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Во последните 11 години....

• Императив на учителите и професорите: да го усвојат користењето на 
ИКТ во едукативниот процес

• Проекти
• 2005 - 2009 Creative teaching and Learning (USAID)

• 2006 - 2009 Integrating E-Learning across the Teacher Curriculum (TEMPUS)

• 2008 - 2013 Други проекти поддржани од Министерството за образование и наука

• 2014 Електронско тестирање и колоквиуми за додипломските универзитетски 
предмети.



Опрема и примена на ИКТ

• Педагошки факултет 2005/2006:
• Лабораторија со 12 PCs тип 486 од 1996

• 1 PC (Pentium 3) за 2 или 3 професори

• Не постои организирано одржување на компјутерите

• Ниту еден лаптоп компјутер

• Само еден LCD проектор



Универзитет Гоце Делчев, Штип (УГД)
(http://ugd.edu.mk)

• Основан март 2007

• Усвоена политика дека УГД треба да биде организиран со највисок 
степен на користење на ИКТ во сите сегменти на управувањето, 
администрирањето и наставата
• Обезбедени се компјутери за секој вработен на УГД (2008)

• Отворени се повеќе предавални и компјутерски лаборатории со интерактивни 
табли (2008)

• Поставена модерна компјутерска мрежа во зградите, за поврзување на 
Кампусите обезбедена е оптичка конекција (2008)

• Имплементиран Document Management System (2008) и

• Learning Management System (Moodle) (2008)



Центар за електронско учење
(http://ceu.ugd.edu.mk)

• Основан на универзитетско ниво (2009)

• Основан е да обезбеди:
• Континуирана поддршка на студентите и наставниот кадар на УГД

• Следење, развивање и имплементација на нови технологии во областа на 
електронски поддржано учење (учење со помош на технологија)

• Спроведување на обуки на наставен кадар

• Спроведување на електронско тестирање на повеќе од 4000 студенти на

29 Универзитетски предмети



Moodle - УГД

• Моментална верзија на Moodle e 3.5

• 1,624 курсеви

• 10,123 корисници (9,762 студенти, 359 професори и асистенти)

• Бришење на неактивни корисници повеќе од 1 година
Корисници

Студенти

Наставен кадар



Moodle – УГД (https://moodle2.ugd.edu.mk)



Moodle автентикација

• 2008 – 2015
Moodle LDAP автентикација со Active Directory

• 2015 – 2017
simplesamlphp автентикација со Active Directory

• 2017 – сеуште
Moodle LDAP автентикација со Active Directory



Користење на Moodle платформата на УГД



Користење на Moodle платформата на УГД



Најкористени активности и ресурси

• Активности
• assignment activity (83,312 дигитални содржини: документи, слики, аудио и видео);

• forum activity (1,841 форуми, 39,876 постови);

• quiz activity (20,371 типови на прашања: точно/неточно, заокружување, избор, 
спарување);

• glossary activity (листа на дефиниции).

• Ресурси
• file module (15,696 презентации);



Активности - Квизови

• 29 активни Универзитетски изборни предмети

• 4 типа на прашања: Точно/Неточно, Заокружување, Избор, Спарување

• Минимум 240 прашања за секој предмет

• Испит (60 прашања, 45 минути)

• Колоквиум (40 прашања, 30 минути)



Интегрирани модули и плагини

• Rss feeds (Соопштенија за студенти, УГД живот, Студенти)

• BigBlueButton (Record and Playback, Whiteboard, Desktop Sharing, VoIP, 
Presentation, Web Cam)

• Moodle Mobile (iOS, Android)



БЛАГОДАРАМ

8th Western Balkan & 1st Macedonian Moodle Moot 2018 

м-р Стојанче Спасов

Moodle администратор / stojance.spasov@ugd.edu.mk


