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Интернет (онлајн) комуникација

• Интернет комуникација е форма на 
комуникација, која користи различни канали 
(мобилни апликации) достапни на Интернет.

• Интернет комуникација обезбедува 
комуникација и интеракција.

• Интернет комуникацијата постои за да се 
пренесе порака до насочена публика.



Алатки за комуникација преку интернет

Размислете за алатките за учење 

преку Интернет на овој начин: 

алатките за учење преку Интернет

се однесуваат на која било 

програма, апликации или 

технологија до која може да се 

пристапи преку Интернет и воедно 

ја зголемуваат и способноста на 

наставникот да презентира 

информации и способноста на 

ученикот да пристапи до тие 

информации.



WhatsApp Messenger

• WhatsApp Messenger е апликација која им
овозможува на корисниците да испраќаат
текстуални пораки и говорни пораки, да
остваруваат гласовни и видео повици и да
споделуваат слики, документи, кориснички
локации и други податоци.

• Иако е многу корисна алатка, нејзиното
масовно користење може да биде погрешно, а
огромното производство на меми, пораки, слики
и разговор може да доведе до тоа да кое било
лице (со или без интелектуална попреченост)
стане нефокусирано и збунето.

• Мора да бидеме многу внимателни со 
информациите што ги испраќаме на други луѓе.



ZOOM

 Zoom е апликација за видео комуникација 
базирана на облак, која ви овозможува да 
поставите виртуелна видео и аудио 
конференција, вебинари, разговори во живо, 
споделување екран и други можности за 
соработка

 Корисниците на Zoom можат да изберат да ги 
снимаат сесиите, да соработуваат на проекти 
и да споделуваат или коментираат едни на 
други на екраните, се со една лесна за 
употреба платформа.



АУГМЕНТАТИВНА И АЛТЕРНАТИВНА 

КОМУНИКАЦИЈА (AAC)

• Аугментативната и 
алтернативната комуникација 
(ААC) ги вклучува сите форми 
на комуникација (освен усниот 
говор) кои се користат за 
изразување на мисли, 
потреби, желби и идеи.       
Тоа значи дека овие методи 
се корисни за лица со 
оштетен говор.

• AAC може да вклучи 
фацијална експресија, 
гестови, положби на телото, 
знаковен јазик, цртање и 
пишување.



ИНТЕРАКТИВНИ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ

• Интерактивните презентации се одлична алатка 
за вклучување повеќе учесници на часот или во 
работилницата. Основното правило е дека 
тренерот подготвува презентација со прашања, 
квиз, изјава што треба да се оцени и им ја 
презентира на учесниците, давајќи им специјална 
www адреса и ID за презентацијата за да се 
овозможи интеракција.

• Наставниците ја користат оваа алатка во нивната 
работа, во согласност со нивните потреби и 
креативност.



MЕНТИМЕТЕР

Ментиметер

www.mentimeter.com, www.menti.com – за корисници

• Ментиметар е алатка што ви овозможува да се                                 
вклучите и да комуницирате со учесниците во реално 
време.

• Учесниците едноставно гласаат преку мобилни    
телефони.

• Пред часот, подгответе презентација.

• Бесплатна сметка.

http://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/


KAHOOT!

www.kahoot.com, kahoot.it - за корисници

• Неверојатна алатка што ги ангажира наставниците и 

учениците да создаваат и управуваат со ‘Kahoots’ во 

форма на квизови, прашалници или анкети.

• Технологијата е само олеснување на искуството за 

социјално учење. Да се користи Kahoot во училница 

значи да ги предизвикате учениците да станат дел од 

ова учење. Kahoot е алатка што води и поттикнува 

длабоко истражување, критичко размислување, 

креативност, дизајнирање на прашања, како и развој на 

вештини за презентација. Освен ова, наставниците ги 

водат лекциите низ игра - создаваат фундаментално 

посоцијална и ангажирана средина за учење.

http://www.kahoot.com/


Безбедносни информации

 Научете ги Вашите ученици, кога користат 

апликации, кои информации да ги споделат, а 

кои информации да не ги споделуваат.

 Да ги чуваат безбедни нивните лични 

информации. Со никого да не споделуваат име, 

презиме, локација или пак лозинка.

 Да бидат внимателни какви видеа и слики 

споделуваат преку Интернет. На пример, да не 

споделуваат непријатни - голи фотографии и 

видеа, приватни работи, доверливи информации.



• Да не преземаат непознати апликации.

• Научете ги, ако нешто тргне наопаку, да            

побараат помош од нивните родители, 

пријатели и наставници - луѓе на кои им 

веруваат.

• Да ја контактираат полицијата во 

сериозни случаи. На пример: 

малтретирање, силување, кражба, 

напад.

Безбедносни информации



ЗАКЛУЧОК

• Интернет комуникацијата имаше многу 

влијанија врз образованието, особено со 

почетокот на Ковид 19.

• Интернет комуникацијата може да биде 

моќна алатка за развој на комуникациски 

вештини и да стане поудобна со социјалните 

интеракции.

• Интернет комуникацијата го подобрува 

квалитетот на животот на лицата со 

попреченост.



Вежба: Научи како 

можеш да ги користиш 

овие апликации



Што е Видео CV?

Видео CV е кратка снимка што ја користи кандидатот за да аплицира за работа.

Целта на CV во овој формат е да ги потенцира вештините и искуството на кандидатот, 

додека на работодавците им даваат увид во нивната личност.

Видео биографиите обично се долги од 1 до 3 минути.

Доколку сами го правите вашето видео CV, мора да имате мало искуство со снимање   

или во спротивно, вашето видео може да излезе непрофесионално.

Совети за создавање видео биографија:

• Бидете професионални Претставете се себе си

• Најдете добра позадина Истакнете ги битните вештини и искуство

• Подгответе сценарио Дајте примери за Вашата работа

• Препознајте ја вашата публика Технички аспекти (снимање и уредување на видеото)  

• Покажете, не кажувајте Контакт или линк до онлајн платформите

• Бидете кратки Сподели со видеото со пријателите и семејството

• Структурирајте го видеото Постави го видеото на Интернет

• Изберете соодветна гардероба Промовирај го видеото на социјалните мрежи



Работа во групи:

 Користејќи ги апликациите 

KAHOOT! или Ментиметер

направете квиз за Видео CV



Ви благодарам на 

вниманието!!! 


