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ВОВЕД

 Време на технолошки развој, глобализација и 
информатичка револуција.

 Еден од главни приоритети во образовниот 
процес во Р.Македонија се ефикасна 
имплементација на ИКТ во наставатаимплементација на ИКТ во наставата

 Приоритет на Годишната програма на      

СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ е:

 „континуирана компјутерска едукација на 
наставниците за поквалитетна настава“

 Воведувањето на системот за е-учење Moodle во 
Гимназијата – експериментално и 
незадолжително



ПРОЕКТ „ВОВЕДУВАЊЕ НА 
СИСТЕМ ЗА Е-УЧЕЊЕ“ (1)

 Moodle е софтверска апликација за креирање и 
одржување на онлајн курсеви преку Интернет 
и може да се користи за самостојно учење или 
како дополнување на класичната настава. 

 Moodle е акроним за Modular Object-Oriented  Moodle е акроним за Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment. 

 Склучен е договор за соработка со Центарот за 
електронско учење при Универзитетот Гоце 
Делчев Штип

 Реализирана е професионална и квалитетна 
обука на повеќе професори од СОУ Гимназија 
Добри Даскалов



ПРОЕКТ „ВОВЕДУВАЊЕ НА 
СИСТЕМ ЗА Е-УЧЕЊЕ“ (2)

 Во проектот беа вклучени 250 ученици 

 Од учебната 2011/2012 година Moodle можат 
да го користат сите ученици и професори од 
СОУ Гимназија „Добри Даскалов“СОУ Гимназија „Добри Даскалов“

 Пристапот на системот за е-учење е овозможен 
преку:

 официјалниот веб сајт на Гимназијата 
www.dobridaskalov.edu.mk, 

 или директно на 
www.dobridaskalov.edu.mk/moodle



РЕЗУЛТАТИ ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА

ПРОЕКТОТ (JУНИ 2011) (1)

 Подобрување на квалитетот на наставата, 

 зголемување на мотивираноста на учениците, 

 зголемување на интересот на учениците  за 
наставата и во обработката на новите наставни 
единици и при повторување на претходно единици и при повторување на претходно 
наученото, 

 зголемување на креативноста и на 
наставниците и на учениците, 

 архивирање на база на знаења и база на 
податоци и многу поедноставеното 
менаџирање со истите;



РЕЗУЛТАТИ ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА

ПРОЕКТОТ (JУНИ 2011) (2)

 Модулот форум им овозможи поголема 
комуникација на наставниците со учениците, 
но уште повеќе и поголема соработка помеѓу 
самите ученици.

 Модулот  за прикачување домашна задача ги 
мотивираше учениците да ги праќаат мотивираше учениците да ги праќаат 
домашните задачи и вежби до точно 
предвидениот рок за праќање.

 Интересна можност којашто им ја понуди на 
наставниците овој систем е контролата на 
учењето кај учениците и прегледот на нивната 
активност при преземање на поставените 
материјали за учење.



ПРИКАЗ НА ПОЧЕТНАТА СТРАНА НА MOODLE



ДЕНЕС БРОЈ НА КОРИСНИЦИ



БРОЈ НА КУРСЕВИ ЗА

ОВАА УЧЕБНА ГОДИНА

Учебна 2017/18 година 
– 24 курсеви 

Учебна 2016/17 година 
– 13 курсеви – 13 курсеви 

Учебна 2015/16 година 
– 22 курсеви 

Учебна 2014/15 година 
– 30 курсеви 

Учебна 2013/14 година 
– 23 курсеви 



ПРИКАЗ НА ДОСТАПНИ КУРСЕВИ



ПРОЦЕС НА РАБОТА НА СИСТЕМОТ

 Се креира „простор“ за учење – курс;

 Секој курс има свој сет од ресурси и активности;

 Курсот може да се заштитите клуч (лозинка) за да 
имаат пристап само запишаните ученици и 
професори;професори;

 Откако ќе се креира курсот, може да се пополни со  
активности и текст, вклучувајќи аудио и видео 
записи. 

 Учениците можат да испратат задачи (assignments) 
и професорите да ги оценат. 

 Професорите добиваат известување кога е 
испратена нова задача. Сите оцени се зачувани во 
дневникот на Moodle. 



ПРИКАЗ НА КУРСОТ ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ



МОЖНОСТИ

 Moodle нуди повеќе можности меѓу кои да се 
креира курс, да се испратат задачи и 
професорите да ги оценат, да се користи 

 дискусии и форуми, 

 анкети,  анкети, 

 бази на податоци, 

 домашни задачи, 

 лекции, 

 квизови,

 оценување итн.



ДОМАШНИ ЗАДАЧИ



ОЦЕНУВАЊЕ НА ДОМАШНА ЗАДАЧА



АНКЕТА



КВИЗОВИ, ТЕСТОВИ



РЕЗУЛТАТИ КВИЗОВИ, ТЕСТОВИ



РЕЗУЛТАТИ КВИЗОВИ, ТЕСТОВИ



ПРЕГЛЕД НА ОЦЕНКИ



ЗАЧУВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ



МЕНАЏИРАЊЕ СО УЧЕСНИЦИТЕ ВО КУРСОТ





ИЗВЕШТАИ И АНАЛИТИКИ

 Moodle овозможува повеќе типови на извештаи 
и аналити од активносите на учениците во 
самите курсеви.

 Покрај стандардните извештаи на 
официјалниот веб сајт на Moodle, постои официјалниот веб сајт на Moodle, постои 
посебна категорија за преземање на додатоци 
(анг. Plugins) кои обезбедуваат нови 
функционалности на системот. 



ИЗВЕШТАИ НА MOODLE



ИЗВЕШТАИ НА MOODLE



ПОСЛЕДНО НАЈАВЕНИ УЧЕСНИЦИ



ЗАШТЕДА НА МЕМОРИЈА?

 Внесувањето на ресурси придонесува да се 
зголемува меморијата на складирање на 
податоците.

 Како би можеле да заштедиме меморија?



ДОДАТОЦИ (PLUGINS)

 Блок - Кориснички статистики

 Овој блок дава приказ и евиденција на 
корисникот според направените активности во 
системот. 



ДОДАТОЦИ (PLUGINS)

 Блок – Активности

 Блок што прикажува број на активности и 
информација за тоа колку проценти истите се 
исполнети.





ДОДАТОЦИ (PLUGINS)

 Извештај – Дневно користење

 Овој извештај прикажува два графикона за тоа 
кој курс е неодамна ажуриран и број на онлајн 
корисници на дневно ниво.

 Во графиконот се прикажуваат неколку типа  Во графиконот се прикажуваат неколку типа 
на активности на корисниците и тоа: дневни 
најавувања, активност во курсеви, активност 
во квизови и прегледи во повратна 
информација од наставникот.



ДОДАТОЦИ (PLUGINS)













PADLET



БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО


