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Announcements/
Соопштенија
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• Announcements/Соопштенија е
всушност посебен форум за општи
вести и објави во кој само
наставникот има привилегии да
објавува.

• Студентите во овој вид на форум
нема да можат да учествуваат во
дискусија.

• Во овој ресурс се запишани сите
студенти кои го слушаат предметот и
може да се искористи за да се
испрати некакво соопштение до
студентите, на пример:
• информации за колоквиум/испит
• резултати



Испраќање кратки соопштенија
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1. Кликнете на Announcemens
2. За да додадете ново соопштение,

кликнете на опцијата Add a new
topic



Испраќање кратки соопштенија
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3. Во дополнителното мени потребно е да
ги пополните следните полиња:

• Subject – наслов, односно краток
опис на пораката

• Message – пораката која сакате
да ја испратите до студентите

4. Откако ја внесовте пораката кликнете
на копчето Post to forum

5. Напомена: Пораката ќе биде достапна
откако ќе изминат 30 минути, во тој
период можете да го менувате
соопштението.



Испраќање кратки соопштенија со датотека
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1. Кликнете на Announcements
2. Потоа одберете Add a new topic
3. Во дополнителното мени одберете

Advanced



Испраќање кратки соопштенија со датотека
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4. Во дополнителното мени потребно е да
ги пополните следните полиња:
• Subject – наслов, односно краток

опис на пораката
• Message – пораката која сакате да ја

испратите до студентите
• Attachment – датотеката која сакате

да ја испратите
5. Доколку сакате пораката да биде

објавена веднаш, кликнете на опцијата
„Send forum post notifications with no
editing-time delay”

6. Откако ја завршивте со пишување на
пораката кликнете Post to forum



Измени на веќе објавено 
соопштение
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1. Кликнете на Announcemens
2. Кликнете на соопштението на кое

сакате да направите промени
3. Откако ќе го отворите соопштението

одберете Edit и внесете ја промената
која сакате да ја направите. 2

1

3



Измени на веќе објавено 
соопштение
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1. Откако ќе ги направите сите промени
кликнете Save changes

2. Напомена: Доколку правите промена, а
веќе се поминати 30 минути откако е
прв пат објавено соопштението, можно
е студентите да не бидат известени за
промената која е направена. Па
можеби во овој случај ќе биде подобро
да се направи ново соопштение.



Одговор на веќе објавено 
соопштение
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1. Кликнете на Announcemens
2. Кликнете на соопштението на кое

сакате да додадете одговор
3. Откако ќе го отворите соопштението

одберете Reply.
2

3

1



Одговор на веќе објавено соопштение
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1. Во полето кое ви се отвори внесете го
одговорот

2. Одберете Post to forum и вашиот
одговор ќе биде внесен и испратен за
30 минути до студентите



За оние кои ги интересира повеќе
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• Доколку имате желба да дознаете повеќе за делот со сооштенија кликнете на следните
линкови:
• Announcements forum
• Forum settings
• Using Forum

https://docs.moodle.org/311/en/Announcements_forum
https://docs.moodle.org/311/en/Forum_settings
https://docs.moodle.org/311/en/Using_Forum

