
онла�н КОМПЛЕТ за обука
-  насоки

Dali4Youth

Project N.: 2021-1-FR02-KA220-YOU-000028532
„Поддршката на Европската комисија за изработката на оваа публикација не

претставува одобрување на содржината која ги одразува гледиштата единствено на
авторите, и Комисијата не може да биде биде повикана на одговорност за каква било

употреба на информациите содржани во неа“.
 

Дигитална  уметност  за  учење ,
инклузи�а ,

Создавање  еднаквост  и
прифаќање  на  различноста

 



Самоучењето преку Интернет е практика на учење
нешто ново самиот преку интернет ресурсите и
курсеви. Тоа е можно да се постигне преку примена на
педагогија или андрагогија (или мешано учење /
комбинирано учење) теории. Онлајн само-учењето ви
овозможува да учите со сопствено темпо, што е
корисно за луѓе со бурни распореди. Тоа исто така ви
помага да останете организирани и мотивирани со
тоа што барате да управувате со вашето време и
приоритети. Тоа е една одлична техника за
одржување на вашето учење мотивирајќи ве да учите
ефективно и да спроведувате истражувања. Иако
самоучењето нема целосно да ги надмине
традиционалните методи на учење, стана почест
начин како технологијата напредни. Еве како
ефикасно да го користите самоучењето, да го
проширите вашето знаење и да ги подобрите вашите
вештини додека се учи од далечина.

Вовед

“„Учењето без желба ја
расипува

меморијата и не задржува
ништо што зема во неа“.

- Леонардо да Винчи
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За да го извлечете максимумот од вашето онлајн учење,
мора да ги планирате часовите и вежбите околу вашиот
распоред. Најголемата предност на онлајн самостојното
учење е слободата што им ја дава на студентите. Еден од
повеќето ефективни начини за проучување и апсорпција на
нови информации е преку онлајн самоучење. Тоа може да
биде фантастичен додаток на редовното школување или
средство за самостојно учење. Меѓутоа, студирањето
самостојно без стратегијата е тешко. Планот за студирање е
алатка која дефинира што треба да направите за да се
унапредувате и да останете на вистинскиот пат кон вашата
цел. Тоа е одличен метод за организирање на вашето време
и обезбедување дека добивате најмногу од вашите студии.
Може да ви помогне и да останете фокусирани и
мотивирани. Планот за учење функционира како патоказна
мапа за успех. Тоа ви овозможува да ги достигнете и да ги
постигнете вашите цели за учење.

Поставете го претпочитаниот распоред

Речиси сè може да се научи на Интернет со
сопственото темпо. Колку домашни задачи треба да
правите секој ден или секоја недела? Колку модули
треба да следите од еднаш? Одлучете се за рутина
што ви одговара. Најдете систем што ви одговара и
придржувајте се до него, без разлика дали сакате.

disclaimer and logos

Подготовка за курсот
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Откако системот ќе биде поставен, обидете се да најдете алатка
за мерење на вашиот успех. Да се има предвид краен рок е меѓу
најдобрите стратегии. Ова ќе ве поттикне да работите/учите
понапорно и ќе ви помогне да се сконцентрирате на крајниот
рок. Кога треба да започнете? Што можете да постигнете денес?
Што во деновите што доаѓаат? Што е можно за еден месец? Може
да го следите вашето напредување, останете инспирирани,
фокусирајте се на вашите цели и исполнувајте ги во рокови со
поставување на мерливи цели. 
Бидете сигурни дека целите се прецизни и остварливи.
Насочувајќи премногу високо само ќе доведе до неуспех; наместо
тоа, концентрирајте се на задачите кои се остварливи и ќе ве
доближат до вашето финале објективен. Погрижете се и вашите
цели да се засноваат на време; поставување на краен рок за
себе ќе ве мотивира и фокусирани. Без оглед на вашиот краен
рок - недела, месец, итн - не е важно. Само дајте си рок. Имајќи
една севкупната помала цел и поспецифична цел е еден од
најлесните методи за постигнување цел ако сè уште имате
препреки. Разбирањето на клучните концепти е еден пример за
главна цел или севкупна цел. Вашите пократкорочни цели може
да бидат нешто како подобрување на вашата оценка или брзо
задача за една недела.

Поставете ги вашите цели

Одржувањето организација додека учите нови теми може да
биде предизвикучачки. Сепак, постојат неколку лесни предлози
за да се олесни постапката. Воспоставете амбиент што ќе го
поттикне учењето. Дозволете му на вашиот ум да се прилагоди
на конзистентен тренинг. За подобро да ги разберете
информациите на онлајн курсот, издржете од нагонот да ги
прелистувате и да направите свои белешки.

Поставете �а вашата дисциплина
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Еве неколку клучни моменти за да се организирате: Осигурете се дека имате
метод за следење на вашиот напредок. Може да се користи календар или
онлајн планер за курсеви, но имањето некаков систем ќе ви помогне да
останете на вистинскиот пат и да запомните што сте постигнале. Користете
и потсетници! Без разлика дали се работи за е-пошта, текстуални пораки или
дури и звуци на телефонот. Поставувањето потсетници ќе ви помогне да
останете на вистинскиот пат и да се погрижите да не занемарите некои
важни детали. Исто така, не заборавајте да имате на ум дека учењето бара
посветеност, затоа држете се до распоредот за учење. Може да биде тешко
да се задржите на планот кога темата ви изгледа премногу тешка или не ја
разбирате. Но, придржувањето до распоредот за учење помага да се забрза
вашето учење. Можете да ги следите работите со чување тетратки и
правење белешки.

Самостојното читање на тековната литература е исто така одлична
опција, не само за искуството во учењето, туку и за идентификување на
празнините во вашето знаење или вештини. Ќе најдете библиографија со
корисни материјали за дополнително разбирање на секоја тема на
крајот од секој дел. Дополнително, пополнувањето на сите вежби и
проценки ќе ви помогне подобро да ја разберете содржината и ќе ви
овозможи можност да направите промени во курсевите, што е многу
поедноставно да се направи кога учите онлајн.

Можете да го паузирате предавањето за да разјасните некоја незгодна
идеја и да го продолжите за да го покрие претходно дискутираниот
материјал. Секој вид кратка пауза може да биде проследен со повторување
на цели делови доколку е потребно. Ова е област каде што само-учењето
онлајн се истакнува! И не плашете се да преземете дополнително читање и
онлајн истражување за сами да најдете начин да заобиколите одредена
пречка. Не дозволувајте ова да ве обесхрабри бидејќи времето и трудот
што ќе ги вложите ќе ги подобрат шансите да ја задржите идејата и да ја
сфатите потемелно.
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Учењето е предизвик. Кога учите сами, се соочувате со
многу потешкотии, вклучувајќи прекини, тешкотии да го
пронајдете материјалот што ви треба и да се чувствувате
под стрес. Но, еден од најтешките аспекти на учењето е
недостатокот на мотивација. Постојат бројни причини за
недостаток на мотивација.

За некои луѓе, досадата или апатијата може да ги остави
без волја да научат нови работи или да ги развијат своите
таленти. Секоја стратегија за учење мора да има
мотивација. И покрај тоа што може да биде предизвик да
се остане мотивиран додека учите, постојат стратегии за
да се постигне тоа.

Самоучењето не бара самостојно учење. Имањето партнер
за учење може да ве држи на вистинскиот пат и да ве
мотивира повеќе. Дополнително, можете да дадете
корисни совети и методи за да го направите учењето
попристапно. Поставувањето мали цели ќе ви помогне да
се чувствувате поуспешно додека ја завршувате секоја
фаза и ќе го направи целиот процес да изгледа помалку
застрашувачки. Ако учењето станува премногу тешко,
направете мала пауза за да го обновите вашиот ум и
нивото на енергија.

Останете мотивирани
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Со цел да ги завршат должностите што ќе се бараат од нив на
онлајн курс, студентите кои ќе се запишат на истиот се
одговорни за поседување на потребните компјутерски вештини и
пристап до технологија. Онлајн инструкторите не се одговорни
за предавање на овие вештини во рамките на секој курс. Пред да
го започнете курсот, ако ги немате следните способности,
можеби ќе сакате да се запишете на час по компјутер за да ги
подобрите вашите вештини. Познавањето на компјутерски
термини, како што се прелистувачи, оперативни системи,
апликации, софтвер, датотеки, документи и икони, е едно од
основните работи за започнување онлајн курс.

Исто така, задолжително е да се разбира основниот
компјутерски хардвер и софтвер со способност за
извршување на компјутерски операции, како што се:
Користење на тастатура и глувче;
Управување со датотеки и папки: зачувување, именување,
копирање, преместување, резервна копија, преименување,
бришење, проверка на својствата;
Инсталација на софтвер, безбедност и заштита од вируси;
Користење на софтверски апликации, како што се Word,
PowerPoint, Excel и е-пошта;
Познавање на копирање и вметнување, проверка на
правопис и зачувување датотеки во различни формати;
Поставување и преземање прилози.
Способноста за поврзување, пристап до веб-линкови и
користење прелистувачи за читање или истражување се сите
основни интернет вештини кои ќе се покажат корисни. За да
продолжите со онлајн учењето, задолжително е да имате
вештини за креирање и користење онлајн сметка, како и да
користите онлајн комуникациски и конференциски платформи
како Skype, Zoom и други.

Проверете ги вашите вештини
Технички барања за курсот
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Потребно е да имате пристап до правата технологија ако
посетувате онлајн, виртуелен или хибриден курс за да можете
да пристапите до содржината на курсот. Ако се регистрирате
на курс на интернет за образование, многу е препорачливо да
имате пристап до персонален компјутер. Исто така, можно е
да се користат компјутери во јавните компјутерски простории
или во библиотеките, иако пристапот ќе биде ограничен
бидејќи тие се достапни само за време на редовното работно
време по принципот „прв дојден, прв услужен“. Како резултат
на тоа, не се препорачува да се ослонувате само на пристап
до отворени компјутерски простории.

За онлајн дигиталниот курс Dali4Youth ќе ви треба само
компјутер со дисплеј и глушец или лаптоп со глушец и стабилна
интернет конекција преку кабел или безжична мрежа. Се
советува да имате интернет конекција со голема брзина од 1,5
Mbps или повеќе ако сакате да пристапите до сите материјали
и ресурси на курсот, особено оние со големи димензии на
датотеки, како што е стриминг видео. Видеата се користат во
многу курсеви преку Интернет. Гледањето е можно само ако
одреден обем на податоци брзо се испраќа до вашиот
компјутер. Вашата „брзина на интернет“ се однесува на тоа
колку брзо податоците може да ви се префрлат.

Поставете �а вашата технологи�а
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Запомнете дека може да направите грешки и дека можеби ќе ви
треба поддршка во процесот. Развивањето на сите компјутерски
и технички вештини што ќе ви бидат потребни за вашето онлајн
образование ќе бара пракса. Прифатете ја шансата да научите
нови ИТ вештини додека напредувате низ вашите предмети.
Вашата професија ќе има корист од компјутерските и
технолошките вештини што ги стекнувате додека посетувате
часови преку Интернет. Овие таленти се ценети од
работодавците во различни индустрии и можеби ќе ви требаат
за следната позиција по дипломирањето.



Секогаш користете ја најновата верзија на вашиот омилен
прелистувач за најдобри резултати. Ако е достапна нова
верзија, вашиот прелистувач ќе ве извести за тоа. Обидете се
да користите друг прелистувач ако имате проблеми со него и
онлајн курсот делува чудно. Google Chrome е предложениот
прелистувач за овој курс. Дозволете интернет-колачиња и
исклучете ги сите блокатори на новите прозорци што може да
ја попречат презентацијата на курсот. Се препорачува да се
користи компјутер со најмалку 1GB RAM, стар пет години или
понов. Поголемиот дел од онлајн курсевите бараат
оперативен систем кој ги поддржува најновите верзии на
компатибилни веб-прелистувачи.

Оперативниот систем на вашиот компјутер треба да биде
ажуриран со најновите препорачани безбедносни ажурирања
и надградби. Потребниот оперативен систем треба да биде
или Microsoft Windows XP или Windows Vista, Windows 7 и Mac
OS X: 10.3 или повисок за производите на Apple. Chromebook
уредите и компјутерите што работат во режим на Windows S
можеби не се компатибилни со софтверот за тестирање што
се користи во повеќето онлајн часови. На компјутерите не им
е потребен дополнителен софтвер, секоја активност може да
се заврши со користење на програми достапни онлајн.
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Брз водич за самостојно учење https://selfcademic.com/quick-guide-to-online-self-learning/

Десет едноставни правила за онлајн учење
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3441493/

Лесен водич за самостојно учењеhttps://creately.com/blog/education/self-learning-
techniques-tools/

Преземање на онлајн курс https://www.tompkinscortland.edu/academics/taking-online-course

Технолошки барања за онлајн часови
https://www.suscc.edu/programs/technology_online.cms

Технички вештини за онлајн учењеhttps://www.suscc.edu/programs/technical_skills.cms

Користена литература
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Затвори ја светлината Daria Shcherba https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close-the-
Light-Daria-Shcherba.jpg

Последиците од Marion Adnams
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aftermath_by_Marion_Adnams.jpg

Rebus au sortir d'un songe
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rebus_au_sortir_d%27un_songe.jpg

Марколина од Christian Satin
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcolina_(1966-1969).jpg

Без наслов од Christian Satin https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Untitled_(ca_1966).jpg

Телефонска линија од Eugene Ivanov
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eugene_Ivanov_2373.jpg

Без титула од Alceo Poltronieri https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senza_titolo_1.jpg

Хроника на лебдењето 1949 Kansuke Yamamoto
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Chronicle_of_Drifting_1949_Kansuke_Yama
moto.jpg

Први мисли од Willem den Broeder
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Allereerste_Gedachten%22_Willem_den_Br
oeder.png

Припишување до уметниците
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Партнери на проектот


