
Инклузија у образовању 

трећа година ОАС, смерови ДВ, ПВ и У 

 Обавештење о организацији онлајн наставе у јесењем семестру 2021/22. 

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 2021/22. којој је потребно да приступе сви студенти који упису трећу годину ове 

године или студенти који претходно нису слушали овај предмет. Сви студенти који су претходних 

година слушали, који не положе предмет током 2020/21. академске године, треба да се 

прикључе новој учионици. 

 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. О евентуалној 

настави организованој на факултету, студенти ће бити накнадно обавештени.  

Линк за приступање је: https://classroom.google.com/c/MzQ0ODgwMDc5Njk1?cjc=7fh5q52 

 Предавања у оквиру предмета одвијаће се петком, у складу са распоредом. 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. 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 Зума, у договору са студентима. 

 Вежбе у оквиру предмета одвијаће се понедељком и уторком, путем Зум апликације. 

Линкови за вежбе ће благовремено бити постављени у гугл учионици. 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 24.09.2021. са почетком у 16 часова за смер У, а са 

почетком у 17.45 за смерове ПВ и ДБ, у складу са распоредом. Први часови вежби одржаће се у 

понедељак и уторак (20.09. и 21.09.), у складу са распоредом по групама.  

 Литература и програм предмета налази се у електронској форми у материјалима за 

наставу (секција за олајн наставу) на сајту Факултета, а биће постављена и у гугл учионицу. 


