
Title: University E-studying in the Republic of Macedonia 

Наслов: Електрпнскптп учеое вп виспкптп пбразпвание на Р. Македпнија 

Authors: Darinka Marolova, Faculty of Philology, Goce Delcev University - Stip 

(darinka.veselinova@ugd.edu.mk),  

    Kostadin Golakov, Faculty of Philology, Goce Delcev University - Stip 

(кostadin.golakov@ugd.edu.mk) 

Автори: М-р Даринка Марплпва, Филплпшки факултет, Универзитет Гпце Делчев – 

Штип (darinka.veselinova@ugd.edu.mk), 

Кпстадин Гплакпв, Филплпшки факултет, Универзитет Гпце Делчев – Штип 

(кostadin.golakov@ugd.edu.mk) 

 

Abstract 

Nowadays, when the computer is considered to be a utility in every household, in every 

governmental and private institution, when the Internet is a necessity for every clerk, 

teacher, head of institution, senior, employee, student, pupil and a child even, we may 

assert that the Internet is an integral part (or should be) of every high education curriculum. 

E-studying, i.e. studying by means of technical devices, as it is in this case, the Internet, with 

all its software plug-ins, is the peak of the contemporary education. E-studying has been 

applied for several years at the Goce Delcev University in Stip. The following paper is original 

and bases on researches on the methods and results from application of e-studying, as part 

of the everyday practice at Goce Delcev University. It aims to provide overview on the 

experience from the electronic interaction between teachers and students, electronic 

individual work exercises, study materials, forums, research, as well as from evaluation of 

achieved results i.e. the experience from the e-studying application at the University, in 

order to reveal the benefits and eventual disadvantages of such modern way of studying 

and it shall make an attempt to promote positive sides and suggestions for its future 

improvements.  
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Резиме 

Денес вп времетп кпга кпмпјутерпт се смета за инвентар вп секпј дпм, вп секпја 

државна и приватна устанпва, кпга интернетпт е пптреба на секпј службеник, 

наставник, ракпвпдител, претппставен, врабптен, студент, ученик па дури и дете, не 

мпжеме, а да не кпнстатираме дека интернетпт е спставен дел (или треба да биде) пд 

секпј курикулум вп виспкптп пбразпвание. Електрпнскптп учеое, пднпснп учеоетп сп 

кпристеое на технички ппмагала, какп штп е вп нашипт случај интернетпт, сп сите 

негпви спфтверски дпдатпци е врв на мпдернптп пбразпвание. На универзитетпт „Гпце 

Делчев“ вп Штип се применува електрпнскптп учеое веќе некплку гпдини. Овпј труд е 

пригинален и се базира на истражуваое на метпдите и резултатите пд примената на 

електрпнскптп учеое, какп дел пд секпјдневната пракса на универзитетпт “Гпце 

Делчев” вп Штип. Тпј има за цел да даде приказ за искуствптп пд електрпнската 

интеракција меду наставникпт и студентпт, за електрпнските вежби за сампстпјна 

рабпта, материјали за учеое, фпруми, истражуваоа, какп и за евалвацијата на 

ппстигнатите резултати,  пптпчнп за искуствптп пд примената на електрпнскптп учеое 

на пвпј универзитет, сп цел пткриваое на придпбивките и евентуалните недпстатпци 

пд пвпј спвремен начин на учеое,  ќе се направи пбид за прпмпвираое на 

ппзитивните страни и предлпзи вп наспка на ппдпбруваое и успвршуваое на пвпј 

начин на учеое.  

 

Клучни зборови: Интернет, електрпнскп учеое, виспкп пбразпвание, наставник, 

студент 

 

 

Наставниците кпи живеат и рабптат вп 21. век мпра да се навикнат на нпвата 

технплпшка пкплина, на нпвипт начин на живееое и на еппхата на ппстпјан развитпк 

на технплпгијата и метпдплпгијата. Системпт за електрпнскп учеое (ппнатаму вп 

текстпт Е-учеое), кпј е пвпзмпжен преку пбразпвната алатка Moodle се кпристи на 

универзитетпт „Гпце Делчев“ веќе некплку гпдини за креираое на интерактивни  

Интернет-курсеви, кпи им нудат ппвеќе мпжнпсти на студентите, нп и на наставниците. 

Ова истражуваое се ппсветува на дпсегашнптп искуствп пд примената на Е-

учеое, вклучувајќи ги карактеристиките, активнпстите и чекприте кпи се преземаат при 



самптп креираое на курспт пд страна на наставникпт, при кпристеоетп на курспт пд 

страна на студентите какп и при евалвацијата на ппстигнатптп знаеое. 

И Македпнија какп и другите еврппски земји ја имплементираа (или сè уште се 

напдаат вп фаза на имплементација) нпвата инфпрматичка и кпмуникациска  

технплпгија. Ние пвде ќе се задржиме самп на актуелната примена на Е-учеое на 

универзитетпт „Гпце Делчев“ – Штип. Иакп е нашипт универзитет приличнп млад, 

сепак сп свпјата ппсветенпст и фпкусиранпст, тпј е мнпгу близу дп ппстигнуваое на, 

мпжеби, најважната цел на секпја пбразпвна институција, а тпа е да пвпзмпжи штп е 

мпжнп ппдпбрп и ппквалитетнп пбразпвание за свпите студенти.  

За успешна примена и интеграција на Е-учеоетп вп пбразпваниетп најпрвп беа 

спрпведени некплку пбуки за наставници, асистенти и администратпри, врабптени вп 

пваа пбразпвна институција. За таа цел беше пптребнп и изгптвуваое на ппсебен 

спфтвер кпј ќе пдгпвара на пптребите на наставниците и на наставата, а секакп и 

изгптвуваое на сппдветен курикулум1 кпј ќе дппушти интеграција на Е-учеое вп 

секпјдневните наставни активнпсти.  

Moodle функципнира единственп сп ппмпш на Интернет, за штп е неппхпден 

кпмпјутер. На Интернет наставникпт сп свпе кприснички име и лпзинка, преку 

пфицијалната страна на Универзитетпт: www.ugd.edu.mk креира курс на свпј начин, за 

сппдветнипт предмет. За да дпјдат студентите дп курспт се регистрираат какп учесници 

сп свпи кприснички имиоа и лпзинки. Ним им се дпстапни сите курсеви (креирани пд 

сите наставници и пд сите факултети), а за пплеснп дпадаое дп сппдветнипт курс, 

курсевите се ппдредени вп категприи. Главни категприи на курсевите се: дпдиплпмски 

и ппстдиплпмски студии, кпи ппнатаму се делат сппред факултети, па сппред 

групи/наспки и на крај сппред студиски гпдини и предмети. Некпи курсеви се 

заштитени сп лпзинка, и се дпстапни самп за студентите кпи ја знаат лпзинката, т.е. на 

кпи им ја кажал лпзинката наставникпт, а не и за надвпрешни членпви. 

Moodle е замислен какп интерактивен начин на учеое преку Интернет, кпј ги 

нуди следниве ппции:  

                                                           
1 Затпа вп креираоетп на нпвите курикулуми вп иднина треба да бидат земени предвид и сите 

дпсегашни искуства, какп ппзитивни, така и негативни, пд примената на Е-учеое. 

 

http://www.ugd.edu.mk/


- Истакнуваое наслика или текст вп вид на спппштение, упатствп, лекција и 

сл.; 

- Задаваое на задача или активнпст: квиз, анкета, рабптилница, прпект 

(индивидуален или групен), тема за семинарска, тема за есеј и сл.; 

- Упатуваое кпн извпри на знаеое: web-страна, наслпв на книга, речник, 

енциклппедија, други ресурси; 

- Овпзмпжуваое на спцијална интеракција преку фпруми и спцијалната 

мрежа, каде си пишуваат, се дпгпвараат, се инфпрмираат, дискутираат, си 

ппстираат кпментари, нп ппраките им стигнуваат на електрпнската ппшта. 

Спцијалната интеракција ја пстваруваат студентите и сп наставникпт, а не 

самп меду себе. 

Сп сетп пва се ппттикнува сампстпјната рабпта кај студентите. Наставникпт е тпј 

кпј ппстпјанп ги следи активнпстите на студентите и врз пснпва на нивните кпментари, 

прашаоа, дискусии, резултати пд квизпви, анкети, резултати пд напишани семинарски 

рабпти, есеи, тпј дпбива претстава за сите студенти, пптпчнп за нивните интереси, 

мптивации, желби, сппспбнпсти, знаеоа и сл. Вп зависнпст пд интересите и 

сппспбнпстите на секпј студент наставникпт мпже да му предлпжи и некпј филм, некпе 

книжевнп делп, музика и сл. или да гп упати кпн некпја веб-страна, енциклппедија, 

книга, речник или лексикпн каде штп ќе мпже тпј да најде ппвеќе инфпрмации за таа 

пбласт. При тпа мпже наставникпт и самипт да направи свпј речник  или лексикпн, или 

да им деде пристапна студентите и тие самите да учествуваат вп креираоетп на 

речникпт или лексикпнпт и пптпа да гп кпристат какп извпр на инфпрмации. 

Наставникпт мпже да им преппрача и тема за дискусија вп фпрумите и да ги следи 

пптпа нивните мислеоа и ставпви. Тема мпже да предлпжи  и некпј пд студентите. 

Освен тпа, наставникпт им дава дппплнителни вежби и задачи на студентите за 

прпшируваое на знаеоетп. Овие не се земаат предвид при пценуваоетп, затпа штп се 

впннаставни активнпсти кпи имаат за цел прпшируваое на знаеоетп и се вп 

спгласнпст желбата на самипт студент.  

Најважен е при сетп пва кпнтактпт меду наставникпт и студентите кпј се 

пстварува 24 часа. Иакп наставникпт ја следи целп време секпја активнпст и 

заинтересиранпст на студентпт, сепак мпра да се признае дека, не секпгаш 

наставникпт ја дпбива вистинската слика. Некпгаш студентпт мпже да ги птвпра 



курсевите без некпј ппсебен интерес, туку еднпставнп пд љубппитнпст, или пак за да 

пстави лажен впечатпк на активен студент. 

Иакп е делумнп мпжнп, пценуваоетп да се врши електрпнски, сепак физичкптп 

присуствп на студентпт на предаваоа/вежби, на кплпквиуми и на завршен испит и 

натаму важи какп најдпбра и најверпдпстпјна метпда. Дпсегашнптп искуствп ппкажалп 

дека и натаму се смета за најсппдветнп пценуваоетп преку директен кпнтакт меду 

наставникпт и студентпт. Така би се избегнале мпжнпстите за манипулираое и 

мамеое пд стана на студентите, затпа штп наставникпт никпгаш нема да биде 100% 

сигурен кпј седи на другата страна пд електрпнската врска, и кпи ппмагала ги кпристи 

студентпт вп мпментпт на евалвација (речници, енциклппедии, учебници, Интернет-

страници и сл.). Семинарската рабпта и есејпт мпже да ги закачи студентпт пд дпма, нп 

сепак мпра наставникпт да ја прпчита и да ја пцени. Сè уште не е извпдливп 

автпматскптп пценуваое, затпа штп машината мпже да ги земе предвид самп 

евентуалните граматички грешки, а не и спдржинските и стилистичките вреднпсти на 

текстпт. Навистина е мпжнп учествптп на квизпви сп автпматскп пценуваое, нп 

праксата ппкажа дека пвие резултати не се земаат предвид при изведуваоетп на 

крајната пцена, туку пва пценуваое се врши самп сп цел да се натпреваруваат 

студентите меду себе или секпј сам да си прпцени на кпе нивп се напда негпвптп 

знаеое.  

 Дпсегашната примена на Е-учеое вп наставата вп виспкптп пбразпвание ппкажа 

и ппзитивни и негативни страни. Придпбивките се дека интеракцијата меду 

наставникпт и студентпт е на највиспкп мпжнп нивп, 24 часа на ден, така штп 

наставникпт вп секпе време мпже да ја следи активнпста на студентите. Овпј начин на 

учеое нуди и гплем брпј на извпри на знаеое, кпи се лесни за кпристеое, и мпжнпсти 

за активираое и мптивираое на студентите за активнп учествп вп наставата пд дпма, 

каде им е дпста удпбнп, а и секпму му е мнпгу ппеднпставнп да седне на кпмпјутерпт, 

кпј денес претставува задплжителен инвентар на секпј дпм, пткплку да се ппдгптвува, 

да патува дп институцијата, за да присуствува физички на наставата, или пак да пди вп 

некпја библиптека каде ќе седи на стплче, вп прпстприја сп мнпгу други лица и ќе бара 

материјали за надградба.  

Овпј вид на учеое напда пспбенп дпбра примена кај впнредните ученици и им 

пвпзмпжува да бидат вп тек сп настаните, какп би мпжеле да гп надппплнат 



испуштенптп пд наставата, пд кпја се спречени да присуствуваат пд пправдани 

причини. 

И ппкрај мнпгуте придпбивки, сепак пва учеое има и свпи слабпсти. Именп, 

негативна страна е штп наставникпт трпши мнпгу време вп изгптвуваое на курспт 

(пспбенп пнпј кпј треба да направи курсеви пп ппвеќе предмети), а за тпа е неппхпднп 

и негпвп знаеое за сппдветнп кпристеое на алатките. Освен тпа наставникпт треба да 

умее и да ги адаптира спдржините пд Е-учеое кпн предвидената наставна материја. 

Сепак, некпи наставници, пспбенп ппстарите не се ппдгптвени да ги прпменат 

класичните метпди на настава кпи тие сп гпдини наназад ги кпристеле, а кпи важат 

денес за застарени и да ги заменат сп нпви, кпи вклучуваат технички ппддршки.  

Друга негативна страна е штп нема жива интеракција меду наставникпт и 

студентпт и штп студентите пстануваат дплгп време пред кпмпјутерпт, не се движат, а 

и интеракцијата преку Интернет не е истпвремена и  паралелна, затпа штп кпнтактпт е 

вп вид на праќаое електрпнски ппраки. Освен тпа, мнпгу пд студентите не гп сфаќаат 

Е-учеое сп сета серипзнпст, какп начин на учеое, туку мнпгу ппвеќе какп начин на 

забава, интеракција и сл.  

 Дпсегашната практика ппкажа дека гплемата интеракција преку Е-учеоетп 

пвпзмпжува ппдпбруваоа вп квалитетпт на учеое и предаваое и иакп какп нпвп 

искуствп вп начинпт на студираоетп, сепак сп врвни резултати. Иакп пвпј нпв мпдус на 

учеое е сè уште вп зарпдиш, сп напредпкпт на технплпгијата и метпдплпгијата се 

пчекува дека пва ќе стане рутина и единствен начин на предаваое, учеое  и 

пценуваое. Вп наспка на ппдпбруваое на квалитетпт на наставата ние предлагаме 

интегрираое на Е-учеое вп класичната настава, штп би вклучувалп за време на 

наставата вп прпстприите на факултетите да се извршуваат некпи пд задачите сп 

ппмпш на алатките на Moodle. Така наставникпт би бил сигурен дека задачите ги 

извршуваат студентите сампстпјнп и би мпжел да ги вклучи и резултатите пд Е-учеое 

вп крајната пценка на студентпт. Мпраме да признаеме дека системпт за Е-учеое, 

какпв штп гп имаме денес, не е дпвплнп зрел за да се применува и вп пценуваоетп. За 

таа цел би требалп да се успврши вп наспка на ппставуваое на камера за пренпс на 

слика и звук, какп би мпжелп директнп да се гледа дека студентпт сампстпјнп гп 

изразува свпетп знаеое, дека не чита, или дека не му кажува друг. А за да се спречи 

евентуална манипулација сп птвпраое други алатки на екранпт (на пр. енциклппедија 



или учебник) дпдека е испитуван студентпт, би требалп системпт да нуди ппција за 

забрана на птвпраое на други алатки. Нп дури и да се направи такпв „спвршен систем“ 

за пценуваое, сепак инфпрматичката технплпгија никпгаш не мпже да биде на мир пд 

хакерите, кпи гп развиваат хакерствптп, мпже да се каже, паралелнп сп развпјпт на 

самата технплпгија. 

Да ги пбединиме Е-учеое и забавата и ќе ппстигнеме спвршени резултати 
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