
Оснпвни инфпрмации за прпектпт 

Област на учење 

Возрасна група 

Цели 

•ИКТ,Мајчин јазик 

 

• 15-19 год 
 

•Решавање проблеми,раѓање 
идеи,претприемнички дух 
 

Опис 

Софтвер 

Клучни зборови 

•Ученици од Гостивар,Македонија,го 
развиваат натпреварувачкиот дух 
преку различни активности 

•MC One Note, Power Point, Excel, 
Internet, SkyDrive, Word Press 

 
•Соработка,креативност,иновативност, 
самодоверба,упорност,организација 

Автори 

Документи: 

•Елена Срезоска 

•Мери Нестороска 

•Александра Огњаноска 

•Давор Јосифоски 

1. Информации за 
проектот 
2. Планирање и 
менаџирање на 
наставникот 
3.Извори за 
проучување 
4.Оценување и 
стандарди 
5.Информации за 
учесниците/ 
училиштето 
 

 

4WIN 
…because Winning Is Necessary 



Планираое и менаџираое 
Планирање и менаџирање: 

 -Координирање, 

 -Дизајнирање нов вид на искуство за учење, 

 -Обезбедување содржина за интеракција, 

 -Охрабрување  учество и дијалог  помеѓу врсниците 
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Преглед на задолженија на учениците 

 

 Фаза 1.: Избор на тема и составување прашања за анкети 

 

 Фаза 2: Одговори на прашања, коментирање на работата 
преку разни форми и медиуми, истражувања, меѓугрупни 
комуникации, интервју, анкети…. 

 

 Фаза 3 -Финални резултати: Рефлексии, самооценување, 
оценување на проектот,изработка на крајна презентација 
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Nasilstvo na 
internet - flaer

Zashtita na avtorski 
prava-broshura



Оценување и стандарди 

 Кликнете на документите на долниот дел на слајдот за да ја 
видите рубриката за оценување и стандардите кои се 
покриени со овој проект за учење. 

 

Рубрика за оценување:  

Примери од рубриките за оценување кои се дадени на 
учениците и прикажуваат како ќе се оценува проектот: код за 
однесување, прашања за рефлексија и самооценување 

 

 Документи: 

4WIN 
…because Winning Is Necessary 

1. Информации за 
проектот 
2. Планирање и 
менаџирање на 
наставникот 
3.Извори за 
проучување 
4.Оценување и 
стандарди 
5.Информации за 
учесниците/ 
училиштето 
 

 



1. Информации за 
проектот 
2. Планирање и 
менаџирање на 
наставникот 
3.Извори за 
проучување 
4.Оценување и 
стандарди 
5.Информации за 
учесниците/ 
училиштето 
 

 

4WIN 
…because Winning Is Necessary 


