
 

Предложени прашања за комбинирано учење   



 

Предложени прашања за комбинирано учење  

Во овој документ можете да најдете некои прашања што можат да и помогнат на вашата училишна заедница да размисли за употребата на 
дигитални технологии во комбинирано учење 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Ефикасна примена на 

виртуелни околина за учење 

Постои централна дигитална платформа или 

онлајн простор кој учениците го користата за 

комуникација со нивните наставници, да 

најдат задачи, активности, распоред и други 

ресурси 

Избери 5 доколку според ваше мислење,  

вашето училиште или вие користите 

виртуелна средина за учење или систем за 

менаџирање на содржината и истите се добро 

организиран или надградени за да се 

потпомогне интеракцијата и комуникацијата 

помеѓу наставниците и учениците. Учениците 

може да се насочат до друг софтвер и ресурси 

Постои централна дигитална платформа или 

онлајн простор каде учениците може да 

дојдат до нивните задачи, активности, 

редоследи, ресурси и да имаат комуникација 

со мене 

Изберете 5 доколку според ваше мислење 

применувате добро организирана и 

надградена виртуелна средина за учење или 

систем за раководење на содржината,  за да се 

олесни интеракцијата, навигацијата и 

комуникацијата помеѓу наставниците и 

учениците. Учениците може да се насочат до 

друг софтвер или ресурси 

Постои онлајн простор каде можам да ги 

најдам моите задачи, активности, 

распоред, ресурси и да разменувам со 

моите наставници 

Изберете 5 доколку според ваше 

мислење во вашето училиште има онлајн 

простор кој е добро организиран и е 

надграден на начин што овозможува да 

ги најдете задачите, распоредите, 

ресурсите и да ги размените со вашите 

наставници. 

 

 

 

 

   



Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Управување со време 

Во нашето училиште учениците учат како да 

управуваат со нивното време преку примена 

на дигитални технологии 

Изберете 5 доколку според ваше мислење 

имате можност да научите како да 

применувате заеднички календари и алатки 

за планирање на задачите со цел да 

направите редослед за вашата училишна 

работа на училиште и дома, да одредите 

паузи, да управувате со времето поминато на 

монитор/екран, да избегнувате одвлекувања 

на вниманието за работата . 

Во нашето училиште учениците учат како да 

управуваат со нивното време преку примена 

на дигитални технологии 

Изберете 5 доколку според ваше мислење 

имате можност да научите како да 

применувате заеднички календари и алатки за 

планирање на задачите со цел да направите 

редослед за вашата училишна работа на 

училиште и дома, да одредите паузи, да 

управувате со времето поминато на 

монитор/екран, да избегнувате одвлекувања 

на вниманието за работата . 

Во нашето училиште учениците учат 

како да управуваат со нивното време 

преку примена на дигитални технологии 

Изберете 5 доколку според ваше 

мислење имате можност да научите како 

да применувате заеднички календари и 

алатки за планирање на задачите со цел 

да направите редослед за вашата 

училишна работа на училиште и дома, да 

одредите паузи, да управувате со 

времето поминато на монитор/екран, да 

избегнувате одвлекувања на вниманието 

за работата . 

АВТОНОМНО УЧЕЊЕ: Барање 

помош за учењето 

Во нашето училиште учениците учат како да 

ја користат дигиталната технологија за да 

побараат помош кога имаат проблеми со 

учењето. 

Изберете 5 доколку според ваше мислење 

учениците учат како да користат дигитални 

технологии (електронска пошта, пораки (чет), 

коментари) за барање помош при учењето, 

односно кое средство е најсоодветно, како да 

се постави вистинското прашање и кому 

Во нашето училиште учениците учат како да ја 

користат дигиталната технологија за да 

побараат помош кога имаат проблеми со 

учењето. 

Изберете 5 доколку според ваше мислење 

учениците учат како да користат дигитални 

технологии (електронска пошта, пораки (чет), 

коментари) за барање помош при учењето, 

односно кое средство е најсоодветно, како да 

се постави вистинското прашање и кому 

Во нашето училиште ние учиме како да 

користиме дигитални технологии за 

барање помош кога имаме тешкотии со 

учењето 

Изберете 5 доколку според ваше 

мислење учите како да користите 

дигитални технологии предложени од 

училиштето (електронска пошта, пораки 

(чет), објави (постови), коментари, итн) со 

цел да се  бара помош за тешкотии со 

учењето. На пример, учиш која е 

соодветна алатка за примена, кого да 

прашаш, како да го поставиш вистинското 

прашање. 



Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

АВТОНОМНО УЧЕЊЕ: Барање 

помош со технологија 

Во нашето училиште учениците учат како да 

применат дигитални технологии (за да побараат 

помош кога ќе наидат на проблеми со софтверот 

или апликацијата што ја користат нивните 

наставници. 

Изберете 5 доколку според ваше мислење, 

учениците учат како да применуваат дигитални 

технологии (електронска пошта, пораки (чет), 

коментари..) за да бараат помош при користење на 

софтвери, или апликации за учење. На пример: 

како да се опише проблемот, кој е правилниот 

медиум или канал кој треба да се користи, како да 

се определи сериозноста или итноста за некоја 

работа 

Во нашето училиште учениците учат како да 

побараат помош преку дигиталните технологии 

кога ќе наидат на проблем при примена на софтвер 

или апликација 

Изберете 5 доколку според ваше мислење, 

учениците учат како да применуваат дигитални 

технологии (електронска пошта, пораки (чет), 

коментари..) за да бараат помош при користење на 

софтвери, или апликации за учење. На пример: како 

да се опише проблемот, кој е правилниот медиум 

или канал кој треба да се користи, како да се 

определи сериозноста или итноста за некоја работа 

Во нашето училиште учам како да барам 

помош преку дигиталните алатки кога имам 

тешкотии со примената на софтвер или 

апликација која ја користи мојот наставник 

Изберете 5 доколку според ваше мислење, 

учениците учат како да бараат помош преку 

дигитални технологии (електронска пошта, 

чет, коментари) кога имаат проблем со 

примената на софтвери, или апликации кои ги 

користи наставникот. Ова значи дека вие 

учите како да го опишете проблемот, кој е 

вистинскиот медиум или канал кој ке се 

применува, како да ја наведете сериозноста 

или итноста на проблемот. 

АВТОНОМНО УЧЕЊЕ: 

отпорност  

Во нашето училиште наставниците употребуваат 

дигитални алатки за да им помогнат на учениците 

при справување со предизвиците и потешкотиите 

со кои се соочуваат додека учат 

Изберете 5 доколку според ваше мислење 

наставниците користат дигитални алатки за 

подучување како се учи, на пример симулации, 

дигитални игри, онлајн дискусии и др. (како да се 

справат или да решат некои грешки, како да се 

справат со проблеми, разочарување или стрес, да 

ги разделат задачите и да управуваат со времето и 

слично) 

Применувам дигитални алатки за да им помогнам 

на учениците  да научат како да се справат со 

предизвиците  и  тешкотиите при учење 

Изберете 5 доколку според ваше мислење 

употребувате дигитални алатки (преку симулации, 

дигитални игри) за да им помогнете на учениците да 

научат како да учат (како да се справат со проблеми 

и да исправаат грешки, да се соочат со разочарување 

и стрес, како да ги разделат задачите на делови и да 

управуваат со времето) 

Применувам дигитални алатки кои ми 

помагаат да се справам со предизвиците  и 

тешкотиите при учење 

Изберете 5 доколку според ваше мислење на 

училиште употребувате дигитални алатки на 

пр. симулации, дигитални игри и др. за учење 

како се учи (справување со проблеми, 

исправање грешки, соочување со 

разочарување и стрес, разделување на 

задачите на делови и управување со времето) 



Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Обратна училница (прво се 

учи дома па во училиште) 

Во вашето училиште наставниците им 

обезбедуваат на ученииците онлајн материјали за 

воведување нови содржини со цел да го 

искористат времето поминато во училница за 

интерактивна настава 

Изберете 5 доколку според ваше мислење 

наставниците воведуваат нови содржини како 

претходна подготовка преку обезбедување онлајн 

материјали (на пример кратки видеа со 

инструкции, видео симулации, текстови, практични 

прикажувања) така што времето во училница 

(физичко присуство или онлајн) се користи за 

дискусии, решавање проблеми, проектна работа 

итн. 

Јас ги снабдувам учениците со онлајн 

материјали за воведување нови теми со цел 

да интерактивно се искористи времето на 

часот 

Изберете 5 доколку според ваше мислење им 

воведувате нови теми на учениците како 

претходна подготовка преку снабдување 

онлајн ресурси (кратки видеа со инструкции, 

релевантни информации и повеќекратни 

демонстрирања на применети практитки) така 

што времето на часот (во училиште или онлајн) 

се користи за дискусии, решавање проблеми, 

проектна работа и слично) 

Нашите наставници ме снабдуваат пред 

час со онлајн материјали како 

подготовка за новите теми и времето на 

часот се користи за дискусија, групна 

работа, итн. 

Изберете 5 доколку според ваше 

мислење вашите наставници однапред ви 

воведуваат нови содржини за да се 

подготвите преку онлајн ресурси како на 

пр. кратки видео презентации, онлајн 

информации со примери и слично, така 

што за време на часот (во училница и/или 

онлајн) имате активности со вашите 

соученици (дискусии, проектна работа и 

друго) 

Наставниците учат да 

решаваат технички проблеми 

Ги поддржуваме наставниците да учат како да ги 

решаваат основните технички проблеми кога 

применуваат дигитални технологии 

Изберете 5 доколку според ваше мислење  им 

обезбедувате можности за учење на наставниците 

за идентификување основни технички проблеми 

(проблеми со врска/конекција, звукот не работи, 

тешкотии при пристап кон виртуелни средини за 

учење) и решавање на истите преку консултирање 

други наставници, ученици или со помош на 

упатства кои тие ги наоѓаат онлајн 

Нашето училиште ни нуди поддршка како да 

ги решиме основните технички проблеми при 

користење дигитални технологии 

Изберете 5 доколку според ваше мислење 

вашето училиште ви ја дава можности да 

научите како да идентификувате вообичаени 

технички проблеми (конекција, тешкотии со 

звук или при пристап кон виртуелниот простор 

за учење) и како да барате решенија со други 

наставници или ученици или со примена на 

инструкции кои се наоѓаат онлајн. 

 



Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Обука во домашни услови| 

Технолошки прашања 

Во нашето училиште ние организираме обука 

за нашите наставници за технологијата за 

поддршка за комбинирано учење  

(вклучувајќи пристапи за образование на 

далечина, онлајн и комбинирано) 

Изберете 5 доколку според ваше мислење 

вашето училиште организира обука за 

наставниците за примена на софтвер, на 

пример, електронска пошта, софтвер за видео 

конференции и Виртуелни средини за учење, 

алатки за веб 2.0, создавање на онлајн 

ресурси, софтвер базиран на „клауд“ и др. 

Во нашето училиште организираме обуки за 

нашите наставници за технологијата што се 

применува како поддршка за комбинирано 

учење (вклучувајќи пристапи за образование 

на далечина, онлајн и комбинирано) 

Изберете 5 доколку според ваше мислење 

училиштето организира обука за наставниците 

како да применуваат софтвер како е-мејл, 

софтвер за видео -конференции. Виртуелна 

средина за учење, веб 2.0 алатки, софтвер кој 

функционира со клауд 

 

Обука во домашни услови| 

педагошки предизвици 

Во нашето училиште ние организираме 

обуки за нашите наставници за да се 

фокусираат на педагошките аспекти за 

комбинирано учење (вклучувајќи пристапи 

за образование на далечина, онлајн и 

комбинирано) 

Изберете 5 доколку според ваше мислење 

вашето училиште организира обука за 

наставници со фокус на педагошките 

предизвици од комбинирано учење  (како се 

мотивираат и ангажираат учениците, кога и 

како  да се примени синхроно и асинхроно 

предавање, како да се даде поддршка на 

фамилиите и учениците) 

Нашето училиште организира обука за 

наставници поддржувајќи ги да ги адресираат 

педагошките аспекти за комбинирано учење 

(вклучувајќи пристапи за образование на 

далечина, онлајн и комбинирано) 

Изберете 5 доколку според ваше мислење 

вашето училиште организира обука за вас со 

фокус на педагошките предизвици од 

комбинирано учење  (како да се мотивираат и 

ангажирааат учениците, кога и како  да се 

примени синхроно и асинхроно предавање, 

како да се даде поддршка на фамилиите и 

учениците) 

 

 

 



Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Соработка на наставници во 

врска со ресурсите 

Во нашето училиште наставниците 

соработуваат при креирање заедничка база 

на онлајн ресурси со материјали 

Изберете 5 доколку според ваше мислење 

наставниците во вашето училиште работат 

заеднички на планирање и креирање  

заедничка база на онлајн ресурси 

Во нашето училиште јас соработувам при  

создавање заедничка база на онлајн ресурси 

со материјали  

Изберете 5 доколку според ваше мислење во 

училиштето работите заедно со вашите колеги 

при  создавање заедничка база на онлајн 

ресурси со материјали 

 

Споделување и повторно 

користење на ресурси 

Во нашето училиште има заедничка база на 

онлајн ресурси со материјали што наставниците 

можат да ги користат, споделуваат и повторно да 

ги употребуваат 

Изберете 5 доколку според ваше мислење во 

училиштето има заедничка база на онлајн ресурси 

со материјали кои наставниците можат да ги 

применат, дополнат, споделат и повторно да ги 

употребат 

Во вашето училиште има заедничка база на онлајн 

ресурси со материјали што јас можам да ги 

применам, дополнам, споделам и повторно да ги 

применам 

Изберете 5 доколку според ваше мислење во вашето 

училиште има заедничка база на онлајн ресурси со 

материјали кои можат да се користат, дополнат, 

споделат меѓу нас и да се употребат повторно за 

наставата 

 

Пристап на наставниците до 

инфраструктура 

Нашето училиште нуди инфраструктура за настава 

(дигитални уреди, интернет конекција) и 

наставниците може да пристапат кога имаат 

потреба 

Изберете 5 доколку според ваше мислење во 

училиштето вие ги поддржувате наставниците со 

пристап до опремата потребна за предавање, на 

пример преку овозможување да се користат 

уредите дома, да имаат брза конекција, пристап до 

просториите и инфраструктурата 

Нашето училиште нуди инфраструктура за  настава 

(дигитални уреди, интернет конекција) и можам да 

пристапам кога имам потреба 

Изберете 5 доколку според ваше мислење вашето 

училиште нуди поддршка за пристап кон опремата 

која е потребна за наставата, на пример со 

обезбедување на дигитални уреди кои може да се 

носат дома, брза конекција, пристап кон 

просториите и инфраструктурата 

 

 


