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Онлајн настава

Предизвик за учениците и професорите



Онлајн настава

• Перспектива на учениците



• Перспектива на родителите



• Перспектива на наставниците



Предизвици

• Неможност од фокусирање на екраните 

• Време поминато пред екранот

• Технолошки предизвик

• Чувство на изолација и емпатија

• Подготвеност на наставниците



Придобивки од онлајн настава

• Ефикасност

• Време и место

• Достапност

• Посветеност на учениците

• Различни стилови на учење

Your logo



Стекнување Вештини

 Управување со време

 Соработка

 Креативност

 Адаптација

 Трпение

 Дигитални вештини

 Комуникација

 Онлајн ресурси

 Организирање

 Акнгажиеање на учениците

 Употреба на дигитални уреди

 Лидерство

 Постојано учење

 Посветеност



Дигитални Алатки

Алатка за комуникација

https://www.remind.com/

Алатка за креирање на видеа и презентации 

https://animoto.com/



Настава по физика



Настава по физика



Истражување

Ученици кои оваа година по различни основи следеа онлајна настава 

и ученици кои следеа настава со физичко присуство
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