
 

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ВИСОКОШКОЛСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ OFFICE 365 (СРПСКИ ЈЕЗИК) 

 
 
 
ОСНОВНЕ ВЕШТИНЕ И ЗНАЊА КОРИШЋЕЊА MICROSOFT TEAMS ЗА ОНЛАЈН НАСТАВУ (довољно за 
заказивање и извођење онлајн часа) 
 

- Извођење видеконференцијског часа на Офис 365 платформи, комуникација са 
студентима ван часа и додела задатака за студенте 
предавачи: Павле Пековић из Мајкрософта и проф. др. Драган Јанковић са Електронског 
факултета Универзитета у Нишу 
Приступни линк за уводну презентацију: https://youtu.be/zb3JyCg74As  
Приступни линк за рекапитулацију основних појмова, примере и одговоре на питања 
везана за тему: https://youtu.be/jOWASP4wfmw  

 
 
ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ПОТРЕБНЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ИЗВОЂЕЊА ОНЛАЈН ЧАСА (за наставнике који 
су већ научили и увежбали основна знања) 
 

- Коришћење дигиталне бележнице OneNote за комуникацију са студентима  
предавач: проф. др. Ђорђе Херцег са Природно математичког факултета Универзитета у 
Новом Саду 
Приступни линк за презентацију: https://youtu.be/jK1wKuDEYH8  

 
- Преглед свих Офис 365 апликација и коришћење осталих апликација Офис 365 

потребних за основни ниво рада – рад у дигиталној белој табли, управљање видео 
записима, рад са календаром и управљање мејловима  
предавачи: проф. др. Угљеша Марјановић са Факултет техничких наука Универзитета у 
Новом Саду, проф. др. Ненад Стефановић са Природно математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу и проф. др. Ђорђе Херцег са Природно математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду 
Приступни линк за уводну презентацију: https://youtu.be/qLFz-C0Vt6w 
Приступни линк за рекапитулацију рада у Teams-у, примере и одговоре на питања везана 
за тему: https://youtu.be/IYs81OjH314  

 
 
ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И  ДЕЉЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ ДОКУМЕНАТА СА 
СТУДЕНТИМА И КОЛЕГАМА (нпр. сарадничка израда истраживачких радова и др.)  
 

- Дељење датотека на Офис 365 платформи и сарадничка израда докумената  
предавачи: проф. др. Славко Гајин са Рачунарског центра Универзитета у Београду и Павле 
Пековић из Мајкрософта 
Приступни линк за уводну презентацију: https://youtu.be/wzzaMbLWrt4  
Приступни линк за рекапитулацију основних појмова, примере и одговоре на питања 
везана за тему: https://youtu.be/efUk35zp2yo  

 

НИВО ПРЕДЗНАЊА: 0 

НИВО ПРЕДЗНАЊА: 1 

НИВО ПРЕДЗНАЊА: 2 



 
МОГУЋНОСТИ OFFICE 365 ЗА НАПРЕДНЕ КОРИСНИКЕ (преглед)  
 

- Sharepoint и остали напредни алати Офис 365  
предавач: проф. др. Ненад Стефановић са Природно математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу  
Приступни линк: https://youtu.be/Mb9H_l_Qi7c 
 
 

АКТИВНА НАСТАВА И ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ (тема која није 
везана за Office 365 технологију) 
 

- Образовне технологије у високом образовању (модел и потреба)  
Предавачи: проф. др. Милош Бајчетић са Медицинског факултета Универзитета у 
Београду и Катарина Милутиновић са Фармацеутског факултета Универзитета у Београду 
Приступни линк: https://youtu.be/BsJDHlyeMtQ 
Приступни линк за други део презенације везане за образовне технологије у високом 
образовању https://youtu.be/qZIuJ-dm27M       
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