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Увод

• Во оваа студија е разгледан случајот на 
Архитектонскиот факултет при Белградскиот 
универзитет

• Факултетот ја прославува 170-годишнината од 
архитектонското образование во Србија

• Методологијата на наставата се менува и се 
подобрува на различни начини, вклучувајќи го и 
воведувањето на eLearning





Поддршка Поддршка за eLearning пред MOODLEза eLearning пред MOODLE



University of Belgrade, 
Faculty of Architecture

School of Architecture 
UNITEC Institute of 
Technology, Auckland

Настава и истражувачка 
работа

Technology, Auckland

Области на истражувачки 
интерес

• BIM (Building Information Modelling)
• CAAD (Computer Aided Architectural Design)

• Architectural Geometry / Parametrics
• e-Learning in Architecture
• Architectural Knowledge 

Management

PhD: Codification of Architectural Knowledge in Virtual Learning Environments



Поддршка за eLearning пред MOODLEПоддршка за eLearning пред MOODLE

• Blackboard (free trial course)

• Archnet (Workgroups)• Archnet (Workgroups)

• An in-house programed virtual learning 
environment (во рамките на 
институционалниот Web site)



An in-house programed virtual learning 
environment 



Почеток Почеток на на употреба на употреба на MOODLEMOODLE



Почеток на употреба на Почеток на употреба на MOODLEMOODLE

• 2008/2009

• Стратешка соработка со Компјутерскиот 
центар на Белградскиот универзитет центар на Белградскиот универзитет 
(RCUB)

• Избор на MOODLE како соодветна 
платформа за поддршка на е-учењето во 
Академската мрежа на државните 
универзитети на Србија (AMRES)



Главни карактеристики на Главни карактеристики на MOODLEMOODLE
(Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment)

• Функционално задоволување на барањата за 
blended learningblended learning

• Веќе се користеше во многу академски 
институции

• Бесплатно да ги преземете и инсталирате

• Веќе успешно го користеа Медицинскиот 
факултет на Белградскиот универзитет

• Постоење на широка заедница на корисници кои 
се шират во кориснички групи подготвени да 
споделат технички и практични искуства за 
користење. 



Предности на поставување на MOODLE 
платформата на серверите на Компјутерскиот 
центар на Универзитетот во Белград (RCUB)

• Достапност до сите припадници на српската • Достапност до сите припадници на српската 
(државна) академска заедница

• Централизиран серверски простор и 
одржување

• Редовно ажурирање на нови верзии на софтвер

• Поддржано од воведни обуки





Преглед Преглед на активни курсеви во MOODLEна активни курсеви во MOODLE
во последните десет годиниво последните десет години





Видови Видови содржини на содржини на курсевикурсеви



Видови содржини на курсеви

• Курсеви кои дистрибуираат наставни 
материјали

– Distributing lecture presentations week by week– Distributing lecture presentations week by week

– Distributing initial course materials (for example for 
studio projects)

– Distributing information on the course progress (for 
workshops and studio projects)

• Курсеви кои вклучуваат студентски активности

– Student activities based on discussion forums

– Student activities based on assignment submission

– Student activities based on tests









Дополнително Дополнително програмирани функциипрограмирани функции



Дополнително програмирани функцииДополнително програмирани функции

• A system of alternative forums, similar to the one 
that we had in our in-house programed VLE

• A real time chat window• A real time chat window

• A striped virtual exhibition





Заклучоци



Заклучоци

• По неколку години користење на различни 
системи за е-учење, Архитектонскиот 
факултет доби поддршка од 
Универзитетскиот компјутерски центар во 
Белград, кој воспостави централизиран Белград, кој воспостави централизиран 
систем базиран на MOODLE достапен на 
целата мрежа на српски државни академски 
институции.

• Во текот на последните десет години од 
користењето на системот MOODLE, број на 
поддржани курсеви варираа од 2 до 19 во 
учебната година.



Заклучоци

• Virtual environments се користеа и за 
дистрибуција на материјали за учење и за 
интеракција со студентите.

• Најефикасен модул за интеракција со 
студентите во архитектонското образование студентите во архитектонското образование 
е едноставен форум преку кој студентите 
можат да учествуваат во "визуелен дијалог" 
и да објавуваат и разменуваат разни видови 
визуелни материјали, CAD цртежи, .pdf 
документи итн.

• Иницијативите за користење на виртуелните 
средини сè уште доаѓаат од наставните 
тимови и употребата на eLearning не е 
побарана од менаџментот на факултетот.



Заклучоци

• Во последните две години користењето на системот 
MOODLE почна да се намалува и причините може да 
вклучуваат:

– Фактот што одржувањето на virtual learning environment 
бара извесно дополнително време и напор

– Фактот дека студентите се повеќе ориентирани кон 
социјални мрежи и претпочитаат апликации достапни на 
нивните мобилни уреди.

• Интеграцијата на virtual learning environments и social 
media може да го карактеризира архитектонското 
образование во следната деценија. Користењето 
mobile devices наместо компјутери може да бара 
преиспитување на наставната методологија, 
оставајќи ги зад себе некои рутини и воведување 
нови кои треба да се развиваат и тестираат.
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