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„Во 21 век, научните и технолошките иновации се сè 

поважни. За да успеат во ова ново информативно-

базирано и високо технолошко општество, учениците 

треба да ги развијат своите способности во STEM на 

нивоа многу повеќе од она што се сметаше за 

прифатливо во минатото “.

(Национална фондација за наука)



Од нас за нас

- MS Word -



MS Word (online)



Од учениците за учениците (работни листови)



Па, ова не е 

телефон! Нема како 

да се игра на него 

...... Илина, 9 години



Genially во наставата



Сложувалки



Кодот на Риа – escape room



Кодот на Риа – escape room



Кодот на Риа – escape room



Learning Apps во наставата



Примена на Learning Apps

Поврзи ги дефинициите со 
појаснувањата!!!



Примена на Learning Apps

Правилно распореди ги дадените наредби



Примена на Learning Apps – вонннаставни 

активности



Примена на Learning Apps



Python – пред Covid-19

IDLE (Python 3.8 32-bit)



Python – во време на пандемија

Pydroid 3 – IDE for Python 3 

мобилна апликација 



MU Python

Кратко видео за овој едитор



Ви благодарам 

за вашето 

внимание!
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