
Инклузија у образовању, трећа година ОАС, смерови ДВ, ПВ и У 

Обавештење о организацији онлајн наставе у јесењем семестру 2020/21. 

Предметни наставник: проф. др Сунчица Мацура (suncicamacura@gmail.com) 

Сарадник: др Бојана Димитријевић (bojana.dim@gmail.com) 

Начин и динамика реализације наставе 

 Настава у оквиру ове академске године биће организована путем гугл учионице Инклузија у 

образовању 2020/21.  којој је потребно да приступе сви студенти који упису трећу годину ове године или 

студенти који претходно нису слушали овај предмет. Путем ове учионице студенти ће приступати линковима 

за онлајн наставу, добијати сва обавештења, приступати задацима за праксу, предиспитним задацима, 

колоквијуму и испиту.  Колоквијум, испит и задаци за праксу ће бити организовани преко ове учионице. 

 Кораци за приступање овој гугл учионици су следећи:  

1)  Уколико немате своју gmail адресу, креирајте је 

2)  Улогујте се на своју gmail адресу 

3) У Google apss  (горњи десни угао) пронађите google classroom и приступите овој апликацији 

4) Унесите class code:   otyfrkj 

 Уколико студенти имају тешкоћа да прате ове инструкције могу погледати следећи видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=uEMGz9N0_bo&fbclid=IwAR1Zog_YxorH0klMcNaZTLCBI46JtUhTVyx9lZKdw5o

xP8vnq5q1q9hrTR8 

 Предавања у оквиру предмета одвијаће се петком, сваке седмице, у термину  13.00 до 14.30. путем 

Зум апликације. Потребно је да студенти  претходно инсталирају Зум (Zoom) апликацију на свој уређај 

(рачунар, таблет или телефон) и да имају приступ интернету.  Линк за предавање ће благовремено бити 

постављен у гугл учионици сваке седмице. Студенти могу да се јаве на путем мејла 

(suncicamacura@gmail.com) уколико желе консултације, разјашњења, додатна упутства о начину припреме 

испита, итд.  Kонсултације ће се реализовати преко Скајпа, у договору са студентима. 

 Вежбе у оквиру предмета одвијаће се сваке седмице, уторком од 14.30 до 16.05 за смер Учитељ и 

Васпитач у домовима, односно уторком од 16.30 до 18.00 за смер Предшколски васпитач, путем Зум 

апликације. Линкови за вежбе ће благовремено бити постављени у гугл учионици сваке седмице. Поред 

часова студенти ће у оквиру рада на вежбама добијати задатке које је потребно да реализују до унапред 

дефинисаних рокова на основу чега могу остварити предиспитне поене. Студенти могу да се јаве на путем 

мејла (bojana.dim@gmail.com) уколико желе консултацијe са сарадницом.  

 Први час предавања одржаће се у петак 25.09.2020. са почетком у 13.00. Први час вежби одржаће се 

у уторак 29.09. са почетком у 14.30 (У и ДВ смерови), односно са почетком у 16.30 (ПВ смер).   

 Литература и програм предмета налази се у електронској форми у материјалима за наставу на сајту 

Факултета, а биће постављена и у гугл учионицу.  

 


