ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВУ
ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ
У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
УПУТСТВО ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У GOOGLE MEET СЕСИЈУ
Ове године Филозофски факултет у Нишу ће припремну наставу за полагање пријемних испита за
упис у прву годину основних академских студија реализовати преко система за комуникацију на
даљину. Припремна настава ће се одржати према програму, објављеном на сајту Факултета, у
укупном трајању од 24 часа распоређена у четири дана (суботе), и то:
9.5.2020. од 10.00 до 16.00 сати;
16.5.2020. од 10.00 до 16.00 сати;
23.5.2020. од 10.00 до 16.00 сати; и
30.5.2020. од 10.00 до 16.00 сати.
Припремна настава ће се реализовати преко платформе Google Meet.
За укључивање у припремну наставу преко ове платформе, неопходно је да имате:
-

електронски уређај (рачунар, таблет или мобилни телефон) чији екран и звучник вам омогућава
да видите и чујете презентацију,
приступ интернету довољне брзине (минимум 3.2 Mbps у долазном и 1.8 Mbps у одлазном
смеру, идеално 3.2/3.2) да омогући укључивање у видео сесију,
gmail налог (обавезно),
микрофон, да бисте могли да се укључите у дискусију (уколико немате микрофон, можете се
укључивати у дискусију писањем порука у одељку за ћаскање).

Ако приступате преко рачунара, сесији је могуће приступити преко било ког претраживача. У случају
да користите Google Chrome, можете инсталирати Google Hangouts додатак и искористити га за
приступ.
За приступ преко Android или Apple уређаја (мобилног телефона или таблета) можете iz Google Play
продавницe да инсталирате апликацију Hangouts Meet (by Google) (Google LLC) и да се преко ње
укључите у предавање.

Како да приступите предавању:
-

-

-

-

-

Преко апликације Гугл календар (https://calendar.google.com/) добићете позив за сва четири
дана припремне наставе – на имејл адресу коју сте навели у пријави стићи ће вам обавештења
и одговарајући линкови за приступ часовима. Истовремено, у апликацији Гугл календар требало
би да видите све четири сесије. Сваки дан припремне наставе организује се као једна сесија у
апликацији Hangouts Meet.
Уколико се то не деси – неколико минута пре почетка предавања за одређени дан задужени
наставник ће поставити предавање - састанак и послаће вам линк за приступ на имејл адресу
коју сте навели у пријави.
Уколико се деси да вам никакав позив не стиже, молимо вас да тај проблем пријавите на адресу
pripremna@filfak.ni.ac.rs
Улогујте се на свој gmail налог, кликом на линк или копирањем линка у претраживач идите на
адресу до које води линк и тамо се прикључите састанку.
Током прикључивања искључите микрофон и камеру – камеру како би се одржала брзина везе,
а микрофон како се не би мешали позадински звуци и ометали рад.
Када желите да се укључите да нешто прокоментаришете, питате, одговорите на питање,
укључите микрофон или се пријавите у chat прозору. Када завршите своје гласовно укључење,
поново искључите микрофон. Уколико немате микрофон, можете се укључивати у дискусију и
путем chat-а.
Останите укључени током читавог дана док траје припремна настава – ту ће се одвијати сва
предавања, само ће се смењивати предавачи. Немојте се излоговати током кратких пауза
између часова.
Када се заврши настава за тај дан, само се излогујте из система.
Иста процедура важи за сваки дан у коме се одвија припремна настава.

