
Н А Ц И О Н А Л Н А П Л А Т Ф О Р М А З А У Ч Е Њ Е  Н А  Д А Л Е Ч И Н А

П О Д Д Р Ш К А  З А  У Ч Е Н И Ц И Т Е



ПОВРЗУВАЊЕ НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА 

Чекор 1: поврзи со веб-страницата 
www.schools.mk

Чекор 2: притисни на Log 
in копчето за да се 
најавиш.

На глобусот можеш да го смениш 
јазикот на кој ќе ја користиш 
страницата

http://www.schools.mk/


ПОВРЗУВАЊЕ НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА 

Чекор 3: внеси го своето 
корисничко име (e-mail
адреса) дадена од класниот 
раководител 

Чекор 4: притисни го 
копчето Next

Чекор 5: внеси ја 
својата лозинка

Чекор 6: притисни го 
копчето Sing in



(МОЈА) ПОЧЕТНА СТРАНИЦА

Мени за навигација:

Поставувања за 
пристапност

Горна лента: 
Избор на јазик
Пораки од системот
Корисничко мени

Мени десно:
Microsoft блок
Најнови вести

Централен дел на 
страницата:

Профил

Претстојни настани

Предмети



ГЛАВНО МЕНИ ЗА НАВИГАЦИЈА

‣ Мени за навигација на почетната страница

‣ Моја почетна страница

‣ Календар

‣ Мои предмети



КАЛЕНДАР
‣ Пристап до календарот

‣ Од почетната страница

‣ Од страница на секој предмет

‣ Преглед на календарот

‣ Месечен календар

‣ Дневен календар

‣ Календар на претстојни настани

‣ Избор на настани во календарот

‣ За сите предмети 

‣ За одреден предмет



КАЛЕНДАР (ПРОДОЛЖУВА)
‣ Во календарот ќе ти бидат прикажани

‣ Часовите по распоред

‣ Тестовите и закажаните идни настани

‣ Роковите за завршување на задачите

Исто така

‣ во календарот можеш да додадеш настан кој 

сам ќе го креираш со  избор на копчето „Нов настан“

‣ Или да избришеш свој настан преку бришење единичен настан од календарот



ПРЕДМЕТ (Е-УЧИЛНИЦА)

‣ Членуваш во секој предмет што го изучуваш во годината

Мени за навигација:

Мои предмети  



ПРЕДМЕТ (Е-УЧИЛНИЦА)
‣ Секој предмет е поделен на теми или недели во кои твоите 

наставници ќе додаваат активности и ресурси



РЕСУРС

‣ Наставникот може да прикачи датотека (презентација, PDF

документ, слика) кои ти можеш да ги преземеш

‣ Наставникот може на напише текст кој ти ќе го отвориш како обична 

интернет страница

‣ Наставникот може да постави линк до видео 



АКТИВНОСТИ
‣ Наставникот може да зададе Активност:

‣ Домашна задача

‣ Лекција

‣ Квиз

‣ MS Teams

‣ H5P

‣ Повратна информација

‣ Прашалник

‣ Форум

И ти треба истата да ја завршиш



АКТИВНОСТ – ДОМАШНА ЗАДАЧА

‣ Домашна задача е активност која ја задава наставникот, а ти како 

ученик треба да ја завршиш. 

‣ При тоа можеш да го прикачиш сработеното или директно да 

пишуваш во дадениот простор.

‣ Домашната задача вклучува рокови за изработка и можност за 

внесување на поени/оценка и коментар од страна на наставникот, а ти 

тоа ќе го добиеш како повратна информација



АКТИВНОСТ – ДОМАШНА ЗАДАЧА
‣ Изглед на страната со активност домашна задача пред да ја 

прикачиш/започнеш да ја пишуваш домашната



Во ова поле внесуваш 
документ

Во ова поле 
внесуваш/пишуваш 
текст

АКТИВНОСТ – ДОМАШНА ЗАДАЧА
‣ Изглед на страната со активност домашна кога ќе го 

притиснеш копчето додадете доставување

И на крај задолжително  го притискаш копчето зачувај промени

зачувај 
промени



АКТИВНОСТ – ДОМАШНА ЗАДАЧА
‣ Изглед на страната со активност кога ќе ја испратиш 

домашната



АКТИВНОСТ –
ДОМАШНА 
ЗАДАЧА

Изглед на страната 
со активност кога 
наставникот ќе ја 

провери

Добиваш повратна 
информација



АКТИВНОСТ –
ДОМАШНА 
ЗАДАЧА

Задавање коментар 
од страна на 

ученикот

Тука можеш да внесеш коментар/ 
прашање  во врска со домашната 
кое ќе го види само наставникот и  
на истото ќе ти одговори



АКТИВНОСТ – КВИЗ
‣ Изглед на страната со активност квиз

Притисни го  копчето и 
започни со работа



АКТИВНОСТ – КВИЗ 
‣ Во зависност од типот на прашањата следните страни изгледаат 

различно, но после секое прашање ја имаш опцијата следна страница. 
Така преминуваш на следното прашање. 

На крај задолжително 
притисни го  копчето 
заврши го обидот

‣ На крај треба да го притиснеш копчето заврши го обидот и 
со тоа квизот завршува



ВИДЕО ЧАС 
‣ Часовите на далечина ќе се одржуваат преку алатката call на Microsoft Teams

кој што е дел од Office 365 пакетот до кој ќе имаш пристап преку твојата e-
mail адреса (корисничко име)

‣ За таа цел наставникот на календарот ќе постави линк каде ти треба да се 
најавиш со директно притискање на линкот зададен во креираниот настан



НАЈАВУВАЊЕ НА OFFICE

Откако ќе ја отвориш 
веб-страната 

office.com, потребно 
е да се најавиш 
(преку клик на 

копчето Sign in).

Следниот чекор е да го 
внесеш веќе зададениот 

email и лозинката.



ШТО ЌЕ ВИДАМ СЛЕДНО?



Кога ќе имате час, при 
вклучувањето ќе приметиш 
неколку избори.

Првиот избор 
е дали да се 
вклучиш со 
пристап на 
камерата.

Вториот избор е дали да 
зададеш пристап кон 
микрофонот. Ова секогаш 
овозможи го





ОСНОВНИ ФУНКЦИИ ЗА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ

Вклучете и 
исклучете 
видео.

Мутирајте се и 
одмутирајте се. 

Споделете го вашиот екран 
и звук од вашиот компјутер. Имајте пристап до дополнителна 

контрола на повикот.

Додајте 
учесници на 
часот. 

Напуштете го 
часот.
Часот ќе 
продолжи дури и 
откако ќе го 
напуштите. 

Испраќајте 
пораки во чет, 
споделувајте 
линк,  
Додадете 
папка и друго.  
Ресурсите кои 
ги   
споделувате ќе 
бидат достапни  
по часот.



НИКОГАШ НЕ СЕ ОТКАЖУВАЈ! ИСТРАЖУВАЈ, УЧИ И 

ЗАБАВУВАЈ СЕ!

На презентацијава беа дадени само основните податоци потребни за 

успешен старт на новата учебна година. Националната платформа за е-

учење и алатките од Microsoft Office имаат бескрајни можности кои ќе 

имаш можност да ги откриваш со помош на твоите наставници во текот 

на целата година. 



ТИ ПОСАКУВАМЕ СРЕЌЕН ПОЧЕТОК И УСПЕШНА 

УЧЕБНА ГОДИНА!


