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Што се QR кодови?

Какви типови на податоци може да содржи QR кодот?

vs



Како се скенираат QR кодови?



Како се генерираат QR кодови?



Какво е Вашето искуство со QR кодови во 

наставата?

Прашалник

Скенирај



Добри практики при користење на QR кодови

- Брз и лесен пристап до електронски материјали за учење 

- се елиминираат грешки при пишување на URL адреси

- можност за користење на електронски содржини предложени за работа во 
домашни услови

- безбедно користење на интернет

- можност за слушање и гледање на видео и аудио лекции за учениците кои 
потешко напредуваат или имаат други посебни образовни потреби

- колаборативно учење

- настава надвор од училница.



QR кодови поврзани со содржини на Drive

- Прашалници

- Квизови

-Тестови

- PDF документи

- Слики

- Графикони и сл.



Проектни активности



Скриено богатство



Повратна информација, самооценување / взаемно 

оценување



Следење на видео и аудио содржини

Физичко и здравствено образование Информатика



Колаборативно учење



Споделување ученички електронски 

портфолија



За успешно реализирање 

на активности со QR 

кодови многу е важна 

претходната подготовка 

на учениците околу 

начинот на користење 

на кодовите, текот на 

активноста, но и целите 

кои треба да се 

постигнат. 
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Важно!!!
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