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ЕЛЕКТРОНСКОТО УЧЕЊЕ КОМБИНАЦИЈА 

ОД КВАЛИТЕТНИ И ПРОГРЕСИВНИ ДОСТИГНУВАЊА НА 

ТЕХНОЛОГИЈАТА. СЕ ЗАСНОВА НА ПРИНЦИПИТЕ НА 

СЛОБОДНО УЧЕЊЕ, СО КОРИСТЕЊЕ НА КОМПЈУТЕРИ 

ВО ОБРАЗОВНИТЕ ПРОГРАМИ И МОДЕРНИТЕ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА ПРЕДАВАЊЕ.

● СИНХРОНО УЧЕЊЕ

● АСИНХРОНО УЧЕЊЕ



o ИКТ Информатичко – Комуникациски Технологии

Концептот на
е да има највисок степен на користење на ИКТ
во сите сегменти на управувањето,
администрирањето и наставата.



o , како една од 
придобивките од користењето на ИКТ, 
вклучува аквизиција, генерирање и 
трансфер на знаењето преку употреба на 
ИКТ.



 Е-учењето ги комбинира модерните
интерактивни методи на учење, со
менаџментот на знаењето и нуди методи
за подобра евалуација .



 да се презентира електронското учење како 
современа алатка на наставниот процес.

 да се прикаже форма на on line курсеви. 
 да се презентира содржината на курсот која 

се добива преку составување и 
организација на објекти на учење.

o формални и
o неформални методи на учење

ЦЕЛ НА ТРУДОТ



се “ad hoc”

времени групи на студентите во рамките на една 
генерација. 

се тимови 
формирани со цел да се заврши одредена 
задача. Вообичаено, студентите работат заедно 
додека задачата се заврши, а нивниот проект е 
оценет. 



 Центарот за електронско учење ја 
користи Moodle платформата.

Oвој систем нуди полесен и 
подобар пристап на студентите до 
креираните курсеви, материјали за 
учење, активности за учење, но и 
полесна комуникација 
професор - студент.



Moodle е систем за менаџирање на 
курсеви и предавања.

 Овој систем го користат професорите со 
цел да внесат веб технологија во 
нивните курсеви и предавања.



1. Modular Object – Oriented Dinamic 
Learning Enviroment 

2. Moodle – процес          знаење и 
креативност



 - На врвот на пирамидата се 
наставните програми, како и учебните 
планови кои вклучуваат наставни 
курсови што водат до определен степен 
или сертификат во областа на 
предметот.











Курсеви од трета 
година

Курсеви од четврта 
година







се моќно средство на 
комуникација во рамките на еден курс во 
Moodle системот. Тоа се места каде што 
предавачот и изучувачите можат меѓусебно 
да си испраќаат пораки.





 ЗАКЛУЧОК - Клучни придобивки
од имплеменатцијата на е-учење
 Зголемен квалитет 
 Зголемена флексибилност и способност
 Зголемен пристап
 Материјалот е во чекор со времето
 Аудио-видео презентации 
 Темпо кое одговара на индивидуалните 

потреби.
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ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА 
ВНИМАНИЕТО!

Имате ли некое прашање?


