
Често поставувани прашања - ЧПП

1. Каде можам да го најдам линкот до квизот?
Линкот до квизот можете да го најдете на www.eduino.mk во делот за вебинарот на
кој што квизот се однесува. Исто така доколку вебинарот го следите на You Tube,
линкот можете да го најдете во описот веднаш под видеото. Напоменуваме дека
линкот е активен само 15 минути по завршувањето на вебинарот.

2. Како да пристапам до менти метер?
Во текот на вебинарот модераторот ќе ви даде насоки да се вклучите на менти
метер. Потребно е да внесете www.menti.com на вашиот пребарувач, а потоа да го
впишете кодот кој ќе се појави на самиот екран што го споделува модераторот.

3. Колку трае квизот за стекнати знаења?
На крајот од вебинарот, по знакот за отпочнување зададен од страна на
модераторот, започнува квизот кој ќе биде отворен 15 минути. Доколку имате
проблеми да го започнете квизот, тогаш обидете се да ја освежите (refresh)
страницата.

4. Зошто некој го следи вебинарот преку Zoom додека друг преку YouTube?
Поради технички ограничениот пристап на платфомата Zoom, од бројка на 500
учесници, некои од учесниците потребно е да ги следат вебинарите преку
ЕДУИНО каналот на YouTube live. Соодветно на ова, следењето од двете
платформи е со исти привилегии, а исто така еднакво е вреднувано.

5. Како можам да поставам прашање за време на вебинарот?
За време на вебинарот, модераторот ќе започне сесија за прашања и одговори во
рамките на темата на вебинарот на менти метер (www.menti.com). Во тој момент
можете да го поставите вашето прашање поврзано со темата и ќе добиете одговор
од предавачот.



6. Кога и во каква форма го добивам сертификатот?
Доколку успешно сте ги реализирале зададените активности (квиз и/или
реализирана активност) ќе го добиете сертификатот во наредните две-три
седмици. Доделените сертификати ќе бидат во дигитална форма со потпис и печат
од  директорот на Бирото за развој на образованието (БРО).

7. Дали сите вебинари ќе се слушаат на македонски и албански јазик?
Да, сите вебинари имаат симултан преведувач од македонски на албански јазик.

8. Кога се оддржува тој вебинар кој ќе биде и на македонски и на албански
јазик?
Вебинарот кој ќе се оддржи на 17.05.2022, ќе биде ЕДУИНО Вебинар на
македонски јазик, а истата тема ќе се предава комплетно на албански јазик на
19.05.2022. Сите преостанати теми и датуми се Вебинари кои чии предавачи
зборуваат на македонски јазик, а обезбеден е симултан преведувач на албански
јазик.

9. Како да вклучам симултано толкување? - Линк
Сите учесници кои ќе ги следат ЕДУИНО Вебинарите на македонски јазик, ќе
можат да ги следат истите со симултано толкувањена албански јазик и тоа:

- Преку ZOOM платформата, ќе имаат можност за директно избирање на
соодветниот јазик на кој сакаат да го слушаат вебинарот.

- Преку YouTube платформата, ќе има два засебни линкови за приклучување
на следење на вебинарот и тоа: еден линк за следење на вебинарот на
македонски јазик и еден линк за следење на вебинарот на албански јазик.

https://www.eduino.mk/wp-content/uploads/2022/05/upatstvo-za-simultano-tolkuva%D1%9Ae.pdf

