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Понеделник

17:00 – 17:20 Отворање на работилницата. Запознавање на учесниците

17:20 – 17:30 Презентација на Scientix 

17:30 – 17:45 Оценување на учениците. Формативно оценување 

17:45 – 18:00 Дискусија: Предизвици при формативно оценување во онлајн опкружување 

18:00 – 18:15 Пауза

18:15 – 18:45 Формативно оценување во онлајн опкружување

18:45 – 19:00 Онлајн алатки за формативно оценување

19:00 – 19:15 Пауза

19:15 – 19:45 Онлајн алатки за формативно оценување 

19:45 – 20:00 Повратна информација и насоки за вториот ден од работилницата



Да се запознаеме!



Благодарност до

http://www.scientix.eu/



Scientix 4

Промоција и поддршка на соработката помеѓу СТЕМ 
наставниците, истражувачите во областа на образованието, 

креаторите на политики и други професионалци од областа на 
СТЕМ образованието

Рамена на искуства, идеи и добри практики

Професионален развој на наставниците од СТЕМ областите



Национална Контакт Точка и Scientix Амбасадори



Диг-Ед – Национална Контакт Точка за Scientix

- Дисеминација на Scientix на 

национално ниво

- Организирање на активности 

за професионален развој на 

наставниците од СТЕМ 

областите 

- Поддршка на училиштата за 

развој на СТЕМ стратегии



Scientix

База на 
ресурси

Проекти од 
STEM 

образование

Вебинари

Национални 
и Европски 

работилници

Конференции

Курсеви за 
професионален 

развој



STEM Discovery Campaign 2021



Повеќе информации

Scientix

www.scientix.eu

Центар за иновации и дигитална едукација Диг-Ед

www.dig-ed.org

http://www.scientix.eu/
http://www.dig-ed.org/


Оценување на учениците

➢Формативно оценување

➢Сумативно оценување



Формативно оценување

➢Фокус на процесот

➢Се следи напредокот на учениците за време на процесот на 

учење (а не постигањата)

➢Можност за утврдување на понатамошните насоки за учење

➢Акцент на конструктивна повратна информација

➢Учениците преземаат контрола на своето учење преку 

самооценување, повратна информација и поставување цели



Повратна информација

што е направено

колку добро е направено

насоки за понатамошна работа



Методи на оценување

• есеи изработени вон 
часот

• проектна работа

• портфолио (досие со 
трудови на ученикот)

• тестови изготвени од 
наставникот (објективни 
или есејски) 

• усни одговори на прашања 

поставени од наставникот

• усни одговори на прашања 

поставени од ученици

• разговор со/меѓу 

учениците

• практични изведби

• усни презентации



Формативно оценување

Мотивација на 
ученикот

Активно вклучување 
на учениците и 
постигнувања

Формативно 
оценување

Континуирана 
повратна 

информација



Формативно оценување во онлајн опкружување



Формативно оценување во онлајн опкружување

Секоја активност поврзана со повратна

информација е потенцијално формативно

оценување!!!



Следење, вреднување и оценување на 
напредокот на учениците при онлајн настава

Важност на повратната информација

Самооценување и соученичко оценување

Електронско портфолио на ученикот

Избор на соодветни активности и ресурси за следење, 

вреднување и оценување на напредокот на учениците



Формативно оценување во онлајн опкружување

Нема потреба од измени во традиционалното формативно

оценување се додека при формативно оценување се

имплементираат следните чекори (Papadopoulou, 2019)

- Поврзување на оценувањето со наставните цели

- Формативно оценување во секој дел од онлајн наставата

(синхрона и асинхрона комуникација)

- Обезбедување можности за самооценување

- Поставување на прашања со различни ниво на сложеност



Совети - формативно оценување во онлајн 
опкружување

• Поттикнувајте самодоверба кај учениците

• Запознајте го учениците со критериумите за оценување

• Оценувајте компетенции, не способност за меморирање

• Поттикнувајте активно учество на учениците за време на часот

• Обезбедувајте поединечна и групна повратна информација

• Користете соодветни алатки за следење на напредокот на учениците


