Настава и вежбе на предмету ТСС - 15.10.2020.
========================================
Поздрав свима!
У складу са текућим здравственим околностима у земљи, на предмету:Технике снимања слике
(друга година, АВТ + НЕТ, уписано 32 студента) НАСТАВА ће се изводити у електронском
"контактном" облику, преко видео-конференцијске платформе VSEE.
ВЕЖБЕ ће се одвијати у просторијама школе (лабораторији и студију).
Студенти су обавезни да ураде хитну припрему за наставу и да на своје кућне или преносне
уређаје инсталирају и активирају FREE VSEE.
..............................................................
За PC кориснике = VSEE преузмите са адресе: https://my.vsee.com/download
За Андроид кориснике = https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsee.vsee.release&hl=en
За остале уређаје = адресе су на почетној VSEE страници.
ЗА МОБИЛНЕ КОРИСНИКЕ = водите рачуна о трошковима коришћења ваше 3Г/4Г мреже!
Препорука = користите телефон само преко Wi-Fi мреже, али ... (брзина и капацитети трансфера?).
..............................................................
Поступци припреме и коришћења VSEE платформе:
1. Припремити и проверити WEB камеру, Микрофон и ОБАВЕЗНО СЛУШАЛИЦЕ (да би се избегла микрофонија током
наставе).
2. Инсталирати VSEE и улоговати се.
3. VSEE SETTINGS / Audio and Camera Setup... поставити звук и слику.
4. VSEE +ADD (икона +) / Invite or Import contacts = упутити Позивницу професору: Aleksandar Kajevic или
akajevic@viser.edu.rs
5. Пре почетка предавања, прећи у ONLINE мод и сачекати да професор прихвати позивницу и успостави конференцију.
На првом face-to-face предавању, студенти ће добити усмене инструкције за формирање групе, размену докумената и
комуникацију. ..............................................................

Термини предавања:
Уводно предавање ТСС = УТОРАК у 19.00 На првом предавању је могућ договор о промени
ДАНА и ВРЕМЕНА одржавања наставе.
..............................................................
Процедура Пријављивања и Присуства настави:
1. Студенти су ОБАВЕЗНИ да "присуствују" настави, односно да....
2. Активирају VSEE и FastStone.
3. Од 19:00 до 19:10 часова студенти треба да искључе камеру, ПОЗОВУ професора и сачекају да
се успостави конференција.
4. У 19:15 су обавезни да ураде GRAB SCREEN ДЕСКТОПА на свом уређају / да скрин са СВОЈИМ
ВИДЕОМ, ВИДЕОМ ПРОФЕСОРА И ОСТАЛИХ студената сачувају ...
5. ...Сачувају преко Фаст Стона под називом: ИмеПрезимеИДброј_ДАТУМ.јпг,
6. Да сачувани скрин непосредно после предавања пошаљу имејлом предметном сараднику.
7. ВАЖНА НАПОМЕНА: правовремено послат, правилно означен СЦРЕЕН једини је ДОКАЗ о
присуству студента настави и омогућава бодовање.
..............................................................
Вежбе из предмета Технике снимања слике ће се одржавати у школским лабораторијама
Срећно и поздрав поново.
Александар Кајевић

