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ЗА УЧЕЊЕ ВО MOODLE



Learning Objectives

 НАСОКИ - Што се очекува од оној што учи?

 За што ќе бидат оценувани и што од нив се очекува?

 На кои концепти и детали треба да се фокусираат



Стратегија дизајн наназад при 
креирање на курсевите

 Определување што треба да се научи а потоа врз основа на 
тоа да се определат целите за учење

 Развивање на оценување (врз основа на кое ќе давате 
повратен одговор за да оцените дали го научиле она шо се 
очекувало)

 Креирање на лекции и создавање ресурси (resourcing the 
resources)



Целите на учењето треба да 

 Го стават ученикот во центарот

 Се мерливи

 Се искажани со aктивен глагол (искажуваат мисли, емоции 
или врски)

 http://learning-objectives.easygenerator.com

ПРЕПОРАКА

 Целите задолжително да се видливи и достапни за оние кои 
учат

http://learning-objectives.easygenerator.com/




Статегии за оценување

 Важно е да се отценат учениците за да може да им се даде 
feedback и да се максимизира учењето 

 Видовите на оценување кои ќе ги користите и целта која 
сакаме со нив да ја постигнеме



Цели на оценувањето
 ДОКАЖАТ

 ИНФОРМИРААТ

 ПОДОБРАТ

(она што го згрешли при оценувањето не значи казна туку можност да 
научат т.е. забележат кои се деловите кои треба да ги подобрат)

 КОМБИНАЦИЈА ОД ТРИТЕ АСПЕКТИ – најдобра опција



Стратегии на оценувањето

 Откривање на празнини во учењето

 Не чекајте до крајот на курсот за да ги оцените учениците 
(оценувањето треба да се тековен процес – нуди feedback и 
им дозволува да се подобрат)

 Не треба сите задачи да се оценуваат (assessment и 
feedback се многу повеќе од бројка, буква или %)

Feedback – повратниот одговор е клучот во 
оценувањето



Видови на оценувања

 Формално (стандардизирани оценувања кои се се 
бодувани и споредувани со дригите со цел добивање 
оценка) vs Информално (оценувањето типично е 
квалитативно по карактер - не се стандардизирани не се 
оценуваат (примери surveys, forums,)

 Формативно vs Сумативно

 Конечни резултати vs mastery learning



Што е Е-учење?

Пристап во администрирањето на образованието и тренингот 
преку користење на модерна технологија

 Видео конференции

 Споделен чет

 Дигитални содржини

кои овозможуваат цели часови да се држат на “cloud”
намесето во амфитеатар
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Видови на е-учење 

Асинхроно е-учење

 Учење кое не зависи од 
локацијата каде тоа се изведува

 Започнуват и завршуваат одреден 
курс во различно место и во 
различно време (секој со свое 
темпо)

 Материјали за асинхроното е-
учење се нудат преку 
 Online (download или stram)
 CD-ROM
 DVD

Синхроно e-учење

 Kурсеви кои се понудиваат во 
одредни интервали кои мора да се 
посетат/завршат според одреден 
однапред познат распоред

 Материјали за синхроното е-
учење се нудат преку
 Online (cloud)
 Внатрешни мрежи LAN



Што се дискусиони форуми? 

• Вообичаено текстуални,
• Исклучиво веб базирани 

асинхрони
• Овозможуваат повеќе 

корисници да се вклучат во 
дискусија  

• Дискусиите се архивираат
• Вообичаено има едно почетно 

дискусионо прашање
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Зошто да се користат 
дискусионите форуми?

 Пишана онлајн дискусија со други во време кое нив им одговара 
(асинхроно)
 Дискусиите се архивираат и можат да се прегледуваат и откако дискусијата е 

завршена
 Сите оние што учествуваат се одговорни за квалитетот на дискусијата

 Во комбинција со другa синхрона форма (face to face) овозможува 
вклучување во рефлективна дискусија

 Споделување на примери од работата помеѓу себе,

 Да се вклучат во групна работа надвор од училницата

 Да си поставуваат прашање (меѓу себе или наставникот) во врска со 
темата што се работи



Предност на дискусионите 
форуми 

 Асинхрониот формат (прегледување и учество во време кое нив 
им одговара)

 Едноставноста во користењето

 Секој ученик е во состојба да одговори на поставените прашања

 Секој ученик може да биде “слушнат”; Се зголемува 
самодовербата кај учениците

 Ги прави учениците свесни и одговорни за нивното учење 

 Му овозможува на наставникот да ги оценува одговорите 
систематски и да им овозможи почести повратни одговори 



Предност на дискусионите 
форуми 

 Наставникот пребарува и генерира индивидуални листа на 
постови за да го оценува прогресот на учениците

 Додаток на синхроното учење

 Продолжување на дискусиите започнати на училиште 

 Самиот процес на пишување води кон подлабоки критички 
рефлексии

 Поврзување на учењето со секојдневниот живот (со добро 
избрани прашања)

 Овозможува доволно време да се обмисли и размисли за она што 
го пишуваат другите



Предност на дискусионите 
форуми 

 Прашањата мора да ги поттикнат кон повисоки ниво на 
размислување (примена, анализа, синтеза и евалуација) и да 
направат поврзување со секојдневниот живот

 Учениците ги истражуват темите со поголема длабочина

 Наставниците стануваат фасилитатори наместо да бидат во 
фокусот (конструктивистички пристап во поучувањето)

 Се постираат работни верзии од она што го работати за кои 
побараат повратен одговор

 Посета на “училницата” во секое време - процесот на учење е 
поконтинуиран



Предност на дискусионите 
форуми 

 Кога сакаат нешто да кажат не мора да чекаат да започне часот 
тоа можат да го сторат во било кое време

 Учениците (наставниците) се оценуваат според квалитетот на 
нивните идеи а не според нивниот изглед или вербалните 
вештини (елиминирање на дискриминација)

 Збогативање на дискусиите со гости експерти и поврзување на 
контекстот со реалниот живот  

 Откако ќе заврши дискусијата учениците можат да се навраќаат 
за нејзино прегледување



Надостатоци на дискусионите 
форуми 

 Времето потребно на наставникот (ученикот) да го напише 
одговорот во споредба со синхрониот вербален начин на 
дискусија

 Форумите се базираат исклучуво на пишана комуникација со што 
се ограничува употребата на други модалитети на учениците 

 Многу од квалитетите на комуникацијата (како вербална така 
невербална) може да се загубат (најмногу губат оние кои можат 
вербално а не писмено да се изразат)

 Асихнхроната форма значи дека недоразбирањата не можат брзо 
и лесно да се корегираат и истите можат да доведат со сериозни 
проблеми



Препораки
 На почетокот да се одвои време за учење

 како да се користи алатките 
 како да се движат низ форумот
 Како конструктивно и критички да комуницираат со другите во таа online заедница

 Зачувување на форумот затворен за надворешни лица
 (учениците треба да се чуствуваат сигурно и безбедно за да се вклучат во критичка 

самореглексија и да ги истражат претпоставките без страв

 Започнување со дискусии кои ќе им помогнат на учениците да ја 
изградат својата самодоверба и способностите за комуникација
 започнување со лични приказни поврзани со темите што се учат – изградување на 

доверба, чувство на припадност и меѓусебно разбирање

 Креирање на фолдер “виертулно кафе” во рамките на самиот форум 
 Помага учениците да останат фокусирани на она што се работи



Основи препораки
 Креирање на дискусиони групи (од 5 до 7 ученици по група)

 Дискусијата е полесна за следење
 Дискусијата е повеќе лична 
 Учениците можат да се вклчат на подлабок и покритичен начин
 Учениците можат да ги погледнат дискусиите и од другите групи доколку сакаат 

 Учениците задолжително да се оценуваат за нивните постови
 Треба да се понудат јасни упатства за очекувањата

 Многу е важно да се дадат крајни рокови за првите постови а потоа и  
втор краен рок за понатамошните постови

 Внимавајте со вашиот допринос во дискусијат (наставникот)
 Фасилитирај само доколку е потребно
 Учениците да знаат дека сте тука за да помогнете кога треба и дека ги следите



Дополнителни препораки за 
подобрување

 Користете ја опцијата за email известувања

 Креирање на одделни дискусии кои ќе го следат секое оценување 
 Да се одговорат од инструкторот (учениците) дневно без да се оптеретува главната 

дискусија

 Однапред да се знае кога и колку често учениците се оценуваат за 
нивните дискусии

 Не се препорачува одговарање на секој пост од учениците 
 Повратните одговори стануваат површни и ја губат длабочината

 Ограничување на бројот на дискусии
 Да се спречи намалување на квалитетот и длабочината на дискусиите 

 Креирајте банка од дискусиони прашања



Форуми во Moodle

• Форумот во Moodlе е 
активност која треба да 
се додаде во тековен 
курс

• Форумот овозможува 
асинхрона дискусија



Видови на Moodle форум 

1.Standard forum for 
general use (секој може 
да започне дискусија во 
секое време)

• Учениците ќе видат 
воведен текст во посебно 
поле над листите со 
дискусии.

• Учениците ќе видат копче 
за запоичнување на нова 
дискусија



2. А single, simple discussion

• Наставникот постира 
прашање

• Учениците се во состојба 
само да одговорат

• Неможат да започнат нова 
тема на дискусија

• Корисно ако сакаме 
дискусијата да биде 
фокусирана

Во поновите верзи на moodle
авторот на првиот пост не се гледа



3. Q and A forum
• Наставникот постира 

прашање а учениците можни 
одговори

• Учениците прво треба да 
постираат а дури потоа да ги 
видат останатите постови 



4. Standard forum displayed 
like a blog

• Првиот пост во секоја 
дискусија е прикажан како 
во блог

• Корисникот може да го 
прочита и да се одлучи дали 
ќе одговори со избирање на 
копчето "Discuss this topic“
кое е десно од постот



Форумите се корисни за
Споределување 
на содржина и 

оценување:

A single simple 
discussion

Each person 
posts one 
discussion

Q and A forum

Интеракција и 
колаборација 
на учениците:

Standard forum 
for general use

Standard forum 
displayed in a 

blog-like format



Употреби на форумите
 За најавување на курсеви (форум за вести)

 За дискутирање на содржината на курсевите или материјалите за учење

 За online продолжување на прашања претходно започнати на час

 Продолжување на времетраењето на часот во друго опкружување  

 За дискусии само за наставници (скриени форуми)

 Како центар за помош каде наставник или учениците ќе даваат совети и 
упатства

 За екстра активности



Feedback 

 Перформансите

 Како ова што се прави се споредува со другите или твоите 
очекувања

Што сеуште треба да се научи? 

 Како можат да се подобрат?

 Вештините на комуникција

 Вештини на колаборација

 Вештини на презентација

 Вештини на решавање проблеми





Препораки за Feedback

 Различен feedback – немора секогаш да дојде од 
наставникот (инструкторот), користете ученик или друго 
стручно лице

 Само оценување

 Давајте feedback рано – во почетните фази и често 



Учениците заслужуваат многу повеќе 
од буква, број или процент како 

оценка 



The survey tool

 Не се работи за креирање на survey прашање од страна на 
инструкторот туку за множество од однапред креирани 
surveies кои можете да ги користите за да дознаете нешто 
повеќе за оние што учат (пет видови на survies)





Message tool



Assignments







Rubrics







Длабочина на
знаењето



Ви благодарам за вниманието
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