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Различни форми на “модерно учење”

е-учење учење преку Инернет

учење на далечина мешано учење

дигитално учење виртуелно учење

Учење во “современа” училница





е-учење

Комуникација и учење преку интернет

Учениците учат од наставникот преку online медиум

Учениците комуницираат со наставникот преку 

форуми и емаил





online учење / учење преку Интернет

Учење користејќи интернет конекција

Користење на online алатки за учење и комуникација



Distanece
learning



учење на далечина

Синоним за учење преку интернет

Единствен можен начин при COVID 19





мешано учење / blended learning

Комбинација од учење на далечина и 

традиционално учење



Digital 
learning



дигитално учење

Комбинација од

Online учење

Е-учење

Мешано учење



Виртуелно  учење





Виртуелно  учење

Учење кое вклучува AI

Учење на иднината



Учење во 
модерна 
училница



Поглед кон е-учење и online учење  во 4 области 

Начин на функционирање

Интерактивност

Пeрсонализација

Водење- насоки кои се понудуваат



Начин на функционирање

Е-учење Online учење

Не се одржуваат предавања во 

живо

Се одржуваат предавање во живо 
од “обучен” наставник

Во што се различни

Учениците треба да го поминат 

материјалот сами
Упатства и водење (помош) се 

дава од страна на наставникот

Учениците можат да гледаат 

водеа, предавање, лекции, 

квизови или тестови во било кое 

време

И наставникот и учениците мора 
да бидат присутни во исто време 
во денот за да може предавањето 
да се споведе



Интерактивност

Е-учење Online учење

Учениците треба самостојно да 

поминат (изгледаат) претходно 

снимени видео лекции, 

Powerpoint слајдови или online 

белешки

“Online” наставник ги води 

учениците низ материјалите за 

учење и попатно објаснува

Во што се различни

Учениците поставуваат прашања 

за време на online  наставата со 

цел да се расчистат одредени 

нејаснотии

Учениците треба да ги постираат
нивните прашања  во online forum/
во соодветни за тоа места за 
дискусија или да испратат email
до наставникот



Персонализација

Е-учење Online учење

Структурата за учење е ригидна 

(строга) и искуството за учење е 

исто за сите ученици

Приспособено учење засновано 

на навиките, предностите и 

слабостите на учениците за учење

Во што се различни

Материјалите за учење се 

прилагодени за да им помогнат на 

учениците во нивното учење

Материјалите за учење се исти за 

сите ученици



Насоки кои се понудуваат

Е-учење Online учење

Учениците треба да учат 

самостојно, само на учениците од 

основно образование (првиот 

период) им е потребен надзор и 

водство од нивните родители 

Онлајн наставници ги водат 

учениците преку нивните 

материјали за учење и детално 

разговараат за темите за кои им е 

потребна поголема помош 

Во што се различни



Разлики меѓу online и учење на далечина

Разлики во локацијата

Разлики во интеракцијата

Разлики во наставната стратегија

Разликите постепено се намалуваат  



Предности на online учењето

ангажманот на учениците кога се користи како дел од мешана 

техника на учење

користењето алатки за учење преку Интернет ви олеснува да ја 

диференцирате наставата

ќе откриете дека ви заштедува време при планирање и оценување



Предности на учењето на далечина

може да продолжи без прекини дури и во настани како снежни денови 

или пандемија СОВИД-19.

обезбедува поголема флексибилност за учениците да работат со 

сопствено темпо и да ја прегледуваат работата по потреба

учениците можат да пристапат до вашиот материјал за курсеви во 

времето што им одговара најдобро, што е важно за студентите кои 

може да имаат нередовен распоред за работа



Проблеми со Online учењето

Ако вашите ученици немаат редовен пристап до компјутери или други 

уреди за време на училиштето, ќе биде тешко навистина да се 

спроведе учење преку Интернет

предизвикува многу грижи за времето поминато на екранот во 

училницата

учениците можат да изневеруваат кога користат дигитални алатки



Проблеми со учењето на далечина

не е изводливо да се користи учење на далечина ако вашите ученици 

немаат пристап до уреди или Интернет дома

го отежнува следењето дали вашите ученици навистина работат

може да го направи мамењето уште полесно отколку учењето преку 

Интернет

може да резултира со уште повеќе време на екранот за вашите 

ученици



Дигитални алатки кои јас ги користам

Onenote бесплатно

Camtasia и SnagIt (купено)

Geogebra бесплатно

Geogebra Classroom бесплатно

Graspablemath бесплатно

Equatio бесплатно за наставници 

Powerpoint – сега имаме лиценца

Whiteboard.chat бесплатна верзија

Geogebra3D бесплатно

Mathigon бесплатно

H5P бесплатно

Mathtype – платено но има и 

пробна верзија



Предизвици со кои се соочувам

LMS и некомпатибилноста со приказ на математички изрази во H5P

Недоволна ИТ опрема во училиштето

Креирањето на ресурси е скап, тежок процес и не така едноставен

....



Демонстрација на алатки

Линкови до алатките и апликациите

https://www.Whiteboard.chat https://www.geogebra.org https://mathigon.org

https://www.whiteboard.chat/
https://www.geogebra.org/
https://mathigon.org/


Демонстрација на алатки

http://graspablemath.com http://h5p.org https://www.texthelp.com/products/equatio/

Линкови до алатките и апликациите

http://graspablemath.com/
http://h5p.org/
https://www.texthelp.com/products/equatio/
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