


Психолози кажу...
• Фаза припреме (дефинише се проблем и

прикупљају информације)



Психолози кажу...
• Фаза фрустрације (ломимо се да

одустанемо)



Психолози кажу...
• Фаза инкубације (подсвесно радимо на

решењу)



Психолози кажу...
• Фаза илуминације (изненада долазимо до

решења)



Психолози кажу...
• Фаза
елаборације
(прилагођавамо
оно што смо
смислили)



Зашто Moodle Cloud?

* • Није потребно инсталирати Мудл

* • Не морамо “цимати” информатичара 

* • Све је бесплатно



5 степеника до врха

1. • Одабир имена сајта и локације за хостинг

2.
• Унос података (име, презиме, имејл адреса, број мобилног 

телефона, временска зона) , прихватање услова

3. • Потврда броја телефона и унос кода за аутентификацију

4. • Унос  и потврда лозинке

5. • Логовање



1. корак – одабир имена и хостинг 
локације



2. корак – унос података



2. корак – прихватање услова



3. корак – унос кода за 
аутентификацију



4. корак – унос и потврда лозинке



5. корак – логовање



аdmin, можеш да се улогујеш!



Овај каобајаги Мудл је к’о прави!



Мало лево....          Па десно....



А на средини - Мудл за почетнике



Сређивање сајта -од вишка глава боли!



Говорим srpski или српски који много 
личи на енглески?



И Вуку је требало времена да 
пронађе ћирилицу!



Ко се боји администрације још!



Корисни корисници Мудл корисно 
користе



Два уписна круга



Администрације никад доста...



Активности и ресурси – пуна капа!



Значи, врх!
• Уз Moodle Cloud добијамо најновију верзију

Мудла, те не морамо бринути о безбедности и
флексибилности.



Мудл 2.9 – пријатељскији са 
ученицима 

1. • My home је сада Dashboard (контролни панел)

2. • Поједностављен је блок за навигацију

3. • Профилна страна је другачија

4. • Сви параметри су на једној страни

5. • Оцене свих курсева су на једном месту



Контролни панел



Профилна страна



Параметри



Оцене



До поруке никад лакше

• Не морамо
напуштати
страну на којој
смо тренутно да
бисмо послали
поруку.



Мудл 2.9 – превуци и спусти

• Датотеке које желимо да приложимо треба
само да превучемо са рачунара.



Време – пријатељ или непријатељ?

• Ученици виде тајмер док проучавају лекцију.
• Тачни одговори унети након истека времена

се не признају.



Тестирање – од секције до 
навигације 

1. • Питања је могуће поделити у секције

2. • Свакој секцији можемо дати посебан наслов

3.
• Можемо одабрати насумичан избор питања у оквиру

сваке секције

4.
• Ако је редослед питања битан, можемо га задржати

унутар одређене секције

5. • Навигација је прегледнија



Секцијо, како да те зовем?



Измешати или не – питање је сад!



Уз навигацију свако тест може 
урадити лако!



Step by step 
(New Activity on the Block)



Оцена, по оцена – пролазна оцена

• Пролазна оцена се може подесити у оквиру
подешавања саме активности.



Само једна порука свим групама!



Још један разлог за Moodle Cloud:
Онлајн конференције уз BigBlueButton

• Moodle Cloud садржи апликацију
BigBlueButton која омогућава реализовање
онлајн конференција (видео, аудио, бела
табла, дељење радне површине).

• Конференције су ограничене на 6 учесника.
• Није могуће снимање.



Ипак, ту су и недостаци... 

1. • Сајт може имати највише 50 корисника

2. • Простор на диску је 200 Mb

3. • Садржи само основне теме и додатке

4.
• Уз један телефонски број могуће је

регистровати само један сајт



Како паметно искористити Moodle
Cloud?

1. • За рад у комбинованом одељењу

2. • За реализацију допунске и додатне наставе

3. • За припрему ученика за такмичења или завршни испит

4. • За реализацију пројектне наставе са групама ученика

5. • За рад секција

6. • ...



Сеоска школа у облацима...



Уместо закључка
• На почетку Чола рече: Ти живиш у облацима, 

Мала.
• На крају Чола рече: Ја ту ништа не би дир’о! 



ХВАЛА НА 
ПАЖЊИ!

slavica.gomilanovic@gmail.com

mailto:slavica.gomilanovic@gmail.com

