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Преку формативното оценување

- Наставникот го проверува 

разбирањето на учениците;

- Добива значајни податоци за 

учењето на учениците;

- Ги користи тие податоци за да го 

прилагоди своето идно поучување;



1. Национална платформа за далечинско учење



Форум

- Место за дискусија за содржините кои се учат на часот

- Може да се користи за време на синхроните активности, но и пред и 

после часот – асинхрони

- Учениците не му одговараат само на наставникот туку и едни на други



Лекција

- Може да се следи учењето на учениците

- Се комбинираат инструкции, задавање на материјал и прашања за да 

се увиди колку учениците ја совладале содржината

- Се добива извештај кој ученик колку време и посветил на лекцијата 

кога ја гледал

- Се добива и извештај на ниво на одделение – на кое прашање колку 

ученици избрале некои од одговорите





2. Kahoot.com

• Можеме да провериме како 
учениците се размислуваат за 
одредена тема

• Како учениците напредуваат 
(особено важно затоа што не можеме 
да се видиме во живо)

• Проверка на знаењето на одредена 
тема со цел креирање на идните 
инструкции

• Забавно за учениците, 
натпреварувачки карактер















3. Microsoft Forms

Можат да се користат 
за брзо собирање на 
информации од 
учениците за:

• Колку им е 
интересна 
наставатга

• Самооценување

• Давање повратна 
информација до 
наставникот





4. Flipgrid

Самата апликација е од асинхрона 
природа па овозможува продолжување 
на дискусијата и после часовите

- Учениците да одоговорат на 
прашања

- Да дадат свое мислење за прочитан 
текст

- Да демонстрираат краток 
експеримент

- Да ја објаснат постапката за 
решавање на некоја математичка 
задача

- Да дадат повратна информација на 
наставникот за часот

- Да дадат свои идеи за идните лекции





5. Sli.do

Погодна за давање повратна информација, поставување 
прашања за време на синхроната активност на часот.

Учениците се најавуваат преку QR код или преку код 
директно на веб сајтот.

Во живо се дава повратна информација на прашања 
поставени од наставникот, но и ученикот може да постави 
свои прашања.

Погодно за задржување на вниманието на учениците, 
нивно активирање во разни делови од часот, но и 
добивање на една глобална слика за тоа колку е 
совладана материјата на часот.



5. Sli.do





6. OneNote Class Notebook

- Комплетна алатка која овозможува комуникација на наставникот со 

учениците, но и соработка меѓу учениците

- Поставување на материјалите за учење, квизовите, домашните 

задачи

- Секој ученик има свја секција во која само тој има пристап





Содржина на еден Class Notebook

- Дел во кој сите ученици имаат пристап – може 

да се користи за учениците да дискутираат,  

даваат повратна информација и комуницираат 

едни со други

- Дел во кој само наставникот може да менува и 

додава (библитека), а учениците може само да 

гледаат. Во овој дел се поставуваат 

материјалите, лекциите и се што е потребно за 

наставата

- Секција за секој ученик 





Распределба на страни

Брза распределба на 

страниците низ 

тетратката



Проверка на изработките



7. Padlet

• Асинхрона и синхрона 

активност

• Учениците се 

вклучуваат без најава 

само со споделен линк



- Учениците може да пишуваат 
текст, да дадат повратна 
информација во вид на текст

- Може да постават аудио и 
видео

- Може повратната 
информација да ја зададат во 
вид на цртеж

- Може да споделат линк, видео 
од youtube

- Веднаш се добиваат сите 
информации и може да се 
користи директно на часот, но 
и како продолжување на 
активностите дома



Повеќе видови на падлети









8. Wizer.me

• Намената му е за 

изработка на интерактивни 

наставни листови сепак 

може да се искористи и 

како алатка за формативно 

оценување





Како може да се искористи?

• Од учениците да се побара да дадат повратна информација за часот

• Да напишат колку ја разбираат содржината

• Помалите ученици може да нацртаат нешто за да се види колку разбрале 

од содржините

• Учениците може да даваат и аудио одговори – само наставникот го гледа 

одговорот – им се дава глас и на посрамежливите ученици

• Се следи дали учениците ги читаат материјалите, дали ги разбираат 

преку задавање на кратки прашања после секој дел од лекцијата

• Пример

https://app.wizer.me/preview/VLO7VY


9. wakelet.com   

• Ученикот може во текот на 
изучување на една тема да 
креира wakelet како еден 
вид на онлајн дневник

• Може да остава рефлексија 
после секој час

• Може да споделува свои 
изработки

• Домашни задачи

• Наставникот може да следи 
како напредува ученикот

• Wakelet за соработка



10.Microsoft Teams

- Преку опцијата за дискусија на пост на тимс може да се добива 

повратна информација директно на часот

- Може да се сподели Word или Excel документ во кој учениците ќе 

може да ги остават своите размислувања, да дадат идеи за идните 

лекции

- Тимс овозможува ембедирање на сите овие претходно кажани 

алатки



Thank you!
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