког форума имаш кратко објашњење чему је намењен и шта је твој
задатак.

Кликните на „Додај нову тему“, дајте наслов Теми и у пољу „Порука“ упишите ваше питање или
одговор. Кад прелазите мишем преко савке иконице појављује се натпис чему служи.
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У поруку можете да додате и различите прилоге (слике, документа). Не заборави да кликнеш на
„Пошаљи поруку“!

.

Ако је већ покренута тема, онда кликом на њен назив можеш видети дискусије или одговорити на
њих:

За одговор се појављује слична форма:
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Кад пошаљете поруку увек добијате обавештење да имате 30 минута ако желите да поруку
обришете или измените:

На врху сваког форума имате падајућу листу помоћу
које можете увек да подесите како желите да видите
остале поруке:
Важно: Неки Форуми ће бити намењени вашим
активностима на часу или за домаћи задатак. На сваком
постоји кратко упутство шта се очекује од вас. На неким
форумима ћете моћи да видите дискусије и одговоре
другова тек кад ви поставите свој одговор или мишљење:
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Лекције, Странице, Књиге, Тестови, Задаци
Осим форума у свакој наставној теми постоје и други садржаји које ћемо укратко објаснити. Ваш
наставник ће вам увек на време рећи кад шта треба да радите и како ће се то бодовати.

Лекције
Лекције представљају низ страница са текстовима, видео клиповима и симулацијама које
садрже и питања. Да би прешли на наредну страницу морате тачно одгворити на постављено
питање. Лекције можете прелазити колико год пута желите. Ваш наставник може у договору са
вама и да оцењује ваш рад на Лекцијама

Књига
Књига је слична Лекцији, садржи низ страна са различитим материјалима које можете читати
колико пута желите али не садржи питања.

Страница
Страница је линк ка обичној страници са кратким текстом.
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Тест
У свакој теми постоје тестови који ће бити доступни у време које ваш наставник постави.

Тестови садрже низ питања на које треба да одговорите бирањем тачног одговора или уписивањем
одговора или решења. Тест можете радити само једном, осим ако наставник не одлучи другачије а
ваш наставник ће вам рећи како ће се оцењивати. Тестове пажљиво радите и читајте упутства!
Кад
предате
тест
добићете
обавештење
о
броју
поена:

Задаци
Модул Задаци користи се за различите намене.
Прво за „обичне“ домаће задатке али и за извештаје са Лабораторијских вежби као и за мале
пројекте. Заједничко је то што код ових активности увек имате да предате на сајт неки документ.
За сваки појединачни случај је дато конкретно упутство које треба увек пажљиво прочитати.
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У овом случају је потребно да кликнете на ворд документ и преузмете га на свој рачунар. Затим
урадите задатке и одговорите на питања у њему и запамтите га под својим именом, као што је
објашњено.Име фајла увек пишите латиницом на пример: Nikola Jovanović Domaći zadatak 2
Онда се улогујте на дигиталну учионицу и предајте рад:

Рад предајете на начин који сте већ видели:
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Рад треба да предате у року који сте договорили са наставником. Наставник ће видети ваш рад,
оцениће га на порталу а након тога ви ћете видети своју оцену и наставников коментар. Наставник
може подесити да рад не можете предати након договореног рока или да га можете предати и после
тог
рока
уз
одузимање
поена.
Кад рад буде оцењен и кликнеш на Задатак видећеш оцене и коментаре наставника:

Наставник може подесити да рад можете мењати све до истека договореног рока или тако да рад
можете предати само једном. О свему томе наставник ће вас обавестити а и на самом сајту имате
обавештења.
Водите рачуна да сваки задатак има написано ограничење у величини фајла који може да се
постави. Ако су вам слике првелике у раду обавезно их смањите (компримујте)! Да ли знаш како се
то ради? Слику можеш смањити и у апликацијама за обраду фотографија а можеш и у самом
ворду:
1. Кликни на слику коју
желиш да смањиш
2. Појавиће се у менију
алати за обраду слика
(Picture toools) кликните на
Format
3. Затим на дугме Compress
Pictures

17

4. Означите Apply to selected
pictures only ако се односи само на
ту слику а ако не означите
компримоваће све слике које већ
постоје у документу. Затим
кликните на ОК.
Наравно обавезно запамтите (Save)
промене у документу.

Речник
Постоје још многе активности које се могу радити у нашој дигиталној учионици. Једна од њих је
Речник.

Речник је активност ученика и сваки ученик је дужан да у речник у току школске године упише
бар два појма са објашњењем. Ову активност ће ваш наставник оценити на крају школске године
или полугођа већ како се договори са вама.
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Ово је било све у овом кратком упутству за рад у дигиталној учионици Физика 6. Слободно
истражујте њене могућности а ако имате проблема обратите се свом наставнику.

Надамо се да ћете ове школске године уживати у учењу физике.
Поздрав!

19

