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Драги наставници и ученици, 

Во овој документ ви презентираме нов пристап до 

пренесување на знаење и учење кој се заснова на 

употреба на технологијата на виртуелна реалност. 

Овој водич со инструкции за употреба на бесплатно 

достапни едукативни материјали во виртуелна 

реалност е создаден за вас со цел да се користи за 

имплементирање на иновативен едукативен пристап 

базиран на технологијата на виртуелна реалност. 

Во рамки на Еразмус + проектот ″Имплементирање 

на методологија на учење базирана на виртуелна 

реалност″ проектните партнери развија едукативен 

модул ″Знаењето е единствено решение″ којшто 

се заснова на концептот соба за бегство – Escape 

Room.  Овој водич содржи детален опис на минимум 

потребната хардверска опрема, софтверска 

инсталација, управување како и детален опис на 

практичната употреба на хардверот и софтверот коишто 

ќе ви помогнат при практичното користење на овој 

едукативен модул. Сите податоци се проследени со 

екрански снимки во реална ситуација. Ова овозможува 

да се пренесат материјалите за виртуелна реалност до 

сите заинтересирани средни училишта и наставници 

кои би сакале да ја имплементираат оваа едукативна 

алатка во едукативниот процес. 

Водичот исто така е достапен за симнување и во 

електронска форма на веб страната на проектот.

Веб страна на проектот: 

https://virtualrealityedu.eu/

Виртуелната реалност има толку голем потенцијал како алатка што може да го замени 

класичното учење во училница. Со предностите што ги нуди како што се зголемена 

ангажираност, подобрено паметење и можноста да се спречи вообичаената отсутност 

во училница, се предвидува оваа технологија заснована на симулации да стане број еден 

тренд во учењето. 

Сепак, и покрај јасните предности, сеуште останува да се види широката употреба 

на виртуелната реалност во училиштата. Според резултатите од истражувањето 

спроведено од Extreme Networks, 77% од 350 средни и основни училишта немаат 

користено виртуелна реалност во училница, и една од главните причини поради која не 

ја користеле оваа технологија , според 43 % од испитаниците е високата цена на опремата 

како и потешкотијата во нејзината имплементација. 

Сепак иднината на виртуелната реалност во едукативниот сектор воопшто не е 

безперспективна. Околу 53% од анкетираните одговориле дека планираат да користат 

виртуелна реалност во иднина а 68% веќе се запознаени со моќта на учење којашто ја 

има оваа технологија. 

Креативната употреба на виртуелна реалност како алатка за раскажување исто така се 

очекува да го придобие вниманието на учениците во иднина. 

Отворените едукативни ресурси се предавање, учење и истражувачки извори коишто 

се достапни да може слободно да се користат, споделуваат и изменуваат. 

Креирањето на содржини во виртуелна реалност е скапо и е разбирливо што не може да 

се најде апликација достапна за бесплатно користење. 

Сепак постојат неколку апликации кои може да се користат како отворени едукативни 

ресурси во училиштата како демо верзија или бесплатно. 

Вовед 011. Отворени едукативни 
ресурси и виртуелна 
реалност

„

,,Се надеваме дека ова ќе ви 

помогне во понатамошниот 

едукативен процес″.

Водич за наставниците во средните училишта 5″Како да се имплементира софтверот за Виртуелна Реалност во секојдневната работа на час″4



InMind VR 2

VR Roller Coaster

MEL Научни симулации во виртуелна 
реалност 

Доживејте ја сензацијата во живо со 

овој 3Д тобоган и возбудливата околина 

со вашиот мобилен уред за виртуелна 

реалност. 

MEL VR Science Simulations е растечка серија на 

научни симулации, лекции, и лаборатории за хемија 

и физика. Создадени да се вклопат во настваната 

програма, виртуелната реалност го претвора 

учењето во интерактивно и продлабочено 

искуство, правејќи го учењето забавно. 

Повеќето од нив функционираат на мобилен телефон којшто се става во држачот на уредот за 

ВР , но има некои коишто можат да се користат и во Oculus Quest. 

Наша препорака е почесто посетување на продавницата на ОКУЛУС https://www.oculus.com/

experiences/quest кадешто може да се инсталираат апликации во демо верзија или да се купат 

целосните верзии. 

Цените се прифатливи и се движат помеѓу 15 и 30 € . Исто така таму може да се најдат апликации 

за виртуелна реалност за мобилни уреди Аndroid и iOS , од кои некои се бесплатни.

 Развојот на апликациите за виртуелна реалност е многу динамична околина  во којашто 

секојдневно се појавуваат нови апликации. Затоа е важно секој да си направи сопствено 

истражување и да се обиде да си најде соодветна содржина во виртуелна реалност. 

Едукативниот процес дефинитивно ќе го направиме поинтересен и помодерен со нашата 

бесплатна верзија на VR Escape room а такви содржини нема многу за бесплатна употреба.  

Ова е листа на одбрани едукативни апликации кои ќе ви помогнат да внесете иновативен 

начин на учење во училница:

InMind VR 2  е авантуристичка игра во којашто акцентот 

е на хемиските реакции зад човековите емоции. 

Инспирирана е од теоријата на емоции на Левхајм и 

анимираниот филм на Дизни, “Inside Out.” Со цел да ги контролира 

своите емоции Џон мора да ги фати точните неврони тресејќи ја главата. 

Овие молекули ќе ги контролираат неговите реакции кон ситуациите околу него и 

ќе ја одредат неговата иднина како возрасен човек. 

InMind VR 2 е компатибилен за View Master, Fibrum, Homido, Lakento, Archos, Durovis и други 

Cardboard наочари. 

Пробајте ги овие демо верзии:

• Earth: Летајте секаде кадешто ќе посакате со Google Earth.

• Tour Guide: Посетете го Версај со локален водич.

• My Videos: Гледајте ги вашите видеа на голем екран.

• Exhibit: Истражете ги културолошките артефакти од 

секој агол

• Photo Sphere: Разгледајте ги фотосферите што 

ги имате сликано.

• Arctic Journey: Летајте заедно со птиците од 

Арктикот, создајте своја цветна градина и опуштете 

се во погледот на светлосните бранови. 

Cardboard

Cardboard ја носи виртуелната реалност на вашиот паметен телефон.

Апликацијата Cardboard ви помага да ги започнете вашите омилени 

искуства во виртуелна реалност, да откриете нови апликации и да 

поставите гледач. 

Водич за наставниците во средните училишта 7″Како да се имплементира софтверот за Виртуелна Реалност во секојдневната работа на час″6



Titans of Space

KingTut VR

Medieval Math VR

Tilt Brush

Discovery VR

Anatomyou

Интерактивен начин како да ги научите учениците за 

сончевиот систем, овозможувајќи комплетна турнеја низ планетите 

и звездите во галаксијата. Одличната музика и визуелни ефекти го прават 

учењето за сончевиот ситем многу повозбудливо. Планетите се смалени до еден милионити 

дел од нивната вистинска големина за подобро надреално искуство. На пример планетата 

Земја е со големина на мала куќа или холографска топка широка 12.7 метри. 

Titan of Space содржи голем опсег на можности со цел приспособување на турнејата целосно 

со потребите на вашите ученици. Може да се користи со уреди за виртуелна реалност како што 

се Oculus Rift, HTC Vive и Monitor.

Светски познатите историски локалитети 

во виртуелна реалност. King Tut VR ви 

овозможува да им презентирате на 

своите ученици важен дел од историјата. 

Апликацијата ве води на турнеја од 360 

степени на светски познатиот гроб на 

египетскиот крал Тутанкамон, откриен во 

1922 година. 

Преку оваа апликација за 

виртуелна реалност, 

учениците можат одблизу 

да ја видат маската на смртта 

на Тутанкамон, да им се 

восхитуваат на сложените 

хиероглифи и да научат повеќе 

за некои историски артефакти 

од стариот Египет.

Medieval Math е едукативна игра за 

семејства и едукатори. Целта на оваа 

игра е да се заштити Кралството на Келс. 

Заштитете го својот замок со моќта на 

математиката. Колку повеќе математички 

проблеми ќе решите, помоќни станувате. 

Освојте поени (бомби) за да стигнете 

до армиите на витезите создадени од 

злобниот Vorduum. 

Tiltbrush ви овозможува да ги оставите 

традиционалните материјали за работа и 

секој виртуелен простор да го претворите во 

платно. Содржи голема палета на динамични 

четки, разновидност на интерфејс и можност 

за споделување на уметничките изработки 

како анимирани подароци или ремек дела од 

големи размери. Оваа апликација  може да се 

гледа преку  користење на Google VR, HTC Vive, 

или Oculus Rift.  Технологијата на виртуелна 

реалност не е повеќе само за забавни цели. Со 

соодветна содржина може да го осовремени 

начинот на кој може да функционира 

училницата овозможувајки учењето да 

биде позабавно и интерактивно. Бидејќи се 

користи виртуелен простор може дури и да се 

елиминира потребата за физички простор за 

изведување на настава - правејќи го учењето 

подостапно секогаш и секаде. 

Каналот Discovery на кабелската 

телевизија беше единствениот 

извор на сѐ она поврзано со наука 

повеќе од 30 години. Одберете едно 

од овие шоуа Discovery Atlas, Let’s 

Go Places Florida, Discovery Presents, 

DNews Labs и многу други. Освен 

со Google Cardboard, можете да 

гледате Discovery VR 360  видеа на 

вашиот десктоп со компатибилен 

пребарувач, преку Gear VR, Oculus 

Rift, или HTC Vive. 

Единствено и комплетно продлабочено искуство 

со учење, користењњето на Anatomyou е како 

неинвазивно патување низ човечкото тело со цел 

учење за различните системи (респираторен, 

дигестивен, циркулаторен и многу други). Иако е 

наменета за студентите на медицина, оваа апликација 

може да се користи и при учење на помладите 

ученици за човековата анатомија. Можете да нурнете 

во следниве системи: нос и грло, гастроинтестинален 

тракт, циркулаторен (поделен на артериски, венски 

и лимфен) и женскиот репродуктивен систем. 

Дополнително се опфатени и трансбронхијалното 

дрво и уринарниот тракт. 
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Sites in VR

Math VR VR Space Game

3Д виртуелни тури низ знаменитостите во Турција, Египет, Саудиска 

Арабија, Сирија, Мороко, Кувајт, Јемен, Македонија, Холандија, Белгија, Франција, Италија, 

Грција и вселената. Проучете ги чудата на исламската архитектура, посетете ги џамиите, 

гробовите, палатите на султаните, гостилниците, бањите, замоците, кулите, старите куќи, 

плоштадите, парковите, природата, верските локалитети, археолошките локалитети и многу 

други места со повеќе од 100 панорамски слики во 360 степени со висока резолуција. Искачете 

се на Ајфеловата кула, влезете во пирамидите во Египет, отидете дури и на Марс. Ќе имате 

чувство како навистина да сте таму.

Math VR LookSeeCatch – игра во виртуелна 

реалност, каде на забавен начин може да 

научите собирање, одземање, множење 

и делење. Се наоѓате на ливада опколена 

со шума. На ливадата растат бројки. За 

да постигнете добар резултат треба 

редоследно да ги фаќате бројките. Колку 

подобар резултат толку повеќе поени и 

можност за побрзо движење. Обидете се 

да постигнете најдобар резултат.

VR Space за Cardboard уред е 

продлабочена комплетна виртулна 

турнеја низ планетарниот систем 

во нашиот сопствен универзум во 

виртуелна реалност. Откријте ги звездите 

и огромниот галактички простор во 

виртуелна реалност. 

Информатичката технологија за едукативниот модул во виртуелна реалност бара посебна 

опрема за виртуелна реалност со цел да се користи новоразвиената и иновативна апликација 

во ВР. Неопходната опрема е заснована на технологијата следење внатре и надвор. Таа е 

комбинирана со уред за глава во виртуелна реалност  со камери свртени кон надвор коишто 

овозможуваат околината да се гледа на компјутер, и управувачи за раце. Овие уреди се познати 

како самостоен ВР уред.

Самостоен уред во виртуелна реалност значи дека во наочарите е вградена компјутерски 

опслужена виртуелна реалност. Ова овозможува тие да се користат без мобилен телефон или 

компјутер. Со комбинирање на следењето внатре и надвор со самостоен мобилен процесор 

значително се зголемува мобилноста на ВР и искуствата во кои се впуштаат учениците. 

Самостојниот уред  им овоможува на учениците слободно движење во просторот 

наоколу - безжично и без употреба на компјутер. Ова им овозможува на 

наставниците да креираат виртуелна околина секаде. Исто така поради 

тоа што наочарите не се повразни со кабли, се овозможуваат 

неколку симултани конекции за повеќе учесници кои можат 

да соработуваат при постигнување на одредена цел, 

градејќи тимски дух во исто време. Дополнителна 

компонента на овој концепт е можноста 

виртуелната околина да се прикажува на ТВ 

со што учесниците ја гледаат додека решаваат 

задачи во виртуелниот свет. Ова им дозволува на 

останатите ученици да учествуваат во решавање 

на загатки со сугестии. Користењто на оваа 

апликација и технологијата на виртуелна реалност 

отвара бесконечен број на можности во рамки 

на образованието и  практично користењето на 

освоените знаења.

022. Детален опис на минимум 
потребната хардверска опрема 
неопходна за едукативниот 
модул „ Знаењето е единственото 
решение“
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OCULUS QUEST 2

ВР УРЕД за мобилни телефони

На пазарот постојат повеќе ВР уреди кои се соодветни. 

Важно е да се внимава на максималната големина на 

мобилен телефон што би можел да вклопи внатре. 

Овој уред е наменет за бесплатните отворени 

образовни ресурси кои се објаснети 

во Поглавје 1.

Забелешка:
За верзијата за повеќе учесници е потребно поврзување на мрежа со рутер.
За организирање на натпревар е потребен ТВ уред.
Преносот од Окулус уредите ќе се врши на лаптоп/компјутер и ќе се прикажува на ТВ.

02 // 
Креирање на 
сметка

За да можете да го користите уредот, апликациите и 

Oculus Store  потребно е да имате сметка на Facebook. 

Истата можете да ја креирате кликајќи на Регистрирај 

се (Sign Up) на почетниот екран од процесот на 

поставување на уредот во мобилната апликација 

Oculus.

Мобилен уред е потребен само за првично поставување. 

Откако ќе се заврши, сè друго може да се управува 

преку самата ВР уред. Отворете ја апликацијата Oculus 

на компатибилен мобилен уред. Доколку ја немате 

апликацијата Oculus, можете да ја преземете или од 

App Store или од Google Play продавницата користејќи 

ги следните линкови.

(за корисници на 

Андроид) 

(за корисници на 

iPhone)

01 // 
Наполнете го 
својот уред

Вклучете го кабелот за полнење во Oculus Quest 2 

уредот и  извор на енергија за да започнете со полнење. 

Индикаторот за полнење ќе стане зелен штом ќе се 

наполни целосно. Ако не сте го  наполниле вашиот 

Quest 2, ви препорачуваме уредот да биде поврзан 

со извор на енергија додека ги извршува првичните 

ажурирања. 

03 // 
Поставување

Google Play 
апликација

IOS
апликација 

Извор:
https://newatlas.com/ghost-ar-headset/54124/

2.1.  Поставување на опремата
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04 // 
Поставување ВР 
профил

Следно, ставете го ВР уредот. За да го вклучите, 

притиснете и задржете го копчето за вклучување кое 

се наоѓа на десната страна 2 секунди.

Во уредот, ќе ве пречека оваа слика.

Контролерите на допир треба 

автоматски да се впарат со ВР 

уредот и треба да можете да ги 

користите и да комуницирате во  

ВР просторот. Кликнете на копчето 

следно за да отидете на изборот на 

јазик.

На следниот екран ќе биде 

побарано да го поставите вашиот 

IPD (растојание помеѓу објективите) 

за да добиете јасна слика. Има три 

опции: поставката еден е 58мм, 

два е 63мм и три е 68мм. Изберете 

ја онаа поставка која најдобро 

функционира за вас.

Следно, ќе биде побарано да се 

поврзете на вашата безжична 

мрежа (Wi-Fi). Поврзете се на истата 

како и вашиот мобилен телефон.

Потоа следува кратко безбедносно 

видео кое објаснува како да го 

поставите просторот за играње.

Во овој момент, ВР уредот веројатно ќе 

побара ажурирање, можете да го отстраните 

и да почекате да заврши ажурирањето. 

Кога ќе ја отворите мобилната 

апликација Oculus, ќе го 

продолжите процесот на 

поставување, кој вклучува: 

Најавување на Oculus со 

Facebook
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05 // 
Спарување

Кога ќе заврши ажурирањето, 

ќе треба да ги спарите 

ВР уредот со мобилната 

апликација. Апликацијата 

треба да го препознае уредот 

и да ве насочи автоматски да 

ги спарите.

Во случај да не се спарат 

автоматски, на ВР уредот 

ќе се прикаже код за 

спарување што ќе треба 

да го внесете рачно во 

мобилната апликација.

06 // 
Систем за чување 
(Guardian system)

Следниот чекор е да се постави граничен систем за 

чување. Ќе биде таму за да ве извести кога ќе излезете 

од безбедносната зона за играње за да не наидете на 

пречки.

Ставете го ВР уредот и ќе биде побарано да го 

поставите нивото на подот. Тоа се прави со спуштање 

на контролорот на подот за да може уредот да го 

детектира. 

Сега само ги исцртувате контурите 

на вашата граница со помош 

на контролер со притискање и 

држење на копчето за активирање. 

Откако ќе бидете задоволни со тоа, 

само притиснете потврди и сте 

подготвени да го користите Quest 2.

Кликнете креирај нова организација, 

внесете име и кликнете поднеси 

(submit).

07 // 
Вчитување 
на споредни 
апликации на 
Oculus Quest 2

За вчитување на споредни апликации се потребни 

неколку чекори. Најпрво е потребно да се овозможи 

програмерска сметка на вашата сметка на oculus. За да 

го направите ова, одете на контролната табла на oculus:

 https://dashboard.oculus.com/organizations/create/

Најавете се користејќи ја facebook сметката со која сте 

го спариле вашиот Quest 2.
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Вториот дел е инсталирање на ADB драјвери 

на компјутер за да може да се префрлат и 

инсталираат апликациите на Quest. Овој 

дел е потребен само доколку користите 

компјутер. Ако користите Mac или Linux, 

прескокнете го овој чекор.

За да ги преземете драјверите за ADB, 

следете ја оваа врска: 

https://developer.oculus.com/downloads/

package/oculus-adb-drivers/

Третиот дел е активирање на програмерскиот режимот на Quest. За да го направите ова, ќе ја 

користиме апликацијата oculus на вашиот мобилен телефон. Проверете дали вашиот Quest 2 е 

вклучен и видлив на апликацијата (треба да се поврзани на истата Wi-Fi мрежа). 

Сега е време да го поврзете вашиот 

Quest 2 со вашиот компјутер. Ако ова е 

прво поврзување, ќе треба да ставите 

ВР уред и да дозволите УСБ дебагирање 

(отстранување грешки). Исто така, 

можете да кликнете на полето за избор за 

секогаш да дозволите на овој компјутер, 

за да не ве прашуваат повторно.

За последниот чекор е потребно да ја 

преземете и инсталирате апликацијата 

Sidequest на вашиот компјутер.  

https://sidequestvr.com/setup-howto 

Кога ќе заврши, отворете ја апликацијата 

и проверете дали вашиот Quest 2 е 

поврзан и препознаен. Тоа можете 

да го видете во горниот лев агол на 

апликацијата со прикажани информации 

за Quest 2.  

Сега треба да кликнете на копчето за 

инсталирање АПК и да покажете на АПК 

фајлот што сакате да го инсталирате. 

Инсталирајте го и сте подготвени.

Кликнете на 

паѓачкото мени во 

близина на Quest 2, 

а потоа на „Повеќе 

поставувања“.

Ќе видите „Режим 

за програмери“ 

на листата. 

Кликнете на тоа и 

овозможете го.

Откако ќе се преземе, извадете ја зип-датотеката и одете во таа папка. Најдете ја датотеката 

„android_winusb“, кликнете со десното копче на неа и изберете инсталирај. 

Кога инсталацијата ќе заврши, рестартирајте го вашиот компјутер.
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08 // 
Вклучување на 

споредни апликации

За да ја вклучите апликацијата, ставете го ВР уредот и 

одете во менито Апликации. Таму од паѓачкото мени 

изберете „Непознати извори“ и овде би требало да ја видете 

апликацијата. Кликнете на неа за да ја вклучите.

01 // 
Поврзување 
на лаптопот со 
рутерот

Поврзете го вашиот компјутер со рутерот со мрежен кабел. Ова е 

потребно за да се постави рутерот. Користете бесплатен софтвер 

Winbox за да направите промени на рутерот ако купувате рутер 

Mikrotik. 

https://mikrotik.com/download 

Ако користите Mikrotik рутер како што е препорачано, овој уред 

е веќе поставен со IP 192.168.88.1. Ако користите друг рутер, тогаш 

ќе треба да поставите IP на рутерот на 192.168.88.

Причината зошто го препорачуваме рутерот Mikrotik е тоа што 

можеме да дадеме статичка IP адреса за уредите Oculus Quest 

откако ќе се поврзат со овој рутер преку Wi-Fi конекција.

Ако Wi-Fi мрежата не е овозможена на рутерот, овозможете ја. 

Можете да дадете било која SSID и можете Wi-Fi-врската да ја 

направите отворено (поврзување без лозинка).

.  

.

Рутерот не мора 

да биде поврзан со 

интернет

033. Детален опис на 
инсталацијата на софтверот 
- поставување мултиплеј 
верзија на Escape room
Ве молиме преземете ја мултиплеј верзијата на апликацијата Escape Room од овде:

https://lunar.hr/radni/VR_Escape_V2_Multiplay.zip

За вежбање во мултиплеј верзија потребна ви е следната опрема:

1. Oculus Quest 2 – 2 уреди

2. Рутер (Препорачуваме Microtik hap LITE)

https://www.amazon.com/Mikrotik-RB931-2nD-Wireless-Ethernet-RouterOS/dp/B0711VCLG8/

3. Лаптоп/ Персонален Компјутер

4. Мрежен кабел за да се поврзете со рутерот
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02 // 
Сега е време да се 
поврзете со Oculus 
Quest уредите

Ако користите сосема нови уреди, следете ги чекорите како да 

го овозможите режимот на програмери и прво да го поставите 

Quest. Поврзете ги двата Oculus Quest уреди со новиот рутер.

Сега би требало да ги видете вашите Quests во листата на DHCP 

уреди.

За да можат уредите Quest да комуницираат помеѓу 

себе, треба да им СТАТИЧНИ IP-адреси. 

Откако ќе завршите со таа акција, треба 

да кликнете со десното копче на секој 

уред во списокот со уреди и  

ДА ГО НАПРАВИТЕ СТАТИЧЕН, 

така што следниот пат кога ќе се поврзат 

Quest уредите, тие секогаш ќе ги имаат 

овие IP адреси што им ги доделивме.

Рестартирајте ги и двата Oculus Quest уреди.

Проверете дали по повторното поврзување и двата уреди ги 

имаат IP адресите кои им ги дадовме.

 Сега сте подготвени да вклучите апликација. 

192.168.88.250

192.168.88.253

Кликнете двапати или отворете ги 

својствата за Quest уредот на листата 

DHCP уреди и внесете IP адреса за првиот 

уред.

Направете го истото и со вториот 

Quest уред и додадете IP адреса.

М Н О Г У 
В А Ж Н О !
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03 // 
Вклучување на 
апликацијата

Инсталирајте ја  апликацијата на двата уреди.

Верзијата за еден и верзијата за повеќе играчи се во една 

апликација. Ова значи дека можете да играте со еден играч 

без поврзување со рутер или со повеќе играчи користејќи ја 

објаснетата постапка.

Под Непознати извори пронајдете ја апликацијата Escape room 

за повеќе играчи и вклучете ја. 

Репозиционирајте ги играчите на ист начин како во верзијата за 

еден играч. Двајцата играчи еден по еден треба да застанат на 

средината на просторот за играње и да го држат копчето Oculus 

додека не се нацрта целиот круг и сцената не се репозиционира. 

И двајцата играчи сега треба да бидат 

видливи во еден простор во форма на 

аватар.

Исто така, и двајцата играчи можат 

истовремено да решаваат задачи. По 

завршувањето на последната задача, 

времето запира и следува сумирање на 

постигнатиот резултат.

044. Детален опис на 
практичното користење 
на хардверот и 
софтверот од страна на 
наставниците и учениците

4.1. Почетно поставување на 
сцената 

Пред се, потребно е да се одреди просторот во димензии 

5м х 5м. 

Ученикот мора да застане во центарот на работниот 

простор и да ја вклучи апликацијата. Добра пракса е на 

некој начин да се означи центарот во рамките на 5 метри 

на 5 метри. По стартувањето на апликацијата, понекогаш 

е неопходно да се репозиционира виртуелната сцена. По 

неколку стартувања веќе ќе знаете како треба да биде 

поставена сцената за да биде во одреден работен простор. 

Препорачувам сцената да се репозиционира секогаш 

пред да започнете да ја користите апликацијата.

5 m

5 m

Ова треба да се направи на следниот начин:

Потребно е да го притиснете и држите копчето 

со знакот Oculus се додека виртуелната сцена 

не се постави правилно. Тоа визуелно се 

прикажува така што се пополнува еден круг 

и кога пополнувањето ќе заврши, сцената 

се позиционира и може да се користи 

апликацијата.
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МАТЕМАТИКА

4.2. Започнување 

4.2.1. Наставен предмет

Сега е време да започнете да ја користите апликацијата.

Ученикот не мора веднаш да започне со решавање на 

задачите бидејќи бројачот на време сè уште не е вклучен. 

Особено со првите започнувања, важно е учениците да 

го почувствуваат виртуелниот простор и да се движат 

низ него. Со избирање на еден од елементите и негово 

поставување на предвиденото место, започнуваат 

задачите.

Во тој момент времето почнува да тече.

Првата задача се појавува на мониторот лоциран 

во центарот на просторијата откако ќе се активира 

решавањето на математички проблем. Има вкупно 3 

математички задачи од различни области. Учениците 

треба да ги напишат формулите во дадениот простор, 

во зависност од тоа што се бара и од сликата што 

исто така ја дефинира задачата. Внесувањето на 

елементите на формулата се врши на тој начин 

што е потребно да се допре одредено влезно поле 

на виртуелниот монитор и со тоа да се активира. 

Потоа со притискање на виртуелната тастатура се 

внесуваат елементите на бараните формули. Ако има 

две или повеќе полиња, одредено поле се активира 

исто така со допирање. Откако ќе се реши првата 

задача, со допирање на стрелката што покажува 

надесно, преминувате на следната задача. 

Кога избирате задача по физика, 

користете ги понудените елементи за 

кабелот за да ги поврзете батеријата, 

прекинувачот и светилката и правилно 

да го затворите колото. Откако 

ќе се поврзе колото, се активира 

дополнителен ласер, кој мора да се 

насочи кон предвиденото место со 

помош на подвижно огледало. Со ова 

задачата по физика завршува.

На една од обуките наставниците дефинираа 

молекуларни соединенија чија структура 

учениците ќе треба да ја знаат. Учениците по 

случаен избор беа запознаени текстуално 

за соединението што треба да се состави 

(т.е. H2SO4) и на нив останува правилно да ја 

подредат структурата на тој хемиски елемент. 

Во зависност од даденото соединение, 

учениците се запознаваат со елементите и 

со користење на молекуларни врски и атоми 

на елементите. Потребно е да се конструира 

правилна структура на соединението.

На необележаната карта, потребно е да се 

најде локацијата на тој град со прободување 

на стрелката на соодветната локација. 

Градовите се дефинираат со фотографија на 

карактеристична знаменитост од тој град. 

Нема име на градот. Овој дел го подобривме 

со прикажување на текстот со името на градот 

доколку ученикот ја држи стрелката во рака 

повеќе од 15 секунди. Потоа се прикажува 

името на градот и на тој начин се додаваат 

10 секунди на конечниот резултат. Значи, ако 

ученикот ја стави стрелка на картата во рок од 

15 секунди и текстот со името на градот не е 

прикажан, нема дополнително време.

Учениците можат да изберат по кој редослед 

ќе ги решаваат задачите. Кога последната 

задача е завршена, времето се прекинува и се 

бројат потенцијалните дополнителни секунди. 

Дополнителни секунди се додаваат во зависност 

од тоа колку успешно се решени задачите. 

Конечната пресметка со потребното регуларно 

време како и доделувањето на дополнителни 

секунди за секој наставен предмет се прикажува 

и за време на решавање на задачите.

Учениците добиваат по 3 зборови. Со 

допирање на копчето ИГРАЈ пред секоја 

линија се започнува аудиото на зборовите 

и учениците треба да ја користат таблата со 

букви за правилно да го напишат дадениот 

збор.

ФИЗИКА

ХЕМИЈА

ГЕОГРАФИЈА

4.2.2. БОДИРАЊЕ

АНГЛИСКИ ЈАЗИК
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Ова упатство ги одразува само гледиштата 

на авторот и Комисијата не може да биде 

одговорна за каква било употреба што 

може да се направи на информациите 

содржани во него.
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