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Со читање до лидерство 
 

Најчесто поставувани прашања во врска со користењето на ЕГРА и ЕГМА 
инструментите на таблет компјутери 

 
 Зошто не можам да се логирам? 

За да се најавите односно логирате во „Танџерин“ апликацијата треба да го 
внесете вашето корисничко име кое се состои од вашето име и презиме, со мали букви 
на латиница, без да се остава празно место меѓу нив. На пример, доколку вашето име е 
Александар Николовски, вашето корисничко име е aleksandarnikolovski.  

Внимавајте да не оставате празно место пред да го внесете корисничкото име. 
Доколку случајно сте го згрешиле вашето корисничко име, системот ќе ви дозволи да 
влезете бидејќи го смета за ново корисничко име, но следниот пат нема да можете да 
се логирате со вашето корисничко име. Доколку се појави ваков проблем, јавете се на 
Викторија или Даниел за да го смениме корисничкото име во нашата база на податоци. 
 

 Која лозинка (пасворд) да ја внесам за успешно да се логирам? 

Лозинката (пасвордот) за сите оценувачи е proekt со мали букви латиница. 
 

 Во листата на училишта го нема моето училиште. Што да правам? 

Инструментите кои во моментов ги користите служат за вежбање и во 
апликацијата „Танџерин“ се внесени само училиштата кои претходно учествувале во 
истражувањето. При вежбањето изберете го било кое училиште. Кога ќе се спроведува 
студијата во мај, во таблет компјутерот ќе бидат внесени сите основни училишта од 
Република Македонија. 
 

 Кој број за идентификација на ученикот да го внесам? 

За време на вежбањето во полето број за идентификација на ученикот/ 
ученичката внесете 0000 (четири нули).  Кога ќе се спроведува студијата во мај, ќе 
добиете список на ученици кои ќе влезат во примерокот и за секој ученик ќе биде 
даден единствен број, што ќе треба да го внесете. 
 

 Зошто не можам да одам на следната задача иако притискам на копчето „next“? 

За да можете да одите на наредната задача, мора прво да ја комплетирате 
отворената задача. Откако ќе ги означите одговорите на ученикот, мора да го означите 
и последниот даден одговор. Доколку времето истекло, притиснете на задачата што е 
последна одговорена. Доколку останало уште време, прво притиснете „Stop“, па потоа 
означете ја последната задача. Доколку не го сторите тоа, а притиснете на копчето 
„Next“, таблетот ќе ви даде автоматски одговор „Please mark last item attempted“ (што 
во превод значи „ве молиме означете ја последната задача што ученикот се обидел да 
ја реши“). Во тој случај, означете до каде стигнал ученикот и ќе можете да продолжите 
на следната задача.  
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 Зошто резултатите ги испраќам, а тие не стигнуваат во вашата база на податоци? 

За да ги испратите податоците од спроведените процени до базата на податоци 
на серверот, следете ги следниве чекори: 

1. Поврзете се на безжичен (wi-fi)/интернет. 

2. Одете до листата со инструменти (користејќи ја тркалезната икона во горниот 

лев агол ). 
 

3. Од листата на инструменти притиснете на иконата „Data”  од десната 

страна на името на инструментот. 

4. Ќе ги видите сите резултати на процените кои што се комплетирани на таблет 

компјутерот. 

5. Кога ќе се појави опцијата „Cloud” во сива боја притиснете на неа (иконата ќе 

биде обоена во жолта боја кога ќе биде успешно селектирана).  

6. Почекајте додека не добиете потврда во менито „Status“ дека резултатите се 

успешно снимени (зачувани) на сервер „Results synced to cloud successfully“. 

 
 

Доколку ги следите овие чекори, а сепак не добивате потврда дека резултатите се 
успешно снимени, веројатно проблемот е во интернетот. Понекогаш интернетот во 
училиштето е послаб или пак е блокиран преносот на податоци (што е потребно за 
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испраќање на процените). Затоа, земете го таблетот дома или на друго место каде има 
безжичен интернет и пробајте повторно да ги пратите резултатите. 

 
 
 Како да ги зачувам податоците? 

По завршување на процената, за успешно да ги снимите (зачувате) резултатите 
потребно е да притиснете на копчето „Save Results”. Доколку не го сторите тоа, 
резултатите нема да бидат снимени. Исто така, доколку притиснете на копчето „Back” 
или копчето „Refresh” или копчето „Collect” резултатите нема да бидат успешно 
снимени.  

Запомнете дека внесените податоци ќе бидат успешно снимени само доколку на 
крајот од секоја завршена процена го притиснете копчето „Save“. 

 
 Како да се приклучам на безжичен интернет (wi-fi)? 

За да можете да го поврзете таблет компјутерот со безжичен интернет, следете ги 
овие чекори: 

1. Изберете ја иконата „Прилагодувања“ односно “Settings” и копчето „wi-fi“ 
ставете го во позицијата „on“, за да го активирате безжичниот интернет.  
 

 
 

 
2. Изберете една од достапните (wi-fi) мрежи што се појавуваат на десната 

страна и приклучете се на неа со внесување соодветна лозинка (password). 
 

http://www.stepbystep.org.mk/


 

 

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство’’   
Фондација „Чекор по чекор’’ – Македонија  

бул. Партизански одреди бр.72a 
1000 Скопје, Македонија 

Тел/Факс: + 389 2 3077-900   
www.stepbystep.org.mk  

Со читање до лидерство 
 

 
 

Почекајте додека не се појави иконата дека постои сигнал во горниот десен агол. 

Kога ќе се појави оваа икона  значи дека успешно сте поврзани со безжичната (wi-
fi) мрежа. 

 
 Јас ги испратив списоците со ученици од второ и трето одделение, а сепак не нема во 

базата на податоци од „Танџерин“ што ни ја пративте? 

Списоците со ученици од второ и трето одделение пристигнаа од сите училишта. 
Овие списоци ќе се користат за да се изберат учениците кои ќе учествуваат во студијата 
што ќе се спроведува во мај 2016.  

Базата на податоци од „Танџерин“ што ви беше испратена, ги чува податоците за 
спроведените процени од вежбањето. Оваа база ви ја испративме за да проверите 
дали правилно ги испраќате податоците од таблет компјутерот по спроведените 
процени. 
 

 Како да вежбам, кога на обуката не добив таблет компјутер? 

Секое училиште доби таблет компјутер според бројот на ученици во второ и трето 
одделение и јазиците на кои се одвива наставата. Доколку сте наставник во подрачно 
училиште, а таблетот се чува во централното, договорете се со колегите и земете го 
таблетот на неколку недели, за да може и вие да вежбате. 

Доколку таблет компјутерот е кај директорот побарајте да ви го даде за да 
можете да вежбате и да бидете подготвени за студијата во мај. 
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