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Покрај сите негативни збиднувања кои ги предизвика кризата со пандемијата во 
образованието, се чини дека таа ги ‘втурна’ сите засегнати чинители во активна сора-
ботка и креативно творештво како никогаш досега. Неопходноста итно да им се овоз-
можи еднакво образование на сите ученици значеше брзи реакции, интензивна работа и 
усовршување на дигиталните вештини на наставниците без кои наставата на далечина е 
невозможна. Како и другите традиционални алатки кои се карактеристични за наставта 
по математика, на пример линијар и шестар, така и дигиталните технологии имаат 
значајна улога во нејзината реализација. Примената на иновативни дигитални техноло-
гии во наставта по математика не се состои во замена или исфрлување на традиционал-
ните алатки, туку напротив, во нивно дополнување и отворање на нови можности за сите 
ученици. Кризата со пандемијата потврди дека интегрирањето на мноштво алатки од 
различен тип е од круцијално значење за квалитетот на наставта по математика. Сепак, 
бројноста и разновидноста на дигиталните алатки кои се слободно достапни на интернет 
може да предизвика збунетост или потешкотии при нивниот правилен избор од страна 
на наставниците. Кои дигитални алатки имаат доволно квалитет, во што точно се состои 
нивниот квалитет, како да се комбинираат неколку алатки за време на еден наставен час, 
итн. се само дел од прашањата кои заслужуваат научно-истражувачко внимание и теме-
лен пристап. Токму затоа, целата на ова истражување е идентификување на критериуми 
за избор на дигитални алатки и начини за нивна комбинирана примена  во наставата по 
математика на далечина. Во овој труд, пред сé, ќе дадам осврт на актуелните научни 
истражувања и студии на оваа тема на меѓународно ниво. Потоа ќе овозможам преглед 
на конкретни практики за избор, примена и соодветно комбинирање на дигитални 
алатки во наставата по математика на далечина во Македонија. На крајот, врз основа на 
извршената теоретската анализа и практичните примери, ќе понудам конкретни крите-
риуми за идентификација и избор на дигитални ресурси.  

 
 


