ВАЖНО обавештење за студенте – Приступ MOODLE систему
Поштовани студенти,
Отворен вам је налог на нашем MOODLE систему. Корисничко име је ваш број индекса, где су слова
куцана искључиво малим словима латинице и то енглеским алфабетом (без наших слова), а коса
црта ( / ) у броју индекса је замењена знаком минус ( - ). Дакле, ако вам је број индекса, рецимо,
"ЗЖС12/20", тада је ваше корисничко име "zzs12-20". Лозинка је "Vts2020!". И лозинка мора бити
куцана латиницом, са првим великим словом и узвичником на крају.
На систем се пријављујете тако што одете на веб адресу http://moodle.vtsns.edu.rs па кликнете на
линк "Пријава" у горњем десном углу странице, и затим у новоотвореном прозору унесете ваше
корисничко име и лозинку, па кликнете на дугме "Пријава". Након прве пријаве на систем, од вас ће
се захтевати обавезна промена лозинке. Потребно је да најпре унесете постојећу лозинку, а затим два
пута нову лозинку, коју морате направити у складу са датим упутствима на страници (мора имати
минимално 8 знакова, и у тих 8 или више знакова мора бити великих и малих слова, бројева и
других знакова), и обавезно кликните на "Сачувај промене". Наравно, обавезно и запамтите нову
лозинку коју сте направили и са којом ћете се убудуће пријављивати на систем.
Све горе наведено важи за нове студенте, први пут уписане у школској 2020/2021 години. За
студенте који су током претходне школске године имали већ креиран налог у MOODLE систему
њихова лозинка није мењана и они могу да наставе са коришћењем система са постојећом лозинком.
За вас смо припремили и кратко упутство за рад у MOODLE систему:
- Први део упутства: http://moodle.vtsns.edu.rs/Moodle_Uputstvo_za_studente.pdf
- Други део упутства: https://youtu.be/5ijIn8UCd8k
ВАЖНО: Најкасније до понедељка 28.09.2020. године, свим студентима ће бити пријављени
предмети које могу да прате у оквиру MOODLE система. У понедељак 28.09.2020. године улогујте се
и проверите да ли сте пријављени за праћење свих предмета које сте пријавили за слушање у
зимском семестру. Уколико нисте пријављени за неки предмет реагујте ОДМАХ и пошаљите e-mail
предметном професору да се грешка одмах исправи на обострано задовољство. E-mail-ове професора
наћи ћете на школском сајту у делу Професори-инфо: http://vtsns.edu.rs/nastava/profesori-info/. У
противном се Школа неће сматрати одговорном за проблеме који могу настати.
Такође, још једна важна ствар коју треба да урадите одмах након што се први пут улогујете је да
проверите своју e-mail адресу на вашем профилу у MOODLE систему и уколико адреса није
исправна ОДМАХ пријавите промену e-mail адресе на e-mail moodle@vtsns.edu.rs.
Поједини професори ће за своје предмете дефинисати задатке које треба да урадите и потом их
предате путем MOODLE система тако што поставите ваше фајлове. Скрећемо пажњу да постоји
ограничење за максималну величину фајла и оно износи 8 MB. Ако су ваши фајлови већи,
предлажемо да користите Google Drive или сличан сервис где можете да поставите ваше фајлове а
затим у MOODLE систему поставите документ са линком ка вашим фајловима.
Надаље, активно пратите и посећујте бар једном дневно странице предмета у MOODLE систему,
пратите и Професори-инфо странице професора и сарадника на школском сајту јер ће поједини
наставити да користе и овај вид постављања материјала за студенте и, наравно, пратите и насловну
страницу школског сајта где ћемо објављивати најновије информације важне за све студенте.

У Новом Саду, 25.09.2020. године

