
                  Моодле платформа на Математичком факултету и организовање форума

Ово упутство је додатак Упутству о коришћењу Мооодле система за учење на даљину које смо објавили 
на адреси:
  http://alas.matf.bg.ac.rs/?cont=manuals
  

Приступ Моодле платформи:

Кориснички интерфејс на енглеском језику



Након избора језика (на ком ће се приказивати кориснички интерфејс)

можете Моодле систем за учење на даљину користити на српском језику (ћирилично или латинично 
писмо).



Кориснички интерфејс на српском језику (избор курса који садржи форум)

 Избор дискусија на форуму (и различитих структура форума)



Учествовање у дискусији на форуму

• Кликните на ”Add a new discussion topic” (Додај нову тему) да бисте започели нову тему 
дискусије.

• Упишите наслов у пољe Subject,  а своју поруку у поље Message.

• Кликните на “Post to forum” да бисте објавили свој пост (објаву).

• Кликните на Advances да бисте приложили датотеке уз свој пост (препоручује се PDF 
датотека).

• Кликните на ”Reply” да бисте одговорили на пост.

Aко Вам се постови не приказују довољно брзо, можете да освежити учитавање странице (Refresh
у прегледачу, односно browser-у,  користите функционални тастер F5,…). Своје постове можете 
уређивати 30 минута након објављивања. Након тога, ако постоји потреба за уређивањем или 
брисањем постова, контактирајте свог наставника. 

Претплата на тему дискусије

Подразумевано, када напишете свој први пост у дискусији, претплатите се (пријавите) на тему. Ово се 
односи на сваки дискусиони форум сваког Моодле курса. Ако у теми (topic) нисте написали нити један 
пост или променили подешавања, нећете добијати обавештења е-поштом о новим постовима.  Форум 
Announcements је подразумевано претплаћен на имејл полазника курса.



Поставке претплате можете променити на три различита нивоа:

• Подразумевана подешавања свих Моодле форума: прегледајте свој кориснички профил 
Profile > Preferences page (Profile settings)

• За сваки форум: Кликните икону зупчаника у горњем десном углу форума и одаберите 
Претплатите се / Одјавите се са овог форума (Subscribe to this forum / Unsubscribe from this 
forum).

• За сваку тему дискусије: можете да промените поставке претплате у тему приликом писања 
новог поста.       


