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Краток преглед
• Пристапување до платформата, најава и изглед

• Почетен екран и навигација

• Управување со поткатегорија

• Управување со курсеви

• Управување со корисници

• Уредување на курсот

• Backup, Restore и Import на курсеви

• Reset на курсеви
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Пристап и најава
• За да ја отворите iLearn платформата кликнете на 

следниот линк: https://ilearn.ukim.edu.mk

• Кликнете на линкот Log in во горниот десен агол

• Процесот на најава е ист како и на останатите 
сервиси на УКИМ (репозиториум, iKnow и слично)

• Сите професори мораат барем еднаш да се 
најават на системот за да им се креира корисничка 
сметка 

• Ова е потребно за да може да ги додадете на 
соодветните курсеви (во иднина кога ќе биде 
интегрирано со iКnow, процесот на додавање ќе 
биде автоматизиран).
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Решавање проблеми со најава
• Како да ја дознаете 

корисничката сметка за 
сервисите на УКИМ:

1. Отворете
https://servisi.ukim.mk и 
кликнете на линкот за најава
кој се наоѓа во горниот десен 
агол

2. Ќе бидете пренасочени кон 
страната за најава во системот 
за единствена најава на која 
треба да кликнете „Го 
заборавив корисничкото 
име?“
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Решавање проблеми со најава
3. Во полето за Емаил внесете ја 

вашата е-адреса која ја користите 
при најава во iKnow системот и 
кликнете на копчето Прати

4. Доколку е успешно системот ќе ви го 
испрати корисничкото име на вашата 
е-адреса. Корисничкото име е во 
облик 
ime.prezime@[fakultet].ukim.mk каде 
што [fakultet] е кратенка за вашиот 
факултет/институт.
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Решавање проблеми со 
најава

5. Откако го знаете вашето корисничко 
име вратете се на страната за најава 
и кликнете „Заборавена лозинка?“ 
со цел да ја ресетирате вашата 
лозинка

6. Во наредниот чекор, во полето 
Корисничко име внесете го вашето 
корисничко име кое го добивте во 
претходните чекори и кликнете  на 
копчето Прати линк

7. На вашата е-адреса ќе добиете линк 
порака со линк до страната за 
поставување нова лозинка. Отворете 
го линкот и внесете нова лозинка 
која е подолга од 8 карактери.
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Почетен екран и навигација
Откако ќе се најавите:

1. Кликнете на менито со трите црти

2. Одберете го полето Dashboard

3. Кликнете на вашиот факултет или институт
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Почетен екран и навигација

• Доколку сте запишани на 
некој курс полето Dashboard
ќе се разликува кај Вас.

• За да можете да направите 
промени на вашиот 
факултет повторно одберете 
Dashboard и кликнете на All 
courses…

• Во листата со факултети 
пронајдете го вашиот и 
кликнете на него
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Почетен екран и навигација
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Почетен екран и навигација
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Почетен екран и навигација
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Почетен екран и навигација
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Почетен екран и навигација
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Почетен екран и навигација
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Организација на поткатегории и курсеви
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• Предлагаме неколку начини на организација на поткатегориите и 
курсевите
• Прв начин – Секоја година се креираат нови поткатегории и 

нови предмети 
• Втор начин – Поткатегориите и предметите се креираат само 

еднаш
• Трет начин – Кај факултетите кои имаат повеќе меѓусебно 

независни студиски програми се креира поткатегорија за секоја 
студиска програма

• ...



Организација на поткатегории и курсеви – Прв начин
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• Секоја година се креираат нови поткатегории и нови 
предмети 

• Одговорните лица задолжени од факултетот / институтот 
треба да креираат нови семестри и курсеви при секоја 
нова година

• Професорите треба повторно да се додаваат на секој курс
▪ Напомени:

▪ Студентите имаат пристап до материјалите од сите курсеви во текот на нивното 
студирање

▪ Курсевите може да се разликуваат помеѓу две студиски години
▪ Професорите треба повторно да ги прикачуваат/импортираат материјалите на 

курсевите



Организација на поткатегории и курсеви – Прв начин
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Организација на поткатегории и курсеви – Втор начин
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• Поткатегориите и предметите се креираат само еднаш

• Се тргаат сите студенти кои биле запишани на курсот 
и се додаваат нови

• Нема потреба да се додаваат нови наставници, освен 
во случај на промена на наставникот

• Студентите губат пристап до материјалите од 
минатите курсеви со оглед на тоа дека ќе бидат 
отстранети од курсот



Организација на поткатегории и курсеви – Втор начин
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Организација на поткатегории и курсеви – Трет начин
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• Се креира поткатегорија за студиска програма и 
дополнително поткатегории по потреба

• Пример – Филозофски факултет
• Студиска програма по филозофија
• Студиска програма по историја

• Поткатегориите претставуваат логичко групирање на 
курсевите и не влијаат на нивната достапност на 
студентите.

• Користете ги за зголемена прегледност при 
администрација

• Овој пристап може да се комбинира со било кој од 
претходните два



Организација на поткатегории и курсеви – Трет начин
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Организација на поткатегории и курсеви
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• Дадените примери не ги претставуваат сите можни 
опции

• Секој факултет може да ги организира поткатегориите
согласно потребите

• ФИНКИ ви дава експертска поддршка при обмислување и 
реализација на вашиот концепт



Додавање поткатегорија
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• Од менито 
Dashboard кликнете 
на All Courses… 

• Од списокот 
изберете го вашиот 
факултет

• Кликнете на Actions 
menu (иконката со 
запчаник) и 
одберете „Add a 
subcategory“



Додавање поткатегорија
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• Од менито Dashboard
кликнете на All Courses… 

• Од списокот изберете го 
вашиот факултет

• Кликнете на Actions 
menu (иконката со 
запчаник) и одберете 
„Add a subcategory“



Додавање поткатегорија
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• Од менито 
Dashboard кликнете 
на All Courses… 

• Од списокот 
изберете го вашиот 
факултет

• Кликнете на Actions 
menu (иконката со 
запчаник) и 
одберете „Add a 
subcategory“



Додавање поткатегорија
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• Parent category – тука одберете го вашиот 
факултет, за поткатегоријата да се прикаже под 
вашиот факултет/институт. Исто така, постои 
можност да додадете поткатегорија во самата 
поткатегорија

• Category name – тука внесете го името на 
вашата поткатегорија

• Category ID number – ова поле оставете го 
празно

• Description – доколку сакате на вашите 
студенти да им ја опишете оваа категорија 
описот внесете го во ова поле

• Откако ќе ги внесете сите информации 
одберете Create Category



Бришење поткатегорија
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• За да избришете одредена категорија, вратете се на почетниот екран на 
вашиот факултет и кликнете на Manage Courses



Бришење поткатегорија
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• Внимание: Бришењето е неповратна 
операција

• Не можете да ја избришете матичната 
категорија (факултет/институт), но 
можете да избришете сѐ во истата

• Од левата страна пронајдете го 
вашиот факултет/институт

• Одберете ја поткатегоријата која 
сакате да ја избришете и кликнете на 
Actions menu (иконката со запчаник)

• Во опаѓачкото мени одберете Delete



Бришење поткатегорија
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• Внимание: Бришењето е неповратна 
операција

• Не можете да ја избришете матичната 
категорија (факултет/институт), но 
можете да избришете сѐ во истата

• Од левата страна пронајдете го 
вашиот факултет/институт

• Одберете ја поткатегоријата која 
сакате да ја избришете и кликнете на 
Actions menu (иконката со запчаник)

• Во опаѓачкото мени одберете Delete



Бришење поткатегорија
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• При бришење на 
поткатегорија треба да 
одлучите што ќе правите со 
курсевите од таа 
поткатегорија

• На сликата е избрана 
опцијата курсевите да се 
преместат во друга 
категорија/поткатегорија



Бришење поткатегорија
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• На оваа слика е избрано да 
се избрише поткатегоријата 
заедно со сите курсеви во 
неа



Бришење поткатегорија
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• На оваа слика е избрано да 
се избрише поткатегоријата 
заедно со сите курсеви и 
поткатегории во неа
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Додавање нов курс
• Од менито 

Dashboard кликнете 
на All Courses… 

• Од списокот 
изберете го вашиот 
факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во 
која сакате да 
додадете курс

• Кликнете Add a new 
course
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Додавање нов курс
• Од менито Dashboard

кликнете на All Courses… 

• Од списокот изберете го 
вашиот факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во која 
сакате да додадете курс

• Кликнете Add a new 
course



Додавање нов курс
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• Од менито Dashboard
кликнете на All Courses… 

• Од списокот изберете го 
вашиот факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во која 
сакате да додадете курс

• Кликнете Add a new course



Додавање нов курс
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• Од менито Dashboard
кликнете на All Courses… 

• Од списокот изберете го 
вашиот факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во која 
сакате да додадете курс

• Кликнете Add a new course



Додавање нов курс
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• Course full name - Целосно име на
курсот/предметот

• Course short name - Кратко име на курсот.
Мора да биде уникатно на ниво на цел
iLearn.

• Предлагаме да ја користите следната
номенклатура :
• <Кратенка на предмет>-<Година>-

<Семестар>-<Кратенка на 
факултет>СОА-2020/2021-Л-ФИНКИ

• Доколку еден предмет се дели на 

повеќе професори кои го држат 

различно
<Кратенка на предмет>-<Инцијали на 
наставник>-<Година>-<Семестар>-
<Кратенка на факултет>



Додавање нов курс
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• Course category - Поткатегорија во која
припаѓа курсот (претходно избрано, но
може да се промени)

• Course visibility - Дали курсот да се појавува
во листата на понудени курсеви на
студентот

• Course start date - Почеток на курсот, влијае
на организацијата на материјалите во
курсот (се препорачува да се избере
понеделник)

• Course end date - Датум кога се завршува
курсот, односно кога се преместува во
изминати курсеви



Додавање нов курс

39

• Description – во ова поле можете да
додадете сумарен опис на курсот и слика
наменета за истиот (овие подесувања не
се задолжителни и ретко се користат)

• Course format
• Format – тука можете да го одберете

приказот на вашиот курс за
организираност на активностите и
материјалите (приказите се
поединечно покажани во наредните
слајдови)

• Number of Sections – дефинира
максимален број на секции во курсот.
Доколку наставниците внесуваат
повеќе истите нема да бидат видливи

• Сите поставки при креирањето на еден
курс можете да ги погледнете на
https://youtu.be/Gl1YAIDu_mc.



Формат на курсеви

40

На сликата е прикажан форматот – Single activity format:

• Во овој формат, курсот 
има само една 
активност која 
студентите треба да ја 
завршат.

• Обично се користи за 
готови содржини 
изработени во SCORM 
или H5P



Формат на курсеви
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На сликата е прикажан форматот – Social format:

• Овој формат не се користи за 
стандарден курс и може да 
претставува курс за 
информативни содржини

• Во овој формат, курсот е 
ориентиран на еден главен 
форум кој се појавува на 
почетната страница. Доколку го 
одберете овој приказ можете 
да ограничите колку дискусии 
би сакале да ви се прикажат на 
курсот (во полето Number of 
discussions внесете бројка 
колку дискусии сакате да ви се 
прикажат на курсот).



Формат на курсеви
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На сликата е прикажан форматот – Topics format:
• Овој формат е најчесто 

користен формат на курсеви
• Курсот е организиран на 

теми/секции кои 
професорот може да ги 
именува различно:
• Предавања/Лабораторис

ки/Резултати... 
• Тема1/Тема2

• Секоја тема може да има 
различни активности, 
ресурси или материјали.



Формат на курсеви
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На сликата е прикажан форматот – Weekly format:

• Во овој формат, курсот е 
организиран по недели и 
секој дел има наслов со 
датум. 

• Секоја недела може да 
има различни активности, 
ресурси или материјали.

• ЗАБЕЛЕШКА: Проверете 
дали датумот на 
почнување на овој курс е 
точен, доколку не го 
одберете точниот датум, 
неделите можно е да 
започнуваат од погрешен 
датум.
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Додавање корисници
• Од менито 

Dashboard кликнете 
на All Courses… 

• Од списокот 
изберете го вашиот 
факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во 
која се наоѓа курсот

• Кликнете на курсот 
на кој сакате да 
додадете корисници
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Додавање корисници
• Од менито Dashboard

кликнете на All Courses… 

• Од списокот изберете го 
вашиот факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во која 
се наоѓа курсот

• Кликнете на курсот на 
кој сакате да додадете 
корисници



Додавање корисници

46

• Од менито Dashboard
кликнете на All Courses… 

• Од списокот изберете го 
вашиот факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во која се 
наоѓа курсот

• Кликнете на курсот на кој 
сакате да додадете 
корисници



Додавање корисници
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• Од менито Dashboard
кликнете на All Courses… 

• Од списокот изберете го 
вашиот факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во која се 
наоѓа курсот

• Кликнете на курсот на кој 
сакате да додадете 
корисници



Додавање корисници
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Се избира опцијата Participants каде се додаваат корисниците на курсот.



Додавање корисници
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Се клика на опцијата Enrol Users од каде се избираат корисниците на курсот.



Додавање корисници
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Потоа може да се напише името во полето и/или да се избере името на корисникот кој 
се додава на курсот.

Кликнете на опцијата Show more и ќе 
можете да ограничите колку одреден 
корисник ќе ги има тие права. Пример 
можете во полето Enrolment duration да 
одберете одреден корисник да има 15 
дена специфична улога која Вие ќе ја 
зададете.



Додавање корисници
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Понатаму се избира привилегијата која ќе ја има корисникот и се одбира Enrol users:

Корисникот може да ги има следните
привилегии:
• Manager - Ги има сите привилегии за

додавање курсеви, корисници и нивно
менување

• Teacher - Може да додава студенти на
курсевите, како и доделување оценки

• Non-editing teacher - Може единствено
да ги гледа известувањата, корисниците
и оценките на курсот, но не може да ги
менува

• Student - Корисникот може
да пристапува до ресурсите од одреден
курс, како и да извршува одредени
активности



Додавање корисници
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• Листата на корисниците
се појавува во долниот
дел од екранот.

• Правата и пермисиите
кои се доделуваат на 
корисниците важат на 
ниво на курс.

• Одреден корисник 
може да е „Student“ на 
еден курс, а на друг да 
биде „Teacher“.



Управување со корисници
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• Кликнете на иконата со 
моливче за да 
промените пермисии на 
одреден корисник



Управување со корисници
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• Кликнете на иконата со 
корпа за отпадоци за да 
го отстраните корисникот 
од курсот.
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Додавање корисници на курсот преку клуч

• Од менито Dashboard
кликнете на All Courses… 

• Од списокот изберете го 
вашиот факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во која 
се наоѓа курсот

• Кликнете на курсот на кој 
сакате да додадете 
корисници преку клуч
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Додавање корисници на курсот преку клуч
• Од менито Dashboard кликнете 

на All Courses… 

• Од списокот изберете го вашиот 
факултет

• Одберете ја поткатегоријата во 
која се наоѓа курсот

• Кликнете на курсот на кој сакате 
да додадете корисници преку 
клуч
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Додавање корисници на курсот со клуч
• Од менито Dashboard

кликнете на All Courses… 

• Од списокот изберете го 
вашиот факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во која се 
наоѓа курсот

• Кликнете на курсот на кој 
сакате да додадете 
корисници преку клуч
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Додавање корисници на курсот со клуч
• Од менито Dashboard

кликнете на All Courses… 

• Од списокот изберете го 
вашиот факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во која се 
наоѓа курсот

• Кликнете на курсот на кој 
сакате да додадете 
корисници преку клуч
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Додавање корисници на курсот со клуч
• Кликнете на менито со 

трите црти

• Изберете ја опцијата 
Participants

• Во Actions menu 
(иконката со запчаник) 
изберете Enrolment 
methods
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Додавање корисници на курсот со клуч
• Пронајдете ја опцијата Self 

enrolment (Student) и 
кликнете на иконката со 
запчаник
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Додавање корисници на курсот со клуч
• Во наредното мени задолжително 

внесете го Enrolment key

• Следните полиња се опционални
• Custom instance name – оставете го 

празно

• Allow existing enrolments – одберете ја 
опцијата Yes

• Allow new enrolments – изберете ја 
опцијата Yes

• Use group enrolment keys – изберете ја 
опцијата No

• Default assigned role – одберете ја 
опцијата Student

• Enrolment duration – период колку би 
сакале корисникот да биде вклучен на 
курсот
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Додавање корисници на курсот со клуч
• Notify before enrolment expires – изберете ја 

опцијата No, освен во случај кога сакате системот 
да ве информира дека истекува периодот каде што 
корисникот е вклучен на курсот

• Notification threshold – колку време да бидете 
известени пред корисниците да бидат отстранети 
од курсот

• Start date – од кога ќе можат корисниците да 
пристапат во курсот

• End date – до кога ќе можат корисниците да 
пристапат во курсот

• Unenrol inactive after – колкав период корисниците 
треба да бидат неактивни на курсот после кој ќе 
бидат автоматски отстранети

• Max enrolled users – колку корисници ќе можат да 
се вклучат на курсот, ставете го 0 за неограничено

• Send course welcome message – порака која ќе им 
биде испратена на корисниците при прва најава а 
курсот

• Custom welcome message – порака која сакате да 
им биде испратена на корисниците
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Додавање корисници на курсот со клуч
• За студентите да можат да се 

приклучат посочете им да се 
најават на платформата и да го 
пронајдат факултетот на истиот 
начин како што го пребарувате и 
вие (преку полето Dashboard)

• Откако ќе го пронајдат факултетот, 
потребно е да го лоцираат 
предметот во точната 
поткатегорија и да кликнат на 
него

• На наредниот екран ќе им биде 
побарано да го внесат клучот кој 
што беше генериран во 
претходните чекори
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Додавање корисници на курсот со клуч
• За студентите да можат да се 

приклучат посочете им да се 
најават на платформата и да го 
пронајдат факултетот на истиот 
начин како што го пребарувате и 
вие (преку полето Dashboard)

• Откако ќе го пронајдат факултетот, 
потребно е да го лоцираат 
предметот во точната 
поткатегорија и да кликнат на 
него

• На наредниот екран ќе им биде 
побарано да го внесат клучот кој 
што беше генериран во 
претходните чекори
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Додавање корисници на курсот со клуч
• Клучот можете да го испратите до сите студенти кои слушаат одреден предмет преку

iknow системот во делот Список студенти преку подесување на соодветните филтри.



Управување со курсеви
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• За да избришете курс, 
вратете се на 
почетниот екран на 
вашиот факултет и 
кликнете на Manage 
Courses



Управување со курсеви
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• Откако одбравте Manage 
Courses, од левата страна 
пронајдете го вашиот 
факултет/институт и 
кликнете на семестарот во 
кој е сместен курсот кој што 
сакате да го избришете.



Управување со курсеви
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• Откако го селектиравте 
семестарот, од десната 
страна ќе ви се 
прикажат сите курсеви 
во тој семестар и  само 
кликнете на иконата со 
корпа за отпадоци на 
предметот кој што 
сакате да го избришете.
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Уредување на курсеви

Активности кои не се ваша обврска, но треба да дадете 
поддршка на прво ниво



Уредување на курсеви
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• Одредена недела/наслов или пак ресурс (или активност) во 
курсот можете да ги скриете по желба

• Најпрво кликнете Turn editing on
• Десно од секоја активност или пак наслов/недела стои 

копче „Edit“ преку кое што можете да направите Hide/Show
на одредена активност по желба или пак на цела недела.

• Доколку одредена активност или недела е скриена за 
студентите истата ќе биде избледена и под неа ќе се 
прикаже текст (Hidden from students) кој ве известува дека 
не е видлива за студентите.

• На моменталната слика може да се забележи:
• Неделата 1 June – 7 June и активностите во неа се 

видливи за студентите
• Неделата 8 June – 14 June е видлива, но активноста 

„Домашна задача“ за таа недела не е видлива за 
студентите

• Доколку одредена активност или целосната недела сакате 
да ја избришете, кликнете на Edit и одберете Delete



Уредување на курсеви
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• Насловите или неделите на курсот 
можете да ги преименувате или 
преместувате според вашите потреби

• Најпрво кликнете Turn editing on

• На активноста која сакате да ја 
преименувате кликнете на иконата со 
молив и во полето кое ќе ви се 
прикаже внесете ја посакуваната 
промена

• Доколку сакате да преместите 
одредена активност, задржете на 
иконата со стрелки и извлечете ја во 
соодветната недела
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Додавање на материјали на курсот
• Од менито 

Dashboard кликнете 
на All Courses… 

• Од списокот 
изберете го вашиот 
факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во 
која се наоѓа курсот

• Кликнете на курсот 
на кој сакате да 
додадете материјали
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Додавање на материјали на курсот
• Од менито Dashboard

кликнете на All Courses… 

• Од списокот изберете го 
вашиот факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во која 
се наоѓа курсот

• Кликнете на курсот на 
кој сакате да додадете 
материјали



Додавање на материјали на курсот
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• Од менито Dashboard
кликнете на All Courses… 

• Од списокот изберете го 
вашиот факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во која се 
наоѓа курсот

• Кликнете на курсот на кој 
сакате да додадете 
материјали



Додавање на материјали на курсот
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• Од менито Dashboard
кликнете на All Courses… 

• Од списокот изберете го 
вашиот факултет

• Одберете ја 
поткатегоријата во која се 
наоѓа курсот

• Кликнете на курсот на кој 
сакате да додадете 
материјали



Додавање на материјали на курсот
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• Потоа се избира 
опцијата Turn 
editing on

• Изберете ја 
опцијата Add an 
activity or resource
во соодветниот 
период или наслов, 
односно недела 
кога се одвива 
активноста



Додавање на материјали на курсот
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• Потоа се избира 
опцијата Turn 
editing on

• Изберете ја 
опцијата Add an 
activity or resource
во соодветниот 
период или наслов, 
односно недела 
кога се одвива 
активноста



Додавање на материјали на курсот - Assignment
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• Од понуденото мени се 
избира 
ресурсот/активноста која 
се додава, во нашиот 
случај тоа е Assignment 
(поле за прикачување 
датотека)



Додавање на материјали на курсот - Assignment
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• Се дефинираат 
активностите за 
поставената 
задача која треба 
да ја изработат 
корисниците. Исто 
така може да се 
постави 
дополнителен 
материјал во 
делот со Additional 
files



Додавање на материјали на курсот - Assignment
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• Почетниот датум (Allow 
submissions from) означува кога 
корисниците ќе можат да ги 
постават изработените задачи

• Крајниот датум (Due Date)
означува до кога корисниците 
треба да ја постават изработената 
задача. Откако овој датум ќе 
истече, студентите сеуште ќе 
можат да постават материјали

• Cut-off Date означува краен рок 
до кога студентите ќе можат да 
постават материјали и откако ќе 
истече овој рок студентите нема 
да можат да постават материјали.



Менување на поставки за курсот
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• Најпрво одберете го 
курсот на кој сакате 
да направите 
промена

• Следно треба да ја 
овозможите опцијата 
Turn editing on во 
поставките за курсот



Менување на поставки за курсот
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• Потоа се избира 
опцијата Edit 
settings во 
горното под-
мени



Менување на поставки за курсот
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• Оттука се поставува името 
на курсот, категоријата, 
достапноста на курсот и 
слично, односно тука 
можете да ги промените 
подесувањата кои се 
направени при креирање на 
курсот



Менување на поставки за курсот
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• Во делот Course format се менува изгледот на курсот, каде што изборот е помеѓу Single 
activity, social, topis и Weekly format

*Секој приказ е 
поединечно 
прикажан во 
претходните слајдови 
на оваа презентација



Backup и Restore на курсот
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• Backup и Restore на курсеви 
може да се користи доколку во 
предметот се користат исти или 
слични материјали кои секоја 
година се повторуваат. На 
пример, доколку на предметот „
Софтверско инженерство“ се 
изучува истиот материјал и 
активности и истите се 
повторуваат во секој семестар, 
тогаш можете да направите 
Backup кога ќе ви биде спремен 
предметот и откако ќе биде 
креиран новиот семестар ќе 
можете да внесете спремен 
курс.
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• На следната 
страница се бираат 
кои подесувања или 
активности да бидат 
вклучени во Backup-
от

• Изберете Jump to 
final step

• На крај одберете
Continue

Backup и Restore на курсот
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• На следната 
страница се 
бираат кои 
подесувања или 
активности да 
бидат вклучени во 
Backup-от

• Изберете Jump to 
final step

• На крај одберете
Continue

Backup и Restore на курсот
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• На следната 
страница се бираат 
кои подесувања или 
активности да бидат 
вклучени во Backup-
от

• Изберете Jump to 
final step

• На крај одберете
Continue

Backup и Restore на курсот
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• Откако направивте Backup 
се прикажува овој 
прозорец каде што ќе 
можете курсот да го 
изберете од листата со 
бекапи на курсот, да го 
симнете и складирате на 
вашиот компјутер или на 
друг медиум.

Backup и Restore на курсот
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Откако ќе биде креиран курс можете да 
направите Import на податоци од веќе 
постоечки курс.

• Отворете го Actions menu на курсот и 
одберете Import

• Изберете го курсот од кој што сакате да 
ги преземете податоците.

• Доколку ви се прикажат повеќе курсеви 
тогаш можете да го користите полето за 
пребарување на курсеви – Search 
courses за полесно пребарување

• На наредните чекори можете да 
одберете што сакате да преземете од 
стариот курс.

• Откако ќе ги одберете посакуваните 
подесувања одберете Jump to final step

• Кликнете Continue

Import на веќе постоечки курс во нов
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• Отворете го Actions menu на курсот 
и одберете Import

• Изберете го курсот од кој што сакате 
да ги преземете податоците.

• Доколку ви се прикажат повеќе 
курсеви тогаш можете да го 
користите полето за пребарување 
на курсеви – Search courses за 
полесно пребарување

• На наредните чекори можете да 
одберете што сакате да преземете 
од стариот курс.

• Откако ќе ги одберете посакуваните 
подесувања одберете Jump to final 
step

• Кликнете Continue

Import на веќе постоечки курс во нов
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• Отворете го Actions menu на курсот 
и одберете Import

• Изберете го курсот од кој што сакате 
да ги преземете податоците.

• Доколку ви се прикажат повеќе 
курсеви тогаш можете да го 
користите полето за пребарување 
на курсеви – Search courses за 
полесно пребарување

• На наредните чекори можете да 
одберете што сакате да преземете 
од стариот курс.

• Откако ќе ги одберете посакуваните 
подесувања одберете Jump to final 
step

• Кликнете Continue

Import на веќе постоечки курс во нов



97

• Отворете го Actions menu на курсот 
и одберете Import

• Изберете го курсот од кој што сакате 
да ги преземете податоците.

• Доколку ви се прикажат повеќе 
курсеви тогаш можете да го 
користите полето за пребарување 
на курсеви – Search courses за 
полесно пребарување

• На наредните чекори можете да 
одберете што сакате да преземете 
од стариот курс.

• Откако ќе ги одберете посакуваните 
подесувања одберете Jump to final 
step

• Кликнете Continue

Import на веќе постоечки курс во нов
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Напомена: Ресетирањето на курс мора 
да биде во координација со 
професорот. Откако курсот ќе се 
ресетира нема да може да се вратат 
материјалите, активностите и 
резултатите кои се избришани!

• Отворете го предметот кој што сакате 
да го ресетирате

• Во Actions menu (иконката со 
запчаник) одберете ја опцијата Reset

• Одберете што ќе ресетирате, 
односно избришете

• Откако ќе изберете што ќе 
ресетирате, кликнете на опцијата 
Reset course

• Кликнете CONTINUE

Ресетирање на курс
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• Отворете го предметот кој што сакате 
да го ресетирате

• Во Actions menu (иконката со 
запчаник) одберете ја опцијата Reset

• Одберете што ќе ресетирате, односно 
избришете

• Откако ќе изберете што ќе 
ресетирате, кликнете на опцијата 
Reset course

• Кликнете CONTINUE

Ресетирање на курс
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• Отворете го предметот кој што сакате 
да го ресетирате

• Во Actions menu (иконката со 
запчаник) одберете ја опцијата Reset

• Одберете што ќе ресетирате, односно 
избришете

• Откако ќе изберете што ќе 
ресетирате, кликнете на опцијата 
Reset course

• Кликнете CONTINUE

Ресетирање на курс
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Прашања???

Ви благодариме на вниманието


