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Во ова предавање ќе зборуваме за тоа што се дискусиони форуми и зошто 

да се користат, а ќе зборуваме и за предностите при учењето математика што ги 
дава нивното користење наспроти недостатоците.  

Главниот акцент ќе биде ставен на Moodle форумите како алатка за 
соработка, како и користење на форумите како активност во moodle платфор-
мата за учење − како една од начесто корсистените опции за продолжување на 
часот надвор од училницитe (пренесување на часот и материјалите во домашно 
или друго попогодно опкружување). 

Moodle форумите се наменети да ја подржат онлајн интеракцијата дозво-
лувајќи им на корисниците да организираат дискусии, да постораат и одговара-
ат на пораки и аплоудираат и пристапуваат на мултимедијални содржини, овие 
асинхрони форми на комуникација понекогаш се поддржани од синхрони ком-
поненти каде дискусиите можат да бидат фасилитирани помеѓу групи на уче-
ници. Постојат пет видови форуми и тоа: A single simple discussion (една тема на 
дискусијата на која секој може да одговори), Each person posts one discussion 
(секој ученик може да постира точно една нова тема на која потоа секој може да 
коментира), Q and A forum (учениците мора прво да постираат нивни согледу-
вањa за дури потоа да бидат во можност да ги погледнат постовите од другите 
ученици) − форуми погодни за споделување на материјали од секаков вид и 
оценување, Standard forum displayed in a blog-like format (отворен форум во кој 
секој може да започне нова тема на разговор при тоа сите дискусии се на една 
страна) и Standard forum for general use (отворен форум во кој секој во кое било 
време може да започне дискусија) – форуми првенствено наменети за интерак-
ција помеѓу учениците и колаборација во сите нивоa и насоки.  

Форумите можат да се употребат како:  
1. „социјален простор“ − за најавување на курсеви или на нивни содржини, 

и, за дискусии поврани со содржината на курсот или за затворени модерирани 
дискусии помеѓу наставниците; 

 2. „центар за добивање помош“ – за дополнителни активности или за 
индивидуална  поддршка. 

Ќе го објасниме користењето на форумите преку примери од наставата по 
математика, за илустрација преку користење на интернет страницата: 

http://moodle.oublazekoneski.edu.mk  
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