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ДЕЛ 1: ВОВЕД 
 

Водичот за наставници по предметот природни науки за основно  
образование на Кембриџ е дизајниран да обезбеди предложен пристап за  
спроведување и управување на Наставната програма за основно образование на  
Кембриџ во Вашето училиште. 

 
Тој нуди: 

 
• вовед во рамката за наставната програма по предметот 

природни науки за основно образование на Кембриџ; 
 

• воведување чекор по чекор во процесот на планирање, со примери за 
секоја точка и корисни активности за обука на наставникот со ресурси; 

 
• совет за диференцијација и како таа да се интегрира во Вашата настава; 

 

• предложени техники за спроведување на формативно 
оценување и интегрирање на истото во Вашето планирање на 
лекцијата; 

 

• примероци за планови за лекцијата со активности и ресурси кои ќе Ви 
помогнат да започнете; 

 

• совет за следење; 
 

• совет за пракса во училницата; 
 

• совет за ресурси. 
 

 
Детален план за работа 

 
Покрај извадоците обезбедени во овој водич, целосен план за работа, кој 
ја опфаќа целосната програма, е обезбеден за да Ви помогне да 
започнете. Како што ќе објасниме, планот за работа повеќе претставува 
процес отколку цврста структура и овие планови треба постојано да се 
дополнуваат како одговор на Вашите сопствени разгледувања како 
одделенски наставник, како и други локални работи кои треба да се 
земат предвид, вклучувајќи ги ресурсите кои можеби веќе се достапни во 
Вашето училиште. Затоа, овие планови за работа во никој случај не се 
задолжителни, но едноставно нудат предложена појдовна точка за 
опфаќање на содржината на наставната програма во рамките на една 
училишна година. 
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1.1. Како да се користи овој Водич за наставници 
 
Овој водич обезбедува генерален вовед за програмата за основно образование на 
Кембриџ и нејзината основна едукативна филозофија. 
 
Тој обезбедува воведување чекор по чекор низ процесот на спроведување на програмата 
на Кембриџ за основно образование, нудејќи предложено разложување на програмата на 
делови преку достапното време за наставата, примероци на плановите за лекциите и 
примероци на лекциите за да почнете. 

 

1.2. Рамка на наставната програма 
 

Рамката на наставната програма по предметот природни науки за основно 
образование на Кембриџ обезбедува детален сет од цели за изучување на 
предметот природни науки. Целите детално наведуваат што ученикот треба да 
знае и што треба да може да направи во секоја година од основното образование. 
Целите на учењето обезбедуваат структура за наставата и учењето, како и 
референца врз основа на која треба да се проверат способноста и разбирањето 
на учениците. 

 
Има шест одделенија. Секое одделение ги одразува наставните цели за една годишна 
група. Генерално, прво одделение ја опфаќа првата година од наставата за основно 
образование, кога учениците се приближно на возраст од пет години. Шесто одделение 
ја опфаќа крајната година од наставата за основно образование кога учениците се 
приближно на возраст од единаесет години. 

 
Рамката на наставната програма за предметот природни науки е претставена во четири 
содржински области наречени составни делови кои се работат во секое одделение: 
научно истражување, физика, хемија и биологија. 

 
Составни делови во рамката за наставната програма по предметот природни науки 

 
 

     
РАМКА ЗА НАСТАВНА 
ПРОГРАМА ПО ПРЕДМЕТОТ 
ПРИРОДНИ НАУКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

НАУЧНО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

 
БИОЛОГИЈА ХЕМИЈА ФИЗИКА 

 
 
 

Континуитет, прогресија и рамнотежа 
 

Рамката за наставната програма по природни науки овозможува континуитет и 
напредување во рамките на, и помеѓу одделенијата. Можете да изберете каква било цел 
на учењето и да ја следите нејзината патека низ одделенијата на рамката на наставната 
програма. Овој континуитет овозможува наставната програма да биде конзистентна и 
„непрекината“ помеѓу одделенија, додека прогресијата обезбедува учениците да се 
движат смирено нанапред. Табелата подолу покажува како знаењето и вештините можат 
да се следат низ рамката. 
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Пример на прогресија низ рамката на наставната програма по предметот природни науки 

 

Прво одделение Шесто одделение 

Научно истражување: 
Планира истражувачка работа 
Предвидува. 

 
 
Биологија: 
Луѓе и животни 
Препознава и именува главни надворешни 
делови на телото. 

 
 
 
 
 
 
Хемија: 
Материјали 
Идентификува карактеристики на различни 
материјали. 

 
 
Физика: 
Сила 
Препознава дека постои причина кога нештата 
се забрзуваат, забавуваат или ја менуваат 
насоката. 

Научно истражување: 
Планира истражувачка работа 
Предвидува со користење на научно знаење и 
разбирање. 

 
Биологија: 
Луѓе и животни 
Користи научни имиња за некои поголеми 
органи на системите на телото. 
Ја идентификува положбата на поголемите 
органи во телото. Ги опишува главните 
функции на поголемите органи на телото. 
Објаснува како функциите на поголемите 
органи се од суштинска важност. 
 
Хемија:  
Материјални промени 
Прави разлика помеѓу повратни и 
неповратни промени. 
 
Физика: 
Сили и движење 
Препознава триење (вклучувајќи отпорност на 
воздухот) како сила која може да влијае на 
брзината со која предметите се движат и која 
понекогаш го запира движењето на 
предметите. 

 
Составните делови на рамката на наставната програма беа избрани со цел да се 
обезбеди урамнотежено покривање на основните вештини, знаење и разбирање на 
предметот природни науки на ова ниво и тие, исто така, се дизајнирани за да се 
обезбеди цврста основа за следната фаза од образованието. Учениците треба да 
бидат подготвени на крајот на шесто одделение да продолжат беспрекорно во седмо 
одделение. 
 
Изборот на содржина во рамката на наставната програма на секое ниво е со цел да 
обезбеди разбирливо напредување за ученикот. Рамката на наставната програма е 
дизајнирана за да овозможи доволно време за секој ученик да развие вистинско 
разбирање на потребните вештини и знаење. Самите наставници се најдобро 
поставени за да ги знаат способностите на нивните ученици и можат, секако, да 
изберат соодветно да ја надополнат рамката на наставната програма. 
 
Иако е важно да може да се идентификува напредувањето на целите низ наставната 
програма, исто така суштински важно е за Вас како наставник да ги споите различните 
составни делови заедно во логичка целина така што Вашата настава го прави учењето 
значајно, со определена цел и пријатно. Ова може да се постигне преку детално 
планирање и со Вашата способност како наставник постојано да ја прилагодувате 
вашата наставата според потребите на учениците. 
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Наука за основно образование Водич за наставници Дел 2:Планирање  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕЛ 2: ПЛАНИРАЊЕ 
 
 
 

2.1. Почеток  
 

Овој дел го разгледува процесот на планирање, обезбедувајќи дека 
треба да ја опфатите целата содржина на наставната програма од прво 
до шесто одделение, со оглед на времето за настава кое Ви е достапно 
во рамките на секоја година. 

 
Ќе почнеме со одредување што точно треба да планирате: 

 
• целосно опфаќање на содржината на предметот природни науки за сите 

одделенија или оние на кои им предавате; 
 

• прогресија и континуитет на научното истражување и содржината  на предметот  
природни науки; 

 

• најдобриот реослед на кој може да се предаваат потребните единици; 
 

• детални лекции, водени од јасни цели на учењето кои Вашите 
ученици ќе ги разберат. 

 

И зошто треба да планирате: 
 

• за да се осигури дека соодветни распореди на времето се дадени 
на различните аспекти на наставната програма; 

 

• за да биде јасно што може да се оценува како резултат на лекцијата/единицата  
   која е работена; 

 

• да се осигури мешавина од стилови за настава и учење при предавањето 
според потребите на Вашите ученици; 

 

• Да се обезбеди дека сите ресурси се достапни за да се предаде успешна лекција. 
 

Следниот дел претставува чекор по чекор водич за процесот на 
планирање, вклучувајќи како можете да изградите флексибилност која ќе 
Ви овозможи да го приспособите опфатот, стилот на предавање и времето 
за да одговараат на Вашите потреби. 
 

2.2. Конзистентен пристап 
 

Запознајте се со опфатот и структурата на рамката за наставната 
програма по предметот природни науки. Следно, ќе разгледаме како да 
почнеме да ја разложуваме наставната програма. Може да го сториме ова 
во три фази, но прво вреди да се оствари средба помеѓу сите наставници 
од основното образование за да се координира конзистентен пристап.
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Погледнете го дијаграмот подолу. Почнете да размислувате за одлуките во белата 
кутија: пристап, терминологија и формати. 
 
Пат до спроведување 

 
 
 
 
 
 

Договарање 
на пристап 

 
 
 
 
 

Договарање на 
терминологијат
а 

Изработка на 
долгорочни планови 
 
 
 

Изработка на 
среднорочни 

планови 
 
 
 

Изработка на 
краткорочни планови 

 
 
 
 

Договорени 
формати 

Креирање 
контролна 
листа за 
ресурси 

 
 
 
         Настава 
 
 
 
 

Пристап: Генералниот пристап во голем дел ќе биде одлучен од страна на колегите 
во менаџментот. Така, на пример, може да се однесува на целата наставна 
програма, а не само на предметот природни науки. Некои училишта ги 
спојуваат предметите низ наставната програма. За потребите на овој 
водич, претпоставуваме дека предметот природни науки ќе се изучува како 
посебен предмет. 

 

Терминологија:Секој кој е инволвиран треба да ја разбере употребената 
терминологија така што, на пример, долгорочен план го означува 
истото за сите. Ова е вистина без разлика на целокупниот пристап во 
рамките на едно училиште. 

 
Активност за обука: Договарање на терминологијата 
(Додаток A1) 

 

Во додатоците на овој водич ќе најдете вежба која групите 
наставници можат да ја извршуваат за да ги разбират 
термините кои се однесуваат на планирањето: 

 

долгорочни [преглед]; 
 

среднорочни [план за работа]; 
 

краткорочен [план за лекцијата]. 
 

Таа, исто така, вклучува други важни термини. Откако ќе биде 
договорена терминологијата, може да почне планирањето. 
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Природни науки за основно образование Водич за наставници Дел 2 Планирање 
 

 

 

 
 
 
Формати: Не е од суштинско значење сите да ја користат истата документација за 

планирање, но многу е корисно за комуникација и заедничко разбирање. 
Особено е корисно доколку форматите кои се користат за планирање се 
исти за секое одделение, дури иако тие можат да се разликуваат од 
предмет до предмет. Обрасците за сите фази се обезбедени на задната 
страница од Водичот. Овде се предлага форматите за секоја фаза да се 
користат од страна на сите наставници кои го предаваат предметот 
природни науки. Тие се подетално разгледани подоцна. 

 
Проценка: Веројатно најважната кутија е кутијата за Проценка. Секогаш претставува 

добра идеја да се провери колку добро нешто функционира. Дијаграмот 
покажува дека ова може да биде за која било фаза. Доколку постои 
проблем при испорака на лекција, честопати се претпоставува дека нешто 
не е во ред со планот за лекцијата. Ова можеби е вистина, но понекогаш 
тоа е така бидејќи на среднорочниот или долгорочниот план му е потребна 
промена на некој начин. Прашањата во однос на белата кутија можеби, 
исто така, треба одново да се разгледаат. 

 
 
 

2.3. Описи на фазите на планирање 
 
Долгорочното планирање вклучува разгледување на наставната програма по предметот 
природни науки за целото училиште. Ова вклучува земање предвид на училишниот 
календар за академската година и распределба на специфичен процент време за да се 
изучува предметот природни науки во училиштето. 

 
Ќе треба да одржувате рамнотежа помеѓу биологија, хемија и физика. Вештините за 
научно истражување треба да бидат тековни и последователни. 

 
Среднорочното планирање вклучува опсег на планирање на наставната програма во 
единици во текот на целото одделение. Ова вклучува земање предвид на сезоните, 
училишните настани и можните посети за да се подобри процесот на учење. Плановите 
за работа кои ги обезбедува Кембриџ се примери на среднорочно планирање. 
 
Тоа, исто така, бара претходно планирање во поглед на потребните ресурси, независно 
дали тие се споделувани, ограничени или треба да бидат снабдени. 
 
Повторно ќе треба да одржувате рамнотежа помеѓу биологија, хемија и физика. 
Вештините за научно истражување треба да бидат тековни и последователни низ сите 
научени единици. 

 
Среднорочното планирање обчно се дели на посебни семестри. Планот за работа 
обезбеден од Кембриџ за секое одделение ја има поделено академската година на два 
семестри од 16 недели и 20 недели. 
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Во оваа точка од процесот, планирањето генерално зема предвид специфични единици 
и најдобриот редослед по кој тие можат да се научат, надградувајќи го претходното 
учење и развивајќи знаење и разбирање во текот на целата година. Во зависност од тоа 
што ќе го одлучите, ова дозволува единиците да се учат во изолација, или преку 
интердисциплинарно учење на наставната програма, посебно за начелата на секое 
училиште. Со тек на времето, ќе можете да ги прилагодите овие планови според 
ресурсите и достапното време за настава, и во поглед на Вашата сопствена наставна 
стручност и доверба.  

 
Совет за новиот наставник: Доколку сте нови во наставата и не сте сигурни за времето 
кое ќе биде потребно за предавање на одредена тема, имаме обезбедено сеопфатен план 
за сите одделенија од кој можете да започнете. Истиот не е наменет за да се следи до 
буква; тој само обезбедува првична појдовна точка. Не очекувајте Вашиот план да биде 
совршен првиот пат. Започнете со проценка на тоа колку долго мислите дека ќе трае еден 
предмет и прилагодете ги Вашите краткорочни, среднорочни и долгорочни планови како 
што напредувате, така што ќе можете и да го прилагодувате планот додека предавате. Вие 
сте најдобар судија за способностите на Вашите ученици и за тоа колку време ќе биде 
потребно да ја разберете секоја тема, со оглед на нивното претходно знаење.      
 

 
Краткорочното планирање е план за конкретна лекција. Најчесто, ова се развива во 
неделен план. Ова е детален, работен документ и е предводен од целите на учењето за 
таа сесија. 
 
Тој обезбедува: 

 
• суштински информации за сите возрасни вклучени во учењето и ги зема предвид 

потребите за учење на сите ученици, вклучувајќи ги и оние со посебни образовни 
потреби и/или надарените или талентираните ученици; 

 

• континуитет во отсуство на редовен наставен кадар, пр. во време на отсуство; 
 

• краток преглед на ресурси, временски распореди, работни групи и проценка. 
 

Реалната вредност на краткорочниот план се состои во тоа што планот влијае на 
следните чекори во поглед на одговорот на ученикот на претставените можности за 
учењето. Детални примери и обрасци се дадени во додатоците. 
 
Следните делови обезбедуваат водење чекор по чекор за процесот на планирање, 
вклучувајќи одредени совети за исполнувањето на потребите за обука на колегите. 
 
Чекорите од процесот на планирање (1-8) накратко дадени во дијаграмот на следната 
страница се поделени на три логички фази кои ги формираат подделовите на овој дел од 
водичот: 

 
2.4. Фаза 1 – Создавање долгорочен план (чекори 1–4) 

 
2.5. Фаза 2 – Создавање среднорочен план (чекори 5–6) 

 
2.6. Фаза 3 – Создавање краткорочен план (чекори 7–8) 

 
Осумте чекори на процесот се решаваат во секој поврзан под дел како што е прикажано 
погоре. 
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Природни науки за основно образование Водич за наставници Дел 2 Планирање 
 

 

 

Чекор5.Создавање единици 
– Групирање на тековните и другите цели на 

учењето во наслови и теми создавајќи 
логична, прогресивна низа на учењето, 
вклучувајќи научно истражување. 

– Преуредување за предизвик, рамнотежа, 
временски распоред, темпо и привлечност.  

– Организирање на бројот на единици за 
да се совпадне со проценетото време 
достапно од чекор1  

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Процесот на планирање 
 
2.4. Фаза 1 
Создавање долгорочен план  Чекор 1. Време за настава 

Дознајте: 
– колку часови има за предавање на предметот; 
– како е поделено времето за настава; 
– колку единици ќе можете удобно да сместите 

во еден семестар. 
 
 

Чекор 2. Пристап 
Размислите за тоа: 
– како сакате да го структуирате предавањето 

на предметот. 
 
 
 

Чекор 3. Распределба на составни делови 
Распределете ги составните делови за 
секое одделение низ бројот на единици 
достапни по семестар. 

Погледнете во Долгорочно планирање 1 
Можете да прикажете распределба 
на составни делови низ семестрите. 
Потоа можете да ја користите оваа 
мрежа за приказ на распределбата 
на единиците (за едно одд. или за 
сите шест), со замена на имињата 
на  составниот дел со Вашите 
финални наслови на единицата. 

 
Чекор 4. Цели на учењето по семестар 
– Погледајте ја рамката на наставната програма. 
– Одлучете кои цели не учењето ќе бидат 

опфатени во секој дел од годината, пр. секој 
семестар во рамките на одделение. 

– Одлучете кои цели на учењето ќе бидат 
опфатени на тековна база низ годината. 

– Одлучете каде ќе ги прилагодите 
целите за научно истражување. 
Можете да ја обележите рамката на наставната 
програма (пр. користете код во боја) за да ги 
прикажете резултатите. 

Погледнете во Долгорочно планирање 2 
Можете да го користите ова за 
евидентирање на Вашите одлуки за тоа 
кога треба да се воведе секоја цел на 
учењето во годината. 
 
Погледнете во Долгорочно планирање 3 
Можете да го користите ова за да ги 
прикажете резултатите на Вашите 
одлуки во долгорочното планирање 
2 семестар по семестар. 

 
 
 
 
2.5. Фаза 2 
Создавање среднорочен план 

 
Испечатете ги и разделете ги 
индивидуалните цели на учењето за да 
можете да пробате различни  
подредувања на посебен лист пред 
финализирање, доколку Ви е од 
помош.  

 

 
 
 
 

Чекор 6. Создавање среднорочни планови 
Одредување на соодветните активности и 
ресурси за да се испорачаат целите на 
учењето во секоја единица. 
Наведете како треба да се учи лекцијата. 

Разгледајте го среднорочното планирање 1. 
Можете да ги евидентирате Вашите 
одлуки со коментари и временски 
распореди на овој образец заедно со 
други информации. Среднорочното 
планирање 2 ги нема овие 
дополнителни колони. 

 
 
 
2.6 Фаза 3 
Создавање краткорочен план  Чекор 7. Создавање планови за лекција 

Одредете што ќе предавате и како ќе го 
предавате тоа. 

 
 
Разгледајте го краткорочното планирање 
Инструкциите се испечатени на образецот на 
Страница 31 од Делот за планирање. 
 

  
Чекор 8. Проценка на лекцијата и 
планирањето. Подобрете го Вашиот план за 
работа и плановите за лекциите за најдобро 
да одговараат на плановите на Вашите 
ученици. 
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2.4. Фаза 1 – Создавање долгорочен план 
 
 

Чекор 1. Време за настава 
 

Прво ќе треба да го утврдите бројот на достапни семестри, должината на семестрите и 
бројот на наставни единици кои приближно ќе можат да се вклопат во секој семестар. 
Во овој водич ќе следиме структура од три семестри од десет недели, по одделение. 
Истите принципи важат за учебната година поделена во две полугодија. 

 
Чекор 2. Пристап 

 
Следно, ќе треба да одлучите за целокупниот пристап кој сакате да го имате во однос на 
наставната структура за предметот. Еве неколку корисни потсетници кои ќе Ви помогнат 
да размислите во вистинската насока. 

 
• Дали имам начин на работа кој го претпочитам? 

 

• Дали претпочитам да предавам комбинација од биологија/хемија/физика за секој 
семестар? 

 

• Дали претпочитам да предавам биологија/физика/хемија одделно по еден семестар? 
 

• Колку ресурсите за предметот природни науки се достапни во училиштето? (Доколку 
се делат, дали ова би можело да диктира кога треба да учите специфични составни 
делови.) 

 

• Како можам да осигурам дека ќе ја опфатам целата наставна програма за одделението 
во текот на годината? 

 

• Како ќе обезбедам можности за научно истражување постојано во текот на годината? 
 

• Како можам разумно да ги групирам целите на учењето од рамката на наставната 
програма за да ги вклучам во разбирливи единици за изучување? 

 

Во одлучувањето за најефикасниот начин за исполнување на потребите на учениците 
можат да бидат корисни различни модели за планирање. Моделите можат да бидат 
линеарни (секоја тема се предава консекутивно) или спирални (погледнете подолу) или, 
дури, и комбинација од двете. Во овој водич и придружниот план за работа на Кембриџ 
имаме избрано модел во кој е опфатена комбинација на сите составни делови во 
рамките на секој семестар. Целите на научното истражување се работат во секоја 
изучувана тема со оглед на тоа дека тие се тековни вештини кои помагаат во 
зајакнување на добрата научна дисциплина. 

 
 

Управување со научното истражување во Вашето планирање 
 

Научното истражување се заснова на работата опфатена во составните делови во 
биологијата, хемијата и физиката. Вештините за научното истражување се тековни во 
секое одделение и низ одделенијата. Ова понекогаш се нарекува спирална наставна 
програма. 

 
Спиралната наставна програма ги вклучува четирите главни области на научното 
истражување: 

 
• идеи и докази; 

 

• планирање на истражувачка работа; 
 

• добивање и презентирање докази; 
 

• разгледување на докази и пристап. 
 

Вештините во секоја област одново се разгледуваат и вежбаат, надградувајќи го и 
претходното знаење, вештините и разбирањето. Во овој случај, советуваме примена на 
модел на спирално планирање кој дозволува похолистички пристап кон предавањето.
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Природни науки за основно образование Водич за наставници Дел 2 Планирање 
 

 

 

Научно истражување 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Време 

Биологија Физика Хемија Спиралниот модел на планирање 
 

Спиралниот модел, прикажан овде, 
овозможува структура каде што 
различните составни делови, 
претставени со вертикалните стрелки, 
се посетуваат и потоа одново се 
посетуваат во постојан процес на 
настава и учење, кој овозможува секој 
составен дел да поддржува 
унапредување и разбирање во другите 
составни делови. 

 

Практичната природа на вештините и 
знаењето на составниот дел научно 
истражување значи дека тие формираат 
дел од супстанцата и структурата на тој 
процес. 

  
Чекор 3. Распределба на составните делови 

 
Погледнете ја рамката за наставната програма. Ќе почнеме со разделување на рамката 
на наставната програма опширно на четирите главни составни делови: научно 
истражување, биологија, хемија и физика за да формираме преглед за сите три 
одделенија.  Целите на научното истражување се засноваат на сите други составни 
делови како што споменавме погоре и така се предаваат заедно и истовремено со 
другите составни делови. 

 

Одд. Научно истражување Биологија Хемија Физика 

1 Идеи и докази. 

Планирање на 
истражувачката работа. 

Добивање и презентирање 
на  доказите. 

 

Разгледување на доказите 
и пристапот. 

Растенија 
Луѓе и 
животни 

Материјални 
својства 

Сили 
Звук 

2 Идеи и докази. 

Планирање на 
истражувачката работа. 

Добивање и презентирање 
на доказите. 

 

Разгледување на доказите  
и пристапот. 

Живи суштества во 
нивната средина 

Материјални 
својства 
Материјални 
промени 

Светлина и темнина 
Електрична 
енергија 
Земјата и 
подалеку 

3 Идеи и докази. 

Планирање на 
истражувачката работа. 

Добивање и презентирање 
на доказите. 

 

Разгледување на доказите 
и пристапот. 

Растенија 
Луѓе и 
животни 

Материјални 
својства 

Сили и движење 
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Овој план е дизајниран за да овозможи добра рамнотежа помеѓу биологија, хемија и 
физика во секое одделение со развој на ваштини за научно истражување тековно и 
целосно. 

  
Можеби ќе претпочитате одделни семестри да предавате биологија, хемија и физика во 
зависност од Вашата организација и временскиот распоред во училиштето. Ќе треба 
колективно да одлучите за Вашиот пристап на почетокот на процесот на планирање. 

 
Чекор 4. Подредување на целите на учењето 

 
Следно, ќе треба да работите на сите цели на учењето по редослед по кој се 
појавуваат во рамката на наставната програма истовремено запишувајќи секоја од нив 
во кој семестар или семестри (семестар 1 (С1), семестар 2 (С2) или семестар 3 (С3)) 
мислите дека секоја од нив треба да биде предадена. Целта можеби одново ќе треба 
да се обработи во последователни семестри, па може да се појави во С1 и С3, на 
пример. Ќе треба да размислите за редоследот на потешкотијата на учењето во 
распределбата на целите. Образецот Долгорочно планирање – 2 е создаден за да Ви 
помогне да евидентирате семестрални распределби, од десната страна тој има колона 
во која можете да ги запишувате соодветните временски распределби за предавање. 

 
Ќе увидите дека некои цели на учењето се однесуваат на вештини кои важат за многу 
составни делови, како и низ три семестри. Во овој водич тие ги нарековме тековни цели. 
Ќе треба да ги идентификувате истите во рамката на наставната програма и да ставите Т 
покрај нив во Вашата листа. Погледнете го завршениот пример на Долгорочно 
планирање – 2 на страницата 15. 

 
Понатаму ќе треба да ги земете предвид целите на научното истражување. Како што е 
објаснето во воведот на овој водич, тие се дизајнирани за да бидат разгледани 
паралелно со другите составни делови и ова значи дека тие лесно можат да се вметнат 
во содржината на Вашите финални наставни единици. 

 
Научно истражување 

 

Наставата по предметот природни науки не се однесува само на содржината; таа е 
високо применлива преку експериментирањето. Таа, исто така, вклучува развој на 
основни научни вештини, кои се суштински важни за создавање на млади научници кои 
се способни за испрашување, резонирање и барање одговори преку истражување. 

 
Овој водич ќе покаже како да се вклучат овие практични, истражувачки и мисловни 
вештини заедно со предавњето на содржина по физика, хемија и биологија. 
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Научното истражување самото по себе сочинува дел од рамката на наставната програма. 
Овие вештини треба редовно да се практикуваат и применуваат во познати и нови 
ситуации за време на практичните сесии. Како што ќе прочитате подоцна во овој водич, 
Кембриџ верува дека учениците стекнуваат подобро концептуално разбирање на новото 
знаење кога тоа е поставено преку од активност. Научното истражување ги поставува 
главните начела на научниот метод преку повторување на прифатените и докажаните 
процедури за испитување и евидентирање во секој од останатите составни делови. 

 
Откако ги имате распределено Вашите цели на учењето на релевантен семестар или 
семестри, можеби ќе сакате да изработите документ кој ги раздвојува овие листи на 
нивните индивидуални семестри. На овој начин можете да видите кога целите на 
учењето прв пат им се претставени на учениците. Можете да ги вклучите релевантните 
тековни цели во рамките на оваа листа или да направите одделна листа за нив во 
однос на секое одделение. За ова можете да го користите образецот Долгорочно 
планирање – 3. Како алтернатива, исто така, можете да ја чувате целата листа и 
едноставно со боја да го означите времето на првото предавање и на оние кои се први 
предадени во Семестар 1, на пример, потоа Семестар  2, па Семестар 3. Пополнет 
пример од ова е вклучен на страницата 16. 
 
Сега сте подготвени да продолжите понатаму кон создавање на Вашите среднорочни 
планови каде што ќе треба да ги организирате Вашите цели на учењето за секој 
семестар во групи врз основа на наслови и теми. Овие групи ги нарекуваме единици.
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Пополнет пример на долгорочно планирање – 1 
 
Сите цели на учењето се наведени со уп-атување на семестрите во кои 
се појавуваат. Примерот подолу е од трето одделение. 

 

Цел на учењето Тековно (Т) 
Упатување на 
семестарот (С1, С2, 
С3) 

Идеи и докази  

Собираат докази во голем број контексти за да се 
одговорат на прашања или да тестираат идеи. 

Т, С1, С2, С3 

Планира истражувачка работа  

Предлага идеи, врши предвидувања и ги пренесува 
истите. 

Т, С1, С2, С3 

Со помош, размислува за собирање докази и планира 
повторувачки тестови. 

Т, С1, С2, С3 

Добива и презентира докази  

Набљудува и споредува објекти, живи суштества и 
настани. 

Т, С1, С2, С3 

Мери со користење на едноставна опрема и евидентира 
набљудување на голем број начини. 

Т, С1, С2, С3 

Презентира резултати во цртежи, дијаграми и табели. Т, С1, С2, С3 

Ги зема предвид доказите и пристапот  

Донесува заклучоци од резултати и почнува да 
користи знаење за да предлага објаснувања. 

Т, С1, С2, С3 

Генерализира и почнува да идентификува едноставни 
шеми во резултатите. 

Т, С1, С2, С3 

Растенија  

Знае дека растенијата имаат корен, лисја, стебло и 
цветови. 

С2 

Објаснува набљудување дека на растенијата им се 
потребни вода и светлина за да растат. 

С2 

Знае дека водата се презема преку коренот и 
се пренесува низ стеблото. 

С2 

Знае дека растенијата треба да имаат здрави корени, 
лисја и стебла за добро да растат. 

С2 

Знае дека растот на растението е под влијание на 
температурата. 

С2 

Луѓе и животни  

Знае дека животните процеси, кои се вообичаени за 
луѓето и другите животни, вклучуваат исхрана (вода и 
храна), движење, раст и размножување. 

С1, С3 

Опишува разлики помеѓу живите и неживите 
суштества, користејќи познавање на животните 
процеси. 

С1,С2 

Истражува вежби и соодветна исхрана потребна за да 
остане здрав. 

С1, С3 

Знае дека некои видови храна можат да бидат штетни 
за здравјето, пр. многу блага и масна храна. 

С1, С3 

 Ги истражува човековите сетила и начините на кои ги 
користиме за да научиме за нашиот свет. 

С3 
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Природни науки за основно образование Водич за наставници Дел 2 Планирање 
 

 

 

 
 
(Продолжува) 

 

Цел на учењето Тековно (Т) 
Упатување на 
семестарот (С1, С2, 
С3) 

Ги групира живите суштества во групи, користејќи 
едноставни својства и опишува образложение за 
групирањата. 

С1 

Материјални својства  

Знае дека секој материјал има специфични својства, 
пр. цврсто, меко, сјајно. 

С1 

Ги групира материјалите според нивните својства. С1, С2 
Истражува дека некои материјали имаат магнетни 
својства, а многу немаат. 

С1, С2 

Дискутира зошто материјалите се избрани за 
специфични намени врз основа на нивните својства. 

С1, С2 

Сили и движење  

Знае дека туркањето и влечењето се примери на сили и 
тие можат да се измерат со мерни инструменти. 

С2 

Истражува како силите можат да предизвикаат почеток 
или прекин на движењето. 

С2, С3 

Истражува како силите можат да ја променат формата на 
предметите. 

С1, С2 

Истражува како силите, вклучувајќи го триењето, можат 
да предизвикаат предметите да се движат побрзо или 
побавно и да ја менуваат насоката. 

С2, С3 
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Пополнет пример на долгорочно планирање – 2 
  

Примерот подолу претставува листа на цели за трето одделение која може да се 
обои со различна боја за да се добие преглед кога се воведени за прв пат. 

 
Тековни 
Воведени во семестар 1 

 

Воведени во семестар 2 
 

Воведени во семестар 3 
 
Цел на учењето 

Идеи и докази 
Cобира докази во голем број контексти за да одговори на прашања или да 
тестира идеи. 

Планира истражувачка работа 
Предлага идеи, врши предвидувања и ги пренесува истите. 

Со помош, размислува за собирање докази и планира повторувачки  
тестови. 
Добива и презентира докази 
Набљудува и споредува предмети, живи суштества и настани. 

Mери користејќи едноставна опрема и евидентира набљудувања на голем 
број начини. 
Презентира резултати во цртежи, дијаграми и табели. 

Разгледува докази и пристап 
Донесува заклучоци од резултатите и почнува да користи научно 
знаење за да предложи објаснувања. 
Генерализира и почнува да идентификува едноставни модели во 
резултатите. 

Растојанија 
Знае дека растенијата имаат корен, лисја, стебло и цветови. 
Објаснува набљудувања дека на растенијата им се потребни вода и 
светлина за да растат. 
Знае дека водата се презема преку коренот и се пренесува низ стеблото. 

Знае дека растенијата треба да имаат здрав корен, лисја и стебло за 
добро да растат. 
Знае дека растот на растението е под влијание на температурата. 

Луѓе и животни 
Знае дека животните процеси кои се вообичаени за луѓето и другите 
животни вклучуваат исхрана (вода и храна), движење, раст и 
размножување. 
Опишува разлики помеѓу живите и неживите работи, користејќи 
познавање на животните процеси. 
Истражува и спроведува истражувачки вежби- соодветна исхрана 
потребна за да остане здрав. 
Знае дека некои видови храна може да бидат штетни за здравјето, пр. 
многу блага и масна храна. 
 Истражува вежби и соодветна исхрана потребна за да остане здрав. 

Ги сортира живите нешта во групи, користејќи едноставни својства и 
опишува образложение за групирањата. 
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Природни науки за основно образование Водич за наставници Дел 2 Планирање 
 

 

 

 
 
 
 
(Продолжува) 

 

Цел на учењето 

Материјални својства 

Знае дека секој материјал има специфични својства, пр. цврсто, меко, 
сјајно. 

Ги групира материјалите според нивните својства. 

Истражува дека некои материјали имаат магнетни својства, а многу 
немаат. 

Дискутира зошто материјалите се избрани за специфични намени врз 
основа на нивните својства. 

Сили и движење 
Знае дека туркањето и влечењето се примери за сили и тие можат 
да се измерат со мерни инструменти. 
Истражува како силите може да предизвикаат почеток или прекин на 
движењето. 
Истражува како силите може да ја променат формата на предметите. 
Истражува како силите, вклучувајќи го триењето, можат да предизвикаат 
предметите да се движат побрзо или побавно и да ја менуваат насоката. 

 
 

Планот за работа кој го придружува овој наставен водич дава предоложени долгорочни 
планови за секое одделение. 
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2.5. Фаза 2 – Создавање среднорочен план 
 
Веќе треба да имате одлучено приближно колку време е потребно за секоја наставна 
единица како дел од Вашето долгорочно планирање. На пример, може да биде две 
недели или може да биде четири во зависност од временскиот период кој е достапен во 
Вашите семестри. 

 
Чекор 5. Создавање единици и Чекор 6. Среднорочни планови 

 
Појдовната точка за создавање среднорочен план е листата на цели кои ги имате 
распределено за секој семестар. Треба да ги подредите истите во наслови и теми така 
што ќе добиете: 

 
• логична и прогресивна наставна низа која го зема предвид претходното учење и 

нивото на зголемување на барањето кое припаѓа на секоја вештина; 
 

• добар временски распоред така што темпото на учење е предизвикувачко и  
  реално за сите ученици; 

 

• одредени активности за предавање на целите и ресурсите; 
 

• идентификувани можности за информациски и комуникациски технологии; 
 

• разнообразност на пријатни и привлечни можности за учење за Вашите ученици. 
 

Една група прашања можат да помогнат за да се организираат идеите. Табелата подолу 
прикажува некои можности. Информациите (можните одговори) дадени во колоната од 
десната страна прикажуваат кои одлуки се донесени за предложениот среднорочен 
план обезбеден од Кембриџ. 

 
Прашања Пристап заземен во овој водич 

 
Што им е веќе познато на учениците? Да се земе предвид претходното знаење стекнато од 

претходните одделенија и единици. 
 

Кои вештини (вклучувајќи ги и 
практичните) треба да ги предавам? 

Да се проверат целите за да се утврдат и набројат 
вештините за единицата. (Да се вклучи тековен 
елемент за одделението/единицата.) 

 

Какво знаење ми е потребно 
за да предавам? 

 
 
Како што е наведено горе, но за знаење. 

 
 

Дали има природен редослед на 
наставата за овие цели? 

Информациите погоре може да се подредат така 
што вештините и знаењето логички ќе се надградат. 

 
Колку време ќе & биде потребно на 
мојата паралелка за да почне да учи? 

Временската рамка за единицата е веќе одлучена. 
Предвидете го времето потребно за настава на 
цел/ на група цели. Ќе помогне должината на 
лекциите.

 

Кои ресурси се достапни во 
училиштето? Што треба да 
се купи? 

 
Важно е да се чуваат и користат ресурсите со 
добар квалитет. Можеби ќе треба да се 
прилагодат. Може да се утврдат нови ресурси и 
да се направат планови за купување.  
Запомнете: информациска и комуникациска 
технологија (ICT). 
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Природни науки за основно образование Водич за наставници Дел 2 Планирање 
 

 

 

Собира информации на различен начин или 
предлага алтернативни решенија. 

Презентира и брани опции искажувајќи мислење за 
информации и за валидноста на идеите (врз основа на 
критериуми). 

Испитува и разделува информации на делови–дава 
заклучоци; наоѓа поддржувачки докази за генерализации.  

Користи ново знаење; решава проблеми во нови 
ситуации со примена на знаење итн. на различен начин. 

Демонстрира разбирање:организирање, толкување, 
опишување иискажување на главните идеи. 

Прикажува меморија на претходно научени материјали 
повикувајќи се на факти, основни концепти и одговори. 

 

 
 
 
 
 

Како помош да се утврди редоследот на учењето со земање предвид на нивото на 
потешкотиите за секоја потребна вештина, може да бидат корисни опширните принципи на 
Блумовата таксономија. 
 
Погледнете ја растечката хиерархија на вештините наведена во триаголникот и објаснета 
со пример во двете табели. Размислете за нивоата на вештини потребни кај ученикот низ 
и во рамките на Вашите единици. Дали барате од учениците да извршуваат задачи кои 
бараат повисоко ниво на вештина кон крајот на семестарот, откако систематски  го 
изградиле знаењето во претходните лекции? Дали вештините и знаењето потребни при 
која било дадена единица се градат постепено за да се формира логичка прогресија? 
Јасната хиерархија на вештините во планирањето и предавањето им дава добар пример 
на Вашите ученици како функционира процесот на учење. 

 
Блумова таксономија (ревидирана) 
 

 
 
 
 

Создава 
 

Проценува 

 
Анализира 

 
Применува 

 
Разбира – Опишува, Објаснува 

  

 
Знаење - Памети 

 
Засновано на APA адаптација на 

Anderson, L.W. и Krathwohl,  D.R. (Eds.) 
(2001) 

 
 

Можни прашања кои го илустрираат секое ниво 
 

Промена на нездрава мрсна храна до здрава нискокалорична 
храна со промена на состојките. Објаснете ги придобивките од 
Вашиот избор наспроти оригиналите. 

Дали мислите дека нискокалоричен јогурт е нездрава 
ужинка за децата на возраст од 8 до 11 години? 
Наведете ги причините за Вашиот одговор. 

Набројте три начини за сервирање нискокалорична храна и 
објаснете кои имаат најмногу придобивки за здравјето. 
Обезбедете докази за да го поддржите она што го кажувате. 

 
Каков тип овошје е најдобар за пита која ќе ја печеме? 

 
Споредете ги придобивките на тоа да се јаде сирење во 
споредба со тоа да се јаде овошје. 

 
Кои се придобивките од јадењето нискокалорична храна? 
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Планирањето за следниот семестар треба да се развие по проценката. 

 
• Дали учениците целосно ја постигнале целта? 

 

• Дали целта сè уште треба да се учи за учениците да стекнат целосно разбирање? 
 

• Дали целта воопшто беше опфатена? 
 

• Дали целта беше научена, но учениците не ја исполнија? 
 

Дијаграмот подолу би можел да Ви помогне во разгледувањето. Важно е активностите 
да се водени од целите. Изберете ја целта, одлучете за активноста и потребните 
ресурси ќе станат очигледни. 

 
 
 
 
 

Активност 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цел Ресурси
 
 
 
Одлуките за единици, активности и ресурси треба да се евидентираат како среднорочен 
план. Два празни обрасци се обезбедени во Додаток Д од овој водич за да создадете 
свои сопствени среднорочни планови. 
 
Среднорочно планирање – 1, има дополнителни колони за коментари и распределба на 
времето. 
 
Среднорочно планирање – 2, не ги вклучува овие колони. 
 
Сеопфатен сет од среднорочни планови (план за работа) беше подготвен од Кембриџ за 
употреба во Македонија. 
 
Следи Пополнет пример на Среднорочно планирање -2.  
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Природни науки за основно образование Водич за наставници Дел 2 Планирање 
 

 

 

 
 
 

Пополнет пример на среднорочно планирање – 1 
 
 
Прво одделение, Единица 1A: 1.1. Ние 

 
Во оваа единица, учениците учат дека луѓето и животните се движат и растат. 

 
Тие, исто така, учат за своите сетила и како можат да ги искористат за да го 
истражуваат светот околку нив. 

 
Научно-истражувачката работа се фокусира на: 

 
• набљудување и опишување на живи суштества, кажувајќи што се случило со нив; 

 

• истражување и користење на сетилата; 
 

• можностите за размислување како  со грижа и чувствителност се однесуваме едни 
спрема други и спрема другите живи суштества. 

 
Идеи и докази 
• Се обидува да одговори на прашања со собирање докази преку набљудување. 
 
Планира истражувачка работа 
• Поставува прашања и придонесува во дискусиите за тоа како да се побараат одговори. 
• Прави предвидувања. 
• Одлучува што да стори за да се обиде да одговори на научно прашање. 
 
Добива и презентира докази 
• Истражува и набљудува со цел да собере докази (мерења и набљудувања) за да 

одговори на прашања. 
• Предлага идеи и следи инструкции. 
• Евидентира фази во работата. 
 
Разгледува докази и пристап 
• Прави споредби. 
•Споредува што се случило со предвидувањата. 
• Моделира и пренесува идеи со цел да ги сподели, објасни и развие истите. 

 
 
 

Цел на учењето 
2 

Активности 
4 

Ресурси 
5 

Коментари 
6 

Време 
3 

Луѓе     
Ги препознава 
меѓусебните 
сличности и 
разлики. 

Собира податоци, пр. 
боја на очи, собира и 
толкува. 

ИКТ база на 
податоци за 
резултатите. 

Оценува  
Вештини 

1:30 
часа 

Ги препознава и 
именува главните 
надворешни 
делови на телото. 

Игра игри, пр. игра со 
инструкции. 

  0:30 
часа 

Истражува како 
сетилата им 
овозможуваат на 
луѓето и животните 
да бидат свесни за 
светот околу нив. 

Ги вклучува сетилата 
со користење песни и 
стихови. 
Гледа – лупи.  
Слуша – звуци на ЦД. 
Mириса – 
храна/парфеми. 
Чувствува – вреќичка за 
препознавање што има 
во неа.  
Вкусува – солено/слатко. 

ЦД – песни/ 
стихови. 
Лупи. 
Храна/ 
парфеми 
 
 
Вреќичка за 
препознава-
ње што има 
во неа. 

Оценува 
со 
користење 
сетилна 
приказна. 

2 часа 
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Чекори 1 и 2 Пополнете ги целите на учењето директно од рамката на наставната 

програма по предметот природни науки и/или планот за работа на 
образецот за долгорочно планирање. 

 
Чекор 3 Распределете го времето – Користете ги сугестиите дадени во планот 

за работа како водич. 
 

Чекор 4 Дадете краток преглед на активностите кои би се однесувале на целта 
на учењето. Ова може да вклучува список на сугестии; потоа можете да 
изберете само да направите избор на активности во зависност од 
времето кое го имате на часот. 

 
Чекор 5 Земете ги предвид ресурсите кои би биле потребни за да се 

извршуваат вашите предложени активности. За некои ресурси ќе 
биде потребна претходна подготовка или нивно купување. 

  
Чекор 6 Земете ги предвид начините на кои би можеле да ја оцените целта на 

учењето. Можеби ќе треба да испланирате посета за конкретна 
активност. Можеби ќе треба да размислите за друга набавка за 
учениците со посебни образовни потреби. Запишете ги овие мисли во 
колоната Коментари. 

 
Откако ги имате подредено и наредено Вашите цели во врска со насловите и темите, 
може да им дадете разбирливи наслови на секоја група или Единица. Потоа треба да 
можете да ги подредите овие единици за да одговараат на временските распореди за 
кои имате одлучено претходно. Во овој водич избравме две единици по семестар и три 
семестри по одделение или година. Ова беше прилагодено во придружните планови за 
работа за два семестри. Различната временска структура или ограничувањето од тоа 
што мора да се користат споделувани ресурси, би можело да има ефект врз редоследот 
според кој ја испорачувате наставната програма. 

 
Сега сте подготвени да одлучите кои активности и ресурси можат да се совпаднат со 
целите на учењето кои ги имате групирано заедно. 

 

  2.6. Фаза 3 – Создавање план за лекција  
  (краткорочен план) 

Краткорочните планови треба да ги користат наставниците во училницата додека 
ги предаваат лекциите. 

Празен образец кој може да се користи за дневен или за неделен план е 
обезбеден во Додатокот Д. Подготовката на плановите за поединечни лекции е 
особено корисна кога за прв пат се воведува рамката за наставната програма. 
Сепак, кога сте самоуверени при наставата, имате цврсто познавање на 
предметната материја и го знаете најдобриот начин за предавање во училницата, 
дневните планови може да станат неделни. 

 

Со цел да се воведе образецот, за наставниците би можело да биде корисно да 
направат вежба со обука како онаа подолу за да го запознаат целиот кадар со 
форматот и да им помогнат да ги разберат неговите барања. Тоа, исто така, би 
служело за да го поттикне она што наставниците веќе го знаат за планирањето 
лекции. 
 

Активност за обука: Подготовка на формата на планот за лекцијата (Додаток A2) 
 

Оваа активност опишува вежба која може да се извршува од групи наставници за 
да се истражи што треба да содржи краткорочниот план (за поединечна лекција). 
Потоа тие можат да експериментираат со форматот за да вклучат сè што сметаат 
дека ќе биде корисно. Вклучени се листови коишто можат да се фотокопираат. 

 

 



23 

Природни науки за основно образование Водич за наставници Дел 2 Планирање 
 

 

 

 
 

Чекор 7. Создавање на Вашиот план за лекцијата 
 

На страницата 24 ќе најдете копија од образецот за краткорочно планирање на Кембриџ, која ги 
содржи инструкциите за пополнување во секој дел од планот. Поминете малку време во 
запознавање со различните компоненти. 

 

Образецот е како рецепт. Квалитетот на состојките директно ќе влијае на целокупниот исход. Во 
овој случај, доброто планирање дава успешно учење и пријатно искуство за учење. 
Осигурајте се дека Вашите планови за лекцијата го опишуваат: 

 
• тоа што треба да се научи; 

 

• како треба да се научи. 
 

Во Додатокот Б од овој водич се достапни примероци од краткорочни планови. Пример од 

пополнет краткорочен план може да се види на страницата  25. 
 

Чекор 8. Проценка на Вашето планирање 
 

Запомнете дека Вашите планови се работен документ. Ќе треба да одговорите на Вашите 
ученици и да ја прилагодите Вашата настава како што е потребно. Еве неколку работи коишто 
треба да се земат предвид во однос на креирањето и одржувањето на планирање на лекцијата: 

 
• Наставниците треба да бидат во контакт со потребите на учениците и да обезбедат добар 
квалитет на учењето и задржување на знаењето и вештините. 

 

• „Прекумерното планирање“ на работата од цела недела може да води до нефлексибилност. 
 

• Понекогаш лекциите треба да се забрзаат, во други прилики можеби ќе биде потребно 
навраќање на некој аспект на учењето. 

 

• Наставниците мора да бидат подготвени да ги подобрат плановите од лекција до лекција. 
 

• Ако работата на учениците е на ниско ниво или доколку тие се напрегале за време на 
лекцијата, можеби ќе биде разумно да се навратите на работата и да не брзате до следната 
цел. 

 

• Плановите не треба само да стојат во уредна папка. Добриот сет планови може да има 
запишани забелешки за да покаже што одело добро и за што би можело да биде потребно 
прилагодување за следниот пат. 

 

• Кој е редоследот според кој ќе ги предавате целите? Некои од нив треба да се учат по 
редослед, бидејќи следниот дел од учењето зависи од првиот. Други може да се работат според 
кој било редослед. Од Вас како наставник зависи подготовката на работата на наставната 
програма за Вас и вашите ученици. Не плашете се да го прилагодите Вашиот план за да 
одговара на потребите на Вашите ученици. Планирајте го секој ден индивидуално. 

 
Треба да се обидете и да останете „во колосек“ или во согласност со планираната работа, но не 
треба цврсто да се придржувате на нивните планови дека не можете да следите идеја која е 
непланирана. Многу често, одличните лекции имаат резултат кога се случува нешто за да се 
спречи планираната лекција – локален национален настан, некое лице ќе донесе нешто во 
училиштето – и учениците се заинтересирани. Треба да почувствувате дека тие можат да ги 
користат овие стимуланси за да се развие разговор, читање или пишување. Учењето се случува 
кога учениците се мотивирани и полни со ентузијазам. 

 
Иако е вистина дека „непланираните“ активности не треба да го водат предавањето, сосема е 
возможно наставниците да ги ревидираат и краткорочните и среднорочните планови за да видат 
дали може да бидат остварени какви било цели. На овој начин, дозволив е одреден степен на 
флексибилност. Истовремено, треба да се запомни дека времето дозволено за единиците од еден 
семестар е 16 недели (за првиот семестар) и 20 недели (за вториот семестар) – затоа можно е да 
се случат непланирани активности по што би следело и предвиденото планирање. 

 
Понатамошен совет за тоа како да се следи успехот од Вашата настава може да се најде во Делот 
3: Наставни пристапи и Делот 4: Оценување. Дискутираните техники може да Ви помогнат да 
вметнете активно учење и формативно оценување во Вашите лекции што ќе го подобри 
повратниот одговор од Вашата настава. 
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Инструкции  за краткорочен план 
 
 

Почеток на неделата: дава референца за датум;  ЕДИНИЦА: Наслов на работната единица ОДДЕЛЕНИЕ: Одд.  
дневни планови треба да се додаваат секој ден          треба да научи 

 

Цели на учењето Критериуми 
за успех 
(Детали во 
под-дел 
3.1) 

 

Активности 
(погледнете ги забелешките 
подолу: детали за 
диференцијација итн.) 
 
Опис Ц/Г/П 

 

Ресурси 

Го дели 
вкупното време 
за лекцијата, 
колку време 
треба да се 
помине за 
секоја 
активност. 

 Tие се избрани за 
секоја лекција. 
Честопати има 
повеќе од една. 

Ова се 
прашања 
или изјави 
кои ќе се 
користат за 
мерење на 
постига-
њето 
(успехот). 
(Видете 
Дел 4 за 
Оценување) 

 

 
Опис на 
активноста. 

 

 
Ц=цела 
паралелка; 
Г=група; 
П=индиви-
дуална. или 
независна 
работа. 

Материјали кои 
ќе бидат 
потребни за 
активноста. 

Кодот покажува каков 
вид доказ ќе користи 
наставникот за да 
одлучи дали биле 
исполнети 
критериумите за 
успех и дали била 
постигната целта – 
погледнете Дел 4: 
Оценување. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организација: Детали за диференцијата / групи / улога на 
возрасен (поврзано со активности) 
Како ќе биде организиран часот; ова може да биде само за 
одредени активности; тоа треба да вклучува детали за 
диференцијација / групи / улога на возрасен (поврзани со 
активности). 

Забелешки / можности за проширување / 
домашна задача 
Тука треба да се даваат какви било коментари 
за тоа како поминала лекцијата и дали треба 
да се поправат плановите за следните сесии. 
Пред лекцијата, како дел од планирањето, 
овде може да бидат наведени опширни 
активности и домашна работа. 

 

 
 
ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија  
Н: набљудување   
О: оценета работа 
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Пополнет пример на краткорочен план за прво одд., Единица 1.1, Ние 
 

Почеток на недела: прва недела од семестар ЕДИНИЦА: 1.1 Ние ЧАС: 
В

ре
м

ен
ск

и 
ра

сп
ор

ед
 

Ре
ф

. р
ам

ка
: 

Цели на учењето Критериуми за успех Активности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 

Ресурси 

Д
ок

аз
 з

а 
по

ст
иг

ну
ва

њ
е Опис Ц/Г/П 

1 час  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ги препознава меѓусебните 
сличности и разлики. 

 
 
 
 
 
Идеи и докази 
Се обидува да одговори 
на прашања со собирање 
докази преку 
набљудување. 

 
Планирање 
истражувачка работа 
• Поставува прашања и 

придонесува за дискусиите за 
тоа како да побараат 
одговори. 

• Прави предвидувања. 
• Одлучува што да стори за 

да одговори на научно 
прашање. 

 
Добива и презентира докази 
• Истражува и набљудува 

со цел да собере 
докази (мерење и 
набљудувања) за да 
одговори  на прашања. 

• Предлага идеи и следи 
инструкции. 

• Евидентира фази во 
работата. 

Можам да ви кажам 
некои својства според 
кои сум сличен на 
мојот пријател. 

 
Можам да ви кажам 
некои начини на кои 
сум различен од мојот 
пријател. 

 
 
Можам да го 
одговорам 
прашањето со 
броење. 

 

Можам да предлагам.  

Можам да предвидувам 
Можам да одлучам што 
да сторам. 

 
 
 
Можам да барам 
одговори. 

 

Можам да следам 

инструкции.  

Можам да покажам 

како ги евидентиравме 

одговорите. 

Воведна дискусија: Само со 
гледање едни во други, кој 
може да ми каже нешто по 
што сме сите 
еднакви/различни? 

 
 
 
 
Колку деца во нашата 
паралелка имаат на пр. 
кафеави очи? 
Собира податоци, пр. боја 
на очи, брои и толкува. 

 
Создава дијаграм кој покажува 
податоци и поставува важни 
прашања за да покаже дека 
децата разбираат како да ги 
толкуваат. Пр. Колку деца имаат 
кафеави очи? Колку деца 
немаат кафеави очи? Колку 
деца се вкупно? Која боја на очи 
е најмалку застапена кај 
децата? Итн. . . 

Ц 
 
 
 
 
 
 
 
Ц 

 
 
 
 
 
 
 
 
База на 
податоци за 
ИКТ за 
резултати 
или 
голем лист хартија 
на табла за 
запишување / 
Интерактивна 
табла за 
евидентирање 

 
Листови за 
евидентирање 
(погледнете  
додаток) 

ПО 
Д 

 
 
 
 
 
 
Д 
Н 
О 
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(Продолжува) 

 
Почеток на неделата: Прва недела од семестарот  ЕДИНИЦА: 1.1 Ние  ЧАС: 

 
Цели на учењето Критериуми 

за успех 

 
Aктивности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 
 
Опис Ц/Г/П 

 
Ресурси 

 
Разгледува докази и 
пристапи 
• Прави споредби. 
 
• Споредува што се случило со 

предвидувањата. 

Можам да се споредам  
себеси со другите. 
Можам да кажам дали  
моето предвидување  
било точно. 

 
Организација: детали за диференцијација /групи / улога на возрасен (поврзано со активности)       Забелешки / можности за проширување / домашна задача 

 

Како воведна лекција, треба да биде водена од наставникот. 
 

Која било друга поддршка од возрасен може да биде корисна во креирање и 
евидентирање опсервации. 

 
Учениците со посебни потреби можат да имаат потреба од 1:1 помош, во 
зависност од нивното конкретно ниво на потреби. 

Оценување на вештини: постојат голем број работи кои може 
да се оценуваат овде. Изберете фокус група за да ја 
набљудува друг возрасен и евидентирајте ги нивните 
одговори на контролна листа за вештини или фокусирајте се 
на 1 или 2  цели за група и/или сите деца за да го направите 
евидентирањето полесно. 
 
Прикажете го креираниот дијаграм и упатувајте се на него во 
текот на неделата, поставувајќи важни прашања. 
 
Домашна задача: дознајте ја бојата на очите во Вашата 
фамилија – поканете ги да донесат фотографии или 
испратете им писмо до дома со барање да им се дозволи 
да ги донесат за следната сесија. 

 
ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н:набљудува
ње 
О: 
оценетаработ
а 
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ДЕЛ 3: ПРИСТАПИ КОН УЧЕЊЕТО 
 

Овој дел зема предвид некои од различните начини коишто можете 
да ги изберете за да предадате конкретни активности во текот на 
годината. 
Постојат толку начини за предавање колку што има наставници. Сите ние 
имаме свои склоности, а и начини при кои се чувствуваме најпријатно 
додека предаваме. Сепак, важно е да се запамети дека учениците имаат 
различни стилови на учење и ние треба да се повикуваме на сите нив при 
наставата. Слично на тоа, понекогаш самата лекција се стреми кон групна 
работа, работа во двојки или индивидуална работа и Вие треба да 
размислувате за најдобриот пристап за темата. 

 
Активност за обука: Планирање и предавање на лекција 
(Додаток A3) 

 

Во додатоците ќе најдете корисна вежба за обука која помага да 
се открие колку од овие пристапи за предавање се веќе 
применувани од кадарот и едноставно не ги забележуваат 
поради тоа што веќе ги познаваат. 

 
 
 
 

3.1. Работа во групи, парови и индивидуално 
 

Сите ученици имаат корист од работата во групи, во парови или 
индивидуално. Групирањето зависи од активноста и каде е паралелката 
во рамките на серија од лекции. Можеби е соодветно да се предава на 
целата паралелка, на пример, на почетокот на серија лекции кога се 
објаснуваат, демонстрираат или прашуваат прашања за да им се даде на 
учениците можност да одговараат и дискутираат. 

 
За време на следните неколку лекции, главната активност може да се 
состои од групна работа, каде што учениците работат како група 
(спротивно на тоа во група) на некоја поврзана активност, иако можеби ќе 
треба да започнете со краток вовед за целата паралелка и објаснување на 
тоа што е потребно. 

 
Во зависност од задачата (решавање проблеми или испитување), работата 
во групи треба да им овозможи на учениците со различни способности да 
работат заедно. Поконтролиран степен на диференцирана работа може да 
се користи при групирање на учениците според постигнување. Во овој 
случај може да има поврзана, но поедноставена задача за некои ученици и 
потежок, поврзан предизвик за други.
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Завршната лекција на една работна единица може да се заснова на ученици кои 
развиваат свои сопствени загатки или игри за да покажат што е научено во текот на 
единицата. Понекогаш нивоата на ентузијазам или надареност за ваков вид задача може 
да се разликуваат помеѓу учениците. Во овој случај, работата во парови може да биде 
посоодветна. За време на лекцијата, различни парови може да бидат поддржани како што 
е потребно. 

 
Учениците кои работат индивидуално може да почнат да напредуваат со својата задача 
веднаш по главниот вовед, откако неколку ученици веќе работат на активност или кратка 
вежба, а на други им е потребен поголемо вложување од страна на наставникот. 

 
Директна настава 

 
За време на секоја лекција, треба да се помине колку е можно повеќе време на директна 
настава и испрашување на целата паралелка, групи или поединци. Висококвалитетното 
предавање е усно, интерактивно и полно со живот и треба да биде двонасочен процес 
помеѓу наставникот и учениците. Учениците треба да имаат активна улога поставувајќи и 
одговарајќи на прашања, придонесувајќи за дискусии и објаснувајќи и демонстрирајќи ги 
своите методи на остатокот од паралелката или групата. 

 
Мотивација 

 
Со цел учениците да го постигнат својот полн потенцијал, важно е тие да останат на 
задачата, да се ангажираат по предметот и да станат активни ученици, честопати 
преземајќи ја во свои раце одговорноста за сопственото учење. Активното учење им 
помага на учениците да веруваат во знаењето и во научените вештини кои ќе ги 
применуваат. Наставниците треба да ги слушаат и користат идеите на ученикот за да 
покажат дека тие се вреднуваат. Ова може да го направи учењето пријатно искуство за 
наставникот и за ученикот истовремено. Учениците секако ќе направат грешки доколку 
преземат одредени ризици, но тие се важен дел од процесот на учењето. 
 
За да се случи ова, средината на училницата треба да биде смирена, отворена и искрена 
за учење. Врските треба да бидат пријателски и фокусирани на учењето, со оглед на тоа 
дека се двонасочен процес. 

 
Предизвик 

 
За сите ученици да го достигнат планираното ниво на постигање, наставниците треба да 
имаат многу високи, но реални очекувања. Тие треба да бидат споделени со ученикот. 

 
Наставниците треба да ги предизвикаат учениците: 
 
• да преземат одговорност и да користат иницијатива; 
 
• да бидат независни и активни; 
 
• да поставуваат прашања и да проценуваат; 
 
• да споделуваат искуства и идеи; 
 
• да поставуваат свои сопствени цели на учењето; 
 
• да вреднуваат висококвалитетна работа и никогаш да не бидат задоволни со нешто 
помалку. 
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3.2. Споделување на целта на учењето 
 
Појаснувањето на целите на учениците е суштински дел за да им се даде моќ над (и 
одговорност за) сопственото учење. Знаејќи како да се поврзат целите како разбирлива 
целина на среден и долг рок, овозможува една лепеза на учење, патека по која патуваат 
учениците. Краткорочниот план ќе има избрани цели за лекцијата. При предавање на 
лекцијата, целите треба да бидат споделувани со учениците. Во оваа фаза е потребно 
понатамошно разделување на целите. 
 
Пред сè, зборот „цел“ сам по себе треба да биде полесен за да се разбере. „Денес 
учиме да…“ е полесна фраза. 
 
Кога целите или намерите на учењето се споделени, учениците стануваат повклучени, 
имаат подобро разбирање за она што треба да го направат и може да коментираат за 
сопственото учење. 

 
• Разбирањето на она што е предвидено да се научи е од витална важност за учениците. 

 

• Давањето намера за учење одзема многу малку време. Тоа може да се врши истовремено како што се 
даваат инструкции. 

 

• Тоа може да се прикажува и да се чита заедно. 
 

• Треба да се разјасни, така што може да е неопходна конверзацијата „ученик- говор“. 
 
 
 

Активност за обука: Споделување на целите на учењето (Додаток A4) 
 

Во додатоците ќе најдете предложена активност за обука која има одредени 
детали за тоа како ова би можело да се направи со различни групи ученици. Ова, 
исто така, може да помогне со оценување 

 
 
Изнаоѓањето на вистинските зборови за на паралелката да ѝ се објасни целта на учењето 
ќе се подобрува со праксата и не треба да се пишува во планот за лекцијата. Сепак, може 
да биде корисен еден лист со забелешки. Полесно е, целите на учењето во среднорочниот 
план да се јасни. Користените зборови, исто така, ќе се поврзат одблиску со „критериумите 
за успех“ (погледнете подолу). 

 
Рамката на наставната програма ги прави целите јасни за наставниците за секое одделение. За целите 
да бидат појасни, зборовите треба да бидат променети. 
 
Пример на искажување цел со други зборови 

 
Цел: ги предвидува и тестира ефектите на правењето промени на струјни кола, 
вклучувајќи должина или дебелина на жица и бројот и типот на компонентите. 

 
Користени зборови: „Сакам да го знам дали можете да ги предвидете, а потоа 
да ги тестирате ефектите од правењето промени во струјните кола коишто ги 
правите.” 
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Овозможувањето целите да им бидат достапни за учениците ќе треба да се изврши од 
страна на индивидуални наставници, бидејќи тие најдобро ги познаваат учениците. 
Испораката на предметната содржина по математика бара специфичен речник. За да Ви 
помогнеме со ова, листа – речник е вклучена во планот за работа. 
 
Понекогаш корисно е да се претстави целта на учењето како прашање. 

 
На пример, „Како менувањето на дебелината на жицата ќе влијае на 
функционирањето на вашето струјно коло?“ 

 
Потоа ова прашање им помага на учениците за да ги воспостават важните критериуми за 
успех. Критериумите за успех честопати можат да се запишат или прераскажат како „Јас 
можам …“ изјави. 

 
На пример, поврзаните критериуми за успех овде би можеле да бидат: 
 

„Јас можам да предвидам како менувањето на дебелината на жиците влијае на 

моето коло.“ и „Јас можам да прикажам и да објаснам што се случи.“ 

 

Создавање критериуми за успех 
 
Разбирањето на целта за учење од страна на учениците е целосно развиена ако е 
проследена со поканата до нив тие да создадат критериуми за успех. Овие критериуми за 
успех им овозможуваат на наставниците и учениците како да знаат во која точка од учењето 
е постигната целта. 
 
Постојат многу начини како да се направи ова: 
 
• дискусија во целата паралелка; 
 

• групна дискусија проследена со повратен одговор од целата паралелка; 
 

• групна дискусија каде што задачата е диференцирана и учениците работат со еден 
возрасен на својата задача; 
 

• користење партнери за разговор. 
 
Еден од најдобрите начини да се добијат критериумите за успех со учениците е да се 
користат примероци од работата од претходната година.  
 
• Изберете две парчиња од работата – едно кое ги има повеќето, ако не и сите барања, и 
едно кое не ги вклучува сите нив. 
 

• Побарајте од учениците да дискутираат со, на пример, нивните партнери за разговор за 
тоа што им се допаѓа во врска со работата и што би можело да се подобри. 
 

• Повратните коментари може да се соберат и учениците може да одлучат кои се 
најважните работи за кои треба да се размислува при завршувањето на задачата. На 
овој начин се создаваат критериуми за успех. 

 
Целта на учењето и критериумите за успех треба да бидат прикажани во текот на лекцијата. 
Критериумите можат да бидат во форма на чекори, така што учениците можат да го проверат 
својот успех набљудувајќи ја патеката исреирана од чекорите. 
 
Учениците работат независно на задачата на лекцијата. Пред да завршат, може да се побара 
од нив да кажат колку ги исполниле критериумите и ова да го евидентираат во својата работа. 
Исто така, ова би можело да биде споделувана активност доколку учениците се групирани во 
парови кои создаваат партнер за разговор. 
 
Откако учениците ќе се навикнат на рутината да создаваат критериуми за успех, која може да 
се случува често, не е задолжителна за сите задачи. Можеби ќе бидете загрижени што нема 
да има доволно време во лекциите за да се стори ова. Сепак, брзо ќе откриете дека времето 
повеќе не се троши залудно на повторување на инструкциите од задачата, бидејќи сега сите 
ученици разбираат што треба да направат и имаат желба да продолжат и да ја завршат 
задачата. 

 
 
 

Давање централна улога на критериумите за успех во лекциите и 
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овозможување на учениците да ги создадат: 
 
• им помага на учениците да добијат поголемо разбирање за она што треба да го направат; 
 

• им дава на учениците сопственост на критериумите така што тие можат да создадат 
успешен „производ“; 
 

• им дава на учениците основа за само-проценување и проценка на другите ученици; 
 

• им овозможува на учениците да станат активни ученици. 
 
Погледнете го делот за оценување во однос на тоа како создавањето на критериумите 
за успех се вклупува во техниките за формативно оценување. 

 
 
       Активност за обука: Создавање критериуми за успех со учениците 

(Додаток A5) 
 

Во додатоците ќе најдете активност за обука за тоа како да создадете 
критериуми за успех со Вашите ученици. Со развивање на нивната 
стручност наставниците ќе си најдат свои начини како да го сторат ова. 

 
Партнери за разговор 

 
Користењето партнери за разговор може да создаде многу позитивна атмосфера во 
училницата бидејќи учениците самите работат со различни луѓе – луѓе кои тие воопшто не ги 
познаваат. Наставниците можат да одлучат како да ги организираат партнерите за разговор 
на структуиран и на случаен начин. 
 
Учениците се возбудени од добивањето нов партнер за разговор при секоја ротација. 
Комбинациите на партнери можат да вклучат кого било во одделението, сите тие се 
вклучени. Ова честопати може да има придобивки за учениците со посебни образовни 
потреби. Покрај тоа, примената на партнери за разговор може да резултира со зголемена 
толеранција и почит, подобрено однесување и зголемено самопочитување. 
 

3.3. Активно учење 
 
Активното учење или ученик-центрираното учење е пристап кон образованието кој се 
фоксуира на потребите на учениците наместо на оние вклучени во образовниот процес како 
администратори или наставници. 
 
Фокусот не е само на она што е научено, но и на тоа како треба да се поттикнува ефикасното 
учење. Затоа, начинот на кој учениците учат станува главен фокус на наставникот. Веќе 
потврдивме дека учениците учат на различни начини и имаат различни стилови на учење, 
затоа личните и индивидуалните одговори се поттикнуваат со цел да се максимизира 
ефекасноста на учењето и да се пренесе знаењето заедно со факти и вештини. Тоа е ефект 
на овој вид пристап, кој предизвикува други настани, при што помага да се поттикне 
креативноста кај учениците и да се изгради доверба. 

 
• Слушам – Заборавам 

 

• Гледам – Верувам 
 

• Правам – Разбирам 
 
Учењето е активен, динамичен процес во кој врските (помеѓу различни факти, идеи и 
процеси) постојано се менуваат. Таквите врски се поттикнуваат преку дијалог помеѓу 
наставниците и учениците и помеѓу учениците и нивните соученици. 

 
Учениците се поттикнати да ги формулираат и реформулираат своите хипотези во 
решавањето на проблемите и задачите на коишто работат како дел од овие дискусии. На 
овој начин учениците конструираат свои сопствени значења со зборување, слушање, 
пишување, читање и одразување на содржината, идеите, прашањата и проблемите. 
. 
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Наставната програма не е организирана само околу фактите кои ученикот треба да ги стекне 
туку и подлабоко околу процесите преку кои треба да се развие учењето. Во примарната фаза 
особено е важно наставниците да разберат дека целта на формативното оценување не е да се 
измери активноста на ученикот во поглед на бројот на факти кои треба да ги стекне, туку да се 
натераат учениците да ги разберат процесите преку кои тие стигнуваат до одредени заклучоци 
во решавањето на зададената задача/проблем. Овде е важен конструктивен и постојан 
повратен одговор. Развојот на свесноста и вклученоста во планирањето и процесите на 
нивното сопствено учење, како што е наведено погоре (на пример, преку употреба на 
споделени намери на учењето и критериуми за успех добиени од ученикот и преку развој на 
вештини за самооценување и оценување од соучениците), им дава надлежност врз нивното 
сопствено унапредување и го зголемува значењето на тој процес. 
 
Улогата на наставникот во планирањето, обезбедувањето и адаптирањето на искуствата на 
учењето за да се опфати опсегот на способностите за учење (диференцијација) е од 
централна важност за промовирање на вештините и развојот на знаењето. Добрата 
диференцијација е клучот. 
 

3.4. Диференцијација 
 
 
Диференцијација е кога наставникот ги одразува потребите на учениците и ги усогласува 
наставните методи, задачите за учењето, ресурсите или средината на поединци или групи. 
Постојат голем број причини за опсегот на потребите на учениците, но клучниот принцип е 
што преку диференцијацијата сите ученици можат да станат успешни. 
 
Главните причини за потребата за диференцијација во оделенската настава се: 
 
• нивото на способноста на ученикот – ова е за поддржување на помалку способните, 
како и за поттикнување на најспособните. 
 

• лични стилови на учење или темпо на работа. 
 
Како да се диференцира 
 
Има многу начини на кои наставниците можат да создадат или да прилагодат наставни 
методи или материјали за да му дадат на секој ученик можност за предизвик и успех. 
 
• Со користење групи според способноста. Највообичаен начин на диференцијација е 
тогаш кога за некои предмети учениците се поставуваат во високи, просечни или во ниски 
групи на способност. Ова може да биде најефикасен начин за да му се помогне на 
наставникот да ја усогласи работата со различните нивоа, но понекогаш предизвикува 
помалку способните ученици да развијат ниска слика за себе, особено доколку групирањата 
ретко се ревидираат. 
 

• Со користење групи со различна способност. Алтернатива на овој метод би можело да 
биде да се групираат учениците според полот, возраста, пријателството или други 
критериуми. Ова спречува клеветње и истражувањето покажало дека помалку способните 
ученици работат подобро во групи со различна способност. Сепак, поспособните ученици 
можеби нема да го достигнат својот потенцијал и нема задолжително да бидат поттикнати 
доколку се во групи со иста способност. 
 

• Со менување на задачата. Ова е кога учениците ја опфаќаат истата работа или ги 
остваруваат истите цели, но на различни начини. На пример, кога учениците работат 
на групирање и класифицирање, некои можат да користат фотографии од животни, 
додека други би можеле да работат директно од работна тетратка или работната 
табела. Најспособните може да си смислат свои идентификациски збирки со 
решенија за другите или да работ користејќи повеќе детални збирки со решение. 
 
 

• Со менување на исходот.  Ова е кога учениците очекуваат да достигнат различни 
стандарди со учење преку прилагодени стилови на учење или ресурси. На некои ученици 
може да им се потребни поопширни активности. Тие треба да се засноваат на истата цел на 
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учењето како за остатокот од паралелката и треба да бидат многу високи, но со реални 
очекувања. Предизвикајте ги учениците да преземат одговорност и да бидат независни и 
активни и да го испитаат и проценат своето учење. На крајот од лекцијата од нив може да се 
побара да споделат искуства и идеи, така што целата паралелка може да види и да слушне 
нешто од предметот природни науки на повисоко ниво. Во некои случаи тие можат да 
постават свои сопствени критериуми за успех. 

 

На пример, ако паралелката има задача да го запише своето истражување, некој чие 
пишување е бавно, може да го сними својот труд во едноставни дијаграми и слики, или да 
користи структуирана работна табела. Другите, чие научни вештини за запиштување се добри, 
би можеле да запишат подетален извештај, каде што нивните заклучни коментари било да ги 
поддржуваат или спротивстават првичните оригиналните придвидувања. 
 

• Со менување на примената на ресурсите. Ова е кога учениците имаат планирано 
активности кои овозможуваат нивно конкретно или апстрактно разбирање. Учениците на 
пониско ниво на разбирање ќе треба да работат со повеќе физички, допирливи модели (кои 
го ублажуваат нивото на апстракција). Учениците на повисоко ниво на разбирање ќе можат 
да работат побрзо со 2Д модели или со писмени информации и дијаграми. 

 

Писмената работа или домашната работа може да се прилагоди за да одговара на конкретни 
потреби доколку на ученикот му е потребна поголема помош за да го разбере напишаниот 
збор. Може да се користат зголемена графика, илустрации кои овозможуваат насоки за 
значењето на зборовите или аудиоресурсите. Речникот може да биде полесен и задачата 
може да се подели на поедноставни чекори. Учениците на кои им е потребна дополнителна 
поддршка, може да бидат поттикнати да изберат свои сопствени поддржувачки материјали. 
 

На пример, при учењето за коските и мускулите и како тие функционираат, некои ученици ќе 
треба да ги гледаат и поместуваат куклите и/или моделот на скелетот за да им се помогне да 
разберат. Други ќе го запомнат тоа што го набљудувале или гледале и ќе можат да го поврзат 
со дискусии и понатамошна писмена работа. 
 

• Со давање задачи со отворен одговор. Ова честопати е случај кога се испитуваат 
учениците. Тие обично почнуваат со прашање кое има неколку можни одговори. 

 

На пример, Која крпа апсорбира најмногу? Ова поттикнува голем број одговори за да се дојде 
до одговорот и уште повеќе ги охрабрува учениците како да го насочуваат своето учење кога 
им е дозволено да работат на овој начин. 
 
Важно е сите ученици да имаат можност да учествуваат во дискусијата и да одговараат усно 
или преку карти, симболи, допирливи материјали, специјално прилагодени за  нив или 
специјализирани ресурси или со поддршка на возрасен. 
 
Важно е да се запамти дека Вие како наставник имате за цел учениците за коишто се грижите 
да напредуваат на своето конкретно ниво во текот на годината. Можно е да има цели во 
рамките на училиштето кои треба да бидат исполнети, но Ваша работа е да покажете дека 
сите на кои им предавате го подобриле знаењето, разбирањето и практичните вештини до 
крајот на годината. Ова ќе биде можно само доколку има докази за добра диференцијација во 
Вашите лекции. Ова ќе Ви овозможи да планирате за индивидуалните потреби за учење и да 
поттикнете предизвик и успех за сите ученици на сите Ваши часови. 

 
 



 

 

 

35 

В
ре

м
ен

ск
и 

ра
сп

ор
ед

 

Ре
ф

. н
а 

ра
м

ка
: 

До
ка

з 
за

 
ac

hi
ev

em
en

t 

 

 
 

Пример на вклучување диференцијација во краткорочен план 
 
 

Почеток на неделата: прва недела од семестарот ЕДИНИЦА: 5.1 Начин на кој ги гледаме нештата    ЧАС: 
 

Цели на учењето Критериуми 
за успех 

 
Aктивности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група;  П: индивидуа 
 
Опис Ц/Г/П 

 
Ресурси 

 
1 час  Знае дека ги гледа изворите 

на светлина бидејќи 
светлината од изворот ни 
влегува во очите. 

Можам да именувам 
неколку различни 
извори на светлина. 
Можам да објаснам 
како ја гледаме 
светлината од 
изворот. 

Преиспитајте го фактот дека 
светлината патува со тоа што 
ќе побарате од децата да го 
демонстрираат ова со ел. 
батерија. 
Објаснете и запишете како 
можеме да видиме светлина. 

Г/П 
 
 
Ц 

Ел .батерија. 
Резервни батерии 
и светилки. 
Колекција од 
непроѕирни 
предмети. 

ПО 
Д 
Н 
Н 
О 

1 час МС Можам да објаснам и 
покажам како се 
формираат сенки со 
користење на 
соодветен научен 
речник. 

 П   Можам да објаснам и 
да покажам како се 
формираат сенки. 

Преиспитајте и побарајте од 
учениците да демонстрираат 
како се формираат сенки. 

 
П/Г  ПО 
  Д 

Н 

ПП  Можам со помош.да 
покажам како се 
формираат сенки. 

Организација: детали за диференцијација / групи / улога на возрасен (поврзано со активности)    Забелешки / можности за проширување / домашна задача 

Учениците се делат во три групи според способноста; МС = многу 
способни/ П = просечни/ ПП = под просек 

 
Наставникот треба да ги поддржи оние под просекот. 

 
Покрај наставникот и други возрасни (т.н. AOTT) треба да ја поддржат 
групата П. 

 
Забелешка: Честопати постои погрешна претстава дека 
светлината доаѓа од нашите очи. 
 
Проширување: Како може да се зголемат/намалат сенките? 
 
Домашна задача: Најдете некои секојдневни примени на 
сенката или пред следнатан лекцијат предложете идеи за 
дискусија за тоа каде гледате сенки. 

 
ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н: 
набљудување 
О:оценета 
работа 
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ДЕЛ 4: ОЦЕНУВАЊЕ 
 
 
 

4.1. Што е оценување? 
 

Како и со планирањето, корисно е да се размислува за оценувањето како 
три поврзани нивоа: краткорочни оценувања, кои се неформален дел на 
секоја лекција; среднорочни оценувања, кои се користат за преглед и 
евидентирање на напредокот кој учениците го постигнуваат со текот на 
времето во врска со клучните исходи; и долгорочни оценувања, кои се 
користат на крајот на училишната година со цел да се следи напредокот 
и постигањето наспроти училишните и надворешните цели. 
Видови оценување 

 
Формативно: да се утврди дали учениците го исполниле 

исходот на учењето или се на пат да го сторат 
тоа. (И двете се на краток и среден рок.) 

 
Сумативно: да се „сумира“ што постигнале учениците. (Овие 

се долгорочни.) 
 

Функции 
 

Формативна дијагноза: да се утврди зошто учениците не разбираат или имаат 
некаква потешкотија со некоја тема или идеја и да се 
користат овие информации за да се преземе соодветно 
дејство за да се поправат грешките или 
недоразбирањата. 

 
Формативна проценка: да се утврди дали дејството после дијагнозата ги 

има решено потешкотиите на ученикот. 
 

Сумативна проценка: да се утврди кое генерално ниво на способност го има 
стекнато ученикот во поглед на разбирањето, изборот 
и примената на знаењето и вештините кои ги 
научиле. Овој вид оценување се користи како 
средство за известување на другите релеватни лица 
и родителите за реалните постигања на учениците. 

 
Формативното оценување е процесот со кој анализираме и 
прегледуваме што има научено ученикот и како го има научено истото. 
За повеќето наставници ова е нераздвоен процес од реалниот процес на 
предавање во кој секојдневните следења во училницата може да 
помогнат да се изгради целосно оформена слика за напредокот на едно 
лице со текот на времето. Ефекасното формативно оценување вклучува 
напредок на учениците и донесување одлуки за следните чекори кои ќе 
бидат потребни за да се разгледаат нивните развојни потреби. 
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4.2. Користење формативно оценување за 
зголемување на постигањето 

 
Резимето на формативното оценување како што е опишано досега. 

 
ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ 

 
 
 

Користи јасно 
споделени 
критериуми 

Користи голем 
број техники 

Се заснова на 
предности и 

развива стратегии 
за надминување 
на слабостите 

Обезбедува 
редовен 
значаен 
повратен 

одговор за 
ученикот 

 
 
 

така што 
 
 

Ученикот е вклучен во 
процесот 

Ученикот се чувствува  
познато и вреднувано 

 
 

така што 
 
 
 

Ученикот доживува зголемено 
самопочитување и самодоверба 

 
 
 

така што 
 
 
 

Се подобрува мотивацијата на ученикот 
 

 
 

така што 
 
 

Зголемено е нивото на постигање на ученикот 
 

Оценувањето прави разлика кај учењето. Понатаму, тоа може да направи позитивна 
разлика кога учениците се активно вклучени со своето учење. 
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Влијанието на оценувањето 

 
Размислувањето, учењето и оценувањето можат да бидат поврзани на креативен и 
интегриран (комбиниран) начин. Сликата подолу се обидува да ја прикаже оваа врска. 
 

ОЦЕНУВАЊЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗМИСЛУВАЊЕ охрабрува УЧЕЊЕ 
 
 
 
Размислувањето го поттикнува учењето што овозможува да се одвива оценувањето. 
За возврат, оценувањето го мотивира размислувањето и учењето. 

 
Навратете се на претходните делови од овој водич и разгледајте како некои од работите 
за коишто зборувавме, како што е вклучување на учениците во сопственото учење, 
споделување на исходите од учењето и создавањето критериуми за успех, корисноста од 
учењето насочено кон ученикот итн. можат да се комбинираат со генералните и 
неформалните видови на оценување кои ги користите во училницата. 
 
Една од целите на оценувањето е да обезбеди информации за различна публика. 

Подолу е резимето од тоа кога и како може да се одвива оценувањето. 

• За време на  директно испрашување 
    лекцијата:          интеракција/дискусија 
           набљудување 

 

• Крај на лекцијата: тест за брз преглед (да/не итн.) 
 

• По лекцијата: оценување на домашната 
задача 

• Крај на единицата:  тест или фокусирана задача (домашна работа) 
 

• Крај на годината: подолг текст кој ја опфаќа работата во текот целата година. 
 
 
Затоа формативното оценување е интегрален дел на наставата и учењето и не треба да се  
„додаде“ на активностите. Тоа помага да се даде значење на наставната програма за 
секој ученик. Понатаму, тоа овозможува учењето кај секој ученик да напредува со 
оптимална стапка. 
 
Резултатите од проценката без разлика дали на краток, среден или на долг рок, треба да 
дадат директни информации за постигањата на учениците во однос на целите. Без 
разлика дали ги разгледувате чекорите кои се потребни за достигнување поединечна цел 
или постигање на цели со текот на времето, тие треба да се однесуваат на критериумот 
(договорено мерење или стандард кој треба да се постигне како критериумите за успех 
дискутирани претходно). 
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Таквите критериуми треба да бидат јасни и добро воспоставени. Начините на кои се 
поставуваат и користат критериумите треба да одразуваат патеки на образовен развој 
кои можат да се следат и кои нудат континуитет за оценувањето од страна на ученикот 
на различна возраст: оценувањата треба да се однесуваат на напредувањето. На 
неформално ниво, на пример, можеби би сакале да измерите колку добро поединци ја  
разбрале содржината на единицата или лекцијата. 
 
На повисоко ниво, да речеме тестирања на крајот на годината, резултатите од 
оценувањето треба да овозможат споредба помеѓу одделенијата и училишта така што 
колегите ќе можат да споделат заеднички јазик и да договорат стандарди: оценувањата 
треба да бидат умерени. 
 
Можеби најважно е што учениците треба да имаат улога во своето сопствено 
оценување. Тие точно треба да знаат што се очекува од нив и, исто така, да можат да 
понудат лично гледиште за нивното извршување. 

 
 

Учениците треба да знаат: 
• до каде се тие со учењето; 

 

• каде „одат”; 
 

• како да се стигнат таму. 
 

Суштински принципи на формативното оценување 
• Споделување на целите на учењето и критериумите за успех, и двете на долг рок и 
краток рок. 

 

• Активностите мора да се совпаднат со целите на учењето. 
 

• Развој на критериумите за успех со учениците. 
 

• Фокусот на критериумите за успех треба да биде како тие ќе ја постигнат целта на 
учењето. 

 

• Ефикасното поставување прашања треба да одговара на намената давајќи им време за 
размислување на учениците. 

 

• Учениците треба да бидат активно вклучени во самопроценката. 
 

Оценување на учењето 
 

„Оценувањето за учење“ ги спојува заедно сите идеи погоре како концептуален пристап. 
Добриот краток преглед на работата за концептот беше обезбеден од страна на 
Надлежниот орган за квалификации и наставни програми на Англија (England’s 
Qualifications and Curriculum Authority - QCA). Тој стана широко прифатен и се одвива на 
следниот начин: 

 
1. Обезбедување ефикасен повратен одговор за учениците. 

 

2. Активна вклученост на учениците во сопственото учење. 
 

3. Прилагодување на учењето за да се земат предвид резултатите од оценувањето. 
 

4. Препознавање на длабокото влијание кое оценувањето го има врз мотивацијата и 
самопочитувањето на учениците, од кои и двете суштински влијаат врз учењето. 

 

5. Потребата учениците да можат да се оценат себеси и да разберат како да се 
подобруваат.
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4.3. Развој на оценувањето во училницата 
 
Овој под-дел се однесува на развојните фази за проценка во училницата. Дијаграмот 
подолу покажува што треба да биде оценувањето. 

 
 
 

ПОЗИТИВНО  
ОЦЕНУВАЊЕТО 

ТРЕБА ДА БИДЕ... 

УПРАВЛИВО 

 
 

ПОСТОЈАНО  
 
ВАЛИДНО 

 
      КОРИСНО И   
     КОРИСТЕНО 

 
 
 
 
За да се поддржи развојот на оценувањето во училницата, наставниците треба да 
изградат свои вештини и знаење така што ќе стане составен дел на праксата во 
училницата. Следната активност за обука Ви овозможува да го одредите степенот до кој 
формативното оценување веќе се практикува во Вашето училиште. 

 
 

Активност за обука: Идентификување на постоечките формативни  
вештини за оценување(Додаток A6) 
• Да се процени кои вештини за формативно оценување веќе постојат помеѓу 

кадарот  – ова им дава на сите можност да ги земат предвид елементите на 
формативното оценување. Тоа е вредна контролна алатка. 

 

• Потоа можете да пополните лист со резиме за да покажете кои области 
чувствувате дека треба да се поддржат. (Истовремено ревизијата, исто така, дава 
можност да ги примените вештините кои кадарот веќе ги има развиено.) 

 

• На крајот, училишните менаџери можат да ги користат резултатите информации од 
контролата на вештините за да ги планираат потребите за обука за целото 
училиште – некои од нив може да бидат остварени со стручност која веќе ја има во 
училиштето (прикажана на индивидуалните листови со резиме) или некои од нив 
мора да бидат остварени со обезбедување на надворешен обучувач. 

 

 
 
 
 

4.4. Техники за оценување 
 
Постојат многу начини како пристап на формативното оценување. Можете да ги 
идентификувате најсоодветните начини во фазата на планирање и да ги посочите во 
Вашите планови. 

 
Износот на оценувањето кое реално може да се извршува делумно ќе зависи од 
избраните техники за оценување и соодветноста на задачата за оценување. Ќе треба 
да знаете дека клучните аспекти на учењето се разбрани за да продложите со следната 
лекција или единица и ќе треба да донесете одлука за најдобрите техники за оценување 
на истите. Еве неколку насоки. 
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Техниките за оценување генерално спаѓаат во две пошироки категории: 
 

Производ – Ученикот мора да работи самостојно за да се направие ефекасно 
оценување и проценката е направена откако била завршена 
задачата. 

 
Процес – Ученикот работи самостојно, но се оценува процесот на учење и 

затоа оценувањата мора да се вршат во времето кога се одвива 
учењето. 

 
или Ученикот работи во соработлива група. Произлегуваат прашања за 

тоа како да се идентификува придонесот на еден ученик, особено 
кога вежбата зависи од кооперативниот напор од страна на сите. 

 
Прво ќе го разгледаме процесот на оценување. 

 
1. Прашање и одговор 

 

 
Прашања со отворен одговор 

 

Прашања со отворен одговор – тие овозможуваат опсег на одговори и бараат 
учениците да размислуваат самите за себе, да даваат предлози и соодветно да 
планираат за да најдат одговори. Тие се корисни за оценување на применетото 
знаење по предметот природни науки од страна на учениците. 

 
• Форма на поставување прашања од повисок ред. 

 

• Бара проширен одговор. 
 

• Одговорите генерално се разликуваат. 
 

• Прашањата се отворени за толкување. 
 

Прашања со затворен одговор –овие бараат конечни одговори и бараат малку 
опис или објаснување. Тие се корисни за оценка на познатите факти. 

 
• Форма на поставување прашања од понизок ред. 

 

• Обично бара одговор со само еден збор. 
 

• Обично има само точен или погрешен одговор. 
 

Типови прашања 
 

Прашања со присетување (факти) 
 

• Честопати се користат на почеток на лекцијата за да поттикнат 
потсетување и да ја подобрат брзината. 

 

• Можат да станат досадни доколку се користат прекумерно.  
 

• Целта треба да биде јасна за 
учениците. 

 

• Претпоставува дека знаењето е веќе 
познато. 

 

• Бара одговор од само еден збор. 
 

• Корисно за зајакнување и оценување на учењето на крајот на лекцијата.
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Прашања за набљудување 

 
• Се користат за да ги натераат учениците да ги увидат моделите. 

 

• Прашањата ќе претпостават одредено фактичко знаење. 
 

• Од учениците се бара да објаснат или да прикажат нешто, обично со користење проширен 
говор. 

 

• Обично се поставуваат во врска со серии на примери, дијаграм или дел од структуирани 
апарати. 

 
Прашања за размислување 

 
• Одговорите се стремат да бидат проширени. 

 

• Важни за решавање проблеми и испитувања. 
 

• Учениците треба да ги поврзуваат научните концепти со реалните проблеми и значења. 
 

• Учениците треба да ја разоткријат науката зад зборовите. 
 

• Од учениците може да се побара да ги илустрираат своите објаснувања со прикажување 
пример при артикулирање на одговорот. 

 

Учениците ќе дадат подобар одговор на учењето доколку Вие: 
 
• Поставувате малку но добри прашања 

 

Две или три добро осмислени прашања се подобри отколку десет кои не се многу прецизни. 
Да се избегнува поставување прашања кои бараат одговор само со  
„да“ или „не“. 

 
• Барање подобри одговори 

 

Ако има помалку прашања, има време да се поттикнат повеќе одговори и да се овозможи 
повеќе време за размислување. Работете на добивање подобри одговори. 

 
• Поттикнете ги учениците да поставуваат повеќе прашања. 

 

Способноста за поставување прашање е една од клучните цели на доброто учење и 
претставува вештина која треба да се научи и вежба. Вреднувајте ги прашањата на 
учениците исто колку и нивните одговори. 

 
Активност за обука: Ефикасно користење на прашања (Додаток A7) 

 

Оваа вежба може да се извршува од групи наставници за да се истражат 
различните видови прашања кои наставниците можат да ги постават. Тоа, исто 
така, помага наставниците да одлучуваат за типовите прашања кои би сакале да 
ги постават во училницата. Активноста се стреми да поттикне дискусија помеѓу 
колегите за да се подобри нивната стручност. 

 
 
 
2. . Набљудување 

 
Размислете за она што го кажавме во врска со активното учење и како тоа му дава 
значење на знаењето, поставувајќи го во контекст на оформено искуство. Размислете 
за тоа како ова искуство и знаење може да се поврзат до поширок континуитет на 
знаењето со тоа што ќе им овозможите на учениците да разберат каде се наоѓаат во 
однос на напредокот на учењето. 
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Учениците имаат различни стилови на учење и активното/искуствено учење Ви 
дава, како наставник, можност да пристапите на една тема на многу различни 
начини одеднаш. Тоа Ви дава можност и да набљудувате како 
индивидуалните ученици учат, кои теми најдобро ги учат и на кој конкретен 
начин учат најдобро. Ова може да Ви даде информација за планирањето во 
поглед на нивниот развој и, исто така, во поглед на подобрувањето на 
Вашата сопствена испорака со текот на времето. 

 
Размислете што има влијание врз умот на еден млад ученик: 
 

гледање? * размислување? * слушање? * чувствување? * 
 
Тие би можеле приближно да се преведат во: 
 
- практична активност; 

- истражување; 

- решавање проблем; 

- игра. 

Ќе треба да земете предвид како ќе се случува некое набљудување, како што 
е: 
 
 
Физичката локација на наставникот 

Наставникот седи со група ученици каде што секоја учесничка улога е „надвор“  
од оценувањето кое треба да се изврши. 
 

• Наставникот седи до група ученици каде што улогата е пасивна и разбрана од 
страна на учениците. Ако биде потребна каква било интервенција за да се 
прошират објаснувањата итн., тогаш истата мора да се случи бидејќи 
оценувањето не се однесува на создавање заканувачка ситуација која може 
да се покаже како застрашувачка за младиот ум. Станува збор за тоа да се 
биде дел од позитивно доживување на учењето. (Оценувањето може да 
продолжи дури иако треба да се направат прилагодувања на главната цел и 
очекуваните исходи). 
 

• Наставникот седи подалеку од учениците, но во одредена ситуација може да 
ги исполни барањата на проценката. 
 
Учениците кои се оценуваат 

• Учениците мора да бидат вклучени, како и со сите оценувања, со соодветните 
кретериуми на почетокот на активноста. 
 

• Прашања кои се однесуваат на соработката мора позитивно да се 
разгледуваат. Како средство за поттикнување на учењето, учениците треба 
да комуницираат и ова не треба да се отфрла во поглед на давање валидни 
оценувања. Вниманието треба да биде фокусирано така што овие прашања 
нема да се воочуваат како проблем, туку како позитивен придонес за 
процесот на учење. Во тој поглед, професионалното расудување на 
наставникот игра решавачка улога во утврдувањето на она што го постигнал 
секој ученик. 
 

Набљудувањето, оценувањето и планирањето го поддржуваат развојот и 
учењето на учениците. Набљудувањето го опишува процесот на следање на 
слушателите, слушајќи ги и запишувајќи ги забелешките за она што го 
гледаме и слушаме. Го оценуваме напредокот на учениците со анализирање 
на нашите набљудувања и донесувањето одлуки за нив. Ги планираме 
следните чекори во учењето кај учениците и ова ќе следи од набљудувањата 
и проценките.
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Техниките 1 и 2 (прашање и одговор, и следење) се од типот на процесот 
каде што концентрација на еден ученик или мала група се бара за кратко 
време. Бројот на одлуки за оценување е ограничен на еден или на мал 
број цели. 
 
Техниката 3 подолу е од типот на производ. Голем дел од истата може да 
се одвива надвор од училницата. Ова овозможува запишување на одлуките 
настрана од ограничувањата на училницата. Голем број цели може да 
бидат остварени. Истовремено мора да се нагласи дека оценувањето на 
работата со ученикот може да биде пример за одлична пракса. 

 
 3. Давање повратен одговор 

 
Повратниот одговор може да биде устен или писмен. Секој повратен одговор треба 
да биде позитивен и разбирлив за учениците. Ние постојано им даваме повратен 
одговор на нашите ученици. Нашиот одговор на нивните придонеси во сесиите на 
испрашување или дискусиите мора да биде устен, но, исто така, може да биде 
невербален – насмевка или гест. Постојат безброј примери за тоа кога го правиме 
ова – насмевка на почеток на лекцијата, климање со главата. Подолу се набројани 
голем број различни техники за давање повратен одговор. 

 

 
 a) Устен повратен одговор 

 
Усмениот повратен одговор е потенцијално најефикасна форма на повратен 
одговор. Поттикнувањето на учениците да разговараат меѓу себе пред одговарање 
на прашањата го зголемува нивното постигнување. Тоа е најприродно и најчесто 
доживување од повратниот одговор за нив. Јазикот на училницата има огромно 
влијание и треба да создаде средина каде што слободното зборување за учењето е 
позитивно. Усниот повратен одговор од наставниците треба, главно, да биде 
фокусиран на целта на учењето и на критериумите за успех на лекцијата. 
Повратниот одговор може да се даде на поединец, група или на целиот клас: Таму 
каде што се користи вербален повратен одговор за да се даде одговор на 
писмената работа, задачата треба да биде обележана со „ВПО“ (вербален 
повратен одговор) и иницијализирана од страна на оценувачот. 

 
 б) Невербален повратен одговор 
 

Ова е многу ефикасно, особено со многу мали ученици, и конкурентниот елемент 
навистина ги мотивира неподготвените ученици во сите одделенија. Тој добива 
форма на системи за наградување, или позитивни знаци за да покажат дека 
наставникот е задоволен со одговорот/одговорите на ученикот. Примерите 
вклучуваат примена на насмевка, палците нагоре, печат или лепенка за нивниот 
труд, или ѕвезда или поен за тимот на часот или на посебна табела. Понекогаш 
овие награди се нудат заедно со иницијативите, на пример, ученикот со најдобар 
резултат добива мал подарок на крајот од семестарот. 

 
 в) Оценување од растојание 

 
Оценувањето треба да биде позитивно, јасно и соодветно во однос на својата цел – 
тоа треба да нуди позитивни придобивки за кадарот и учениците, и исходите треба 
да се искористат во планирањето. Најефикасното оценување се случува кога 
работата се оценува заедно лице в лице, но доколку ова не се случува и работата 
се оценува настрана од ученикот, следното треба да биде земено предвид:  
 
Дали учениците можат да ги прочитаат Вашите коментари? 
 
Дали учениците можат да ги разберат Вашите коментари?  
 
Дали им оставате време за да го прочитаат Вашето оценување?
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Дали им оставате време за да се направи одредено подобрување на работата пред да се 
продолжи со следната активност или дали очекувате ученикот да биде во можност да ги 
пренесе Вашите сугестии за подобрување на следниот дел од работата во нов контекст? 

 
г) Оценување со признание 

 
Ова е пристојно гледиште на работата и може да вклучува штиклирање или иницијал. Тоа 
подразбира дека некаков дијалог се случил за време на лекцијата, кој има влијание врз учењето 
кај ученикот. Признанието едноставно ги информира другите дека работата била решавана 
усно, во група или од стран на целата паралелка. 

 
д) Оценување на затворена вежба 
 

Ова е кога работата заеднички се оценува и затоа се дадени помалку примери за 
работата. Учењето е приоритет и се споделуваат недоразбирања или грешки, а не се 
засилуваат. Картите со одговор може да им бидат дадени на учениците за да ја оценат 
сопствената работа, доколку била диференцирана. Таму каде што овој метод се користел 
во текот на часот, ученикот кој ја оценува работата ќе ја коментира со својот иницијал. 

 
ѓ) Мотивациско оценување 
 
Некои ученици бараат потврда од наставникот дека имаат постигање. Ние треба да ја 
поттикнеме внатрешната мотивација каде што ученикот може прво да го идентификува 
својот сопствен успех, потоа и да го прослави истиот. Како генерално правило, ова 
оценување треба да биде колку што е можно попозитивно. 
 
е) Партнери за одговор 
 
Ова се однесува на ситуацијата кога двајца ученици заедно дискутираат за своите 
наоди, мисли, идеи или одговори пред да дадат одговор на паралелката или 
наставникот. Тие може да бидат во парови, во групи со слична или со различна 
способност. Тоа ги вклучува сите ученици во лекцијата, развива кооперативно и 
активно учење, класифицира мисли и создава средина „безбедна за разговор“. Може 
да се случи во воведот, како независна работа и пленарно (од целата паралелка). 
Партнерот за одговор Ви помага со вашата работа, Ви нуди одраз на работата и Ви 
помага да ја подобрите работата.  
 
ж) Оценување на квалитетот 
 
Ова е кога потребите за успех и подобрувањето се истакнуваат наспроти критериумите 
за успех. Да се побара одредено мало подобрување има големо влијание врз работата 
на учениците и нивниот став во однос на подобрувањето и учењето. Ова не би се 
случило за секој дел од работата, и со обука и моделирање од страна на наставникот, 
учениците можат да бидат поттикнати да ја обележат сопствената и сечија друга работа 
со користење на овој пристап. Овој пристап може да се изврши усно, осбено со помали 
ученици, како и во писмена форма. 
 
з) Самооценување и оценување на соучениците 
 
Учениците треба да бидат вклучени колку е можно повеќе во анализата и конструктивната 
критика на сопствената работа. Треба да ги поттикнеме  постојано да користат 
самопроценување, така што коментарот, гордоста од успехот, промената и подобрувањето ќе 
станат природен дел од процесот на учењето. 
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Оценувањето на соучениците и самооценувањето претставуваат многу повеќе од 
оценување на сопствената или меѓусебната работа од страна на учениците. За да се 
подобри учењето, тоа мора да биде активност која ги вклучува учениците со квалитетот 
на нивната работа и им помага да се изразат за тоа како да ја подобрат. Оценувањето на 
соучениците им овозможува да си дадат меѓусебен повратен одговор, така што ќе учат 
едни од други и заемно ќе се поддржуваат. Тоа додава вредна димензија на учењето: 
можноста за меѓусебен разговор, дискутирање и појаснување им овозможува на 
учениците да постигнат поголемо постигање од тоа што можат да го научат без помош. 
Оценувањето на соучениците помага да се развие самооценувањето кое поттикнува 
независно учење, помагајќи им да преземат зголемена одговорност за сопствениот 
напредок. 

 
Понатамошен совет за оценувањето 

 
Времето поминато во давање повратен одговор во писмена форма мора да води кон 
подобрување на работата на ученикот. Понекогаш може да има фрустрирачки ефекти кога 
тие постојано ги повторуваат истите грешки. Писмените стратегии за повратен одговор 
треба да го направат процесот полесен и поефикасен.  

 
Повратниот одговор во писмена форма има други клучни функции: 
 
• Тој може да покаже што треба следно да се научи. Честопати може да се утврди 
истата грешка – можеби ова може да ја формира основата за дискусија од целата 
паралелка? Повратниот одговор од оценувањето треба да се планира во следната сесија. 
Учениците треба да се навикнат на повратен одговор како начин на учење. Тие честопати 
може да направат моментални подобрувања на својата работа. 

 
• Тоа, исто така, им покажува на наставниците колку било успешно предавањето – 
лесно е да се утврди кога некоја лекција или активност не придонела за учењето. 
  

• Позитивен исход е начинот на кој треба да се поправат плановите за следната 
лекција. 
 

При давањето повратен одговор за работата во писмена форма треба да се направат 
повеќе активности: 
 
• Може да се користи маркер за да се обележи каде писмената работа била особено 
успешна. 
 

• Ако целта на учењето е запишана, страниците од работата може да станат позначајни за 
ученикот и за наставникот при разгледување на работата на подоцнежен датум. Може да 
се напише краток коментар во однос на целта на учењето за да се искаже дали била многу 
добро постигната или постигната. „Непостигната“ е многу негативен коментар. Има потреба 
од повеќе помош или делумно постигната  звучи многу подобро. Системот од кодови треба 
да функционира подеднакво добро. Истовремено, коментарот насочен кон ученикот е 
важен, на пример: Ова е многу структуиран и добро претставен извештај, Ана, уживав читајќи 
го. Ти благодарам. 
 

• Таму каде што целта на учењето не е запишана, на крајот од трудот треба да се запише 
коментар со повратен одговор во писмена форма кој го вклучува текстот од целта на 
учењето, на пример: Многу добро успеа да донесеш заклучок и да дадеш понатамошни 
предвидувања. Ако се користат лепливи ливчиња за учениците кои не се толку вешти во 
пишувањето, може да се користат зборовите предложени погоре. 
 

• За да се заштеди време потребно за водење евиденција, може да се свитка агол од 
страницата и да се обои за да се прикаже дека дел од трудот покажува постигање на 
конкретната цел. (Зборовната верзија може да се запише на почетокот од страна на 
постарите ученици. За помалите ученици наставникот може да запише код кога дава 
повратен одговор за трудот во писмена форма. Училиштата и наставниците ќе имаат свои 
сопствени системи за водење евиденција – важно е да се запамети дека давањето 
повратен одговор во писмена форма на начини слични на предложените погоре заштедува 
многу документациска работа. 

 

Многу од стратегиите опишани погоре, особено во самооценување и оценување на 
соучениците, се примери за тоа каде може да се случи активното учење и оценувањето. 
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Домашна задача 
 
Активностите за домашната задача на учениците им даваат можност да вежбаат и да ги 
прошират своите вештини и знаење, да ги развијат и прошират своите методи, техники и 
стратегии опфатени во лекцијата по математика на училиште. 
 
Важно е да се запамети дека не целата домашна задача треба да биде писмена работа. 
Постојат и други начини за проширување и утврдување на она што се работело во 
училницата од страна на учениците. Би можеле, на пример, да побарате тие: 
 
• да научат некои факти за броевите или таблици за множење напамет; 
 

• да играат со број или да оформат игра или да работат на тешка задача. Ако 
ова бил фокусот на работата во училиште, побарајте од учениците да 
креираат свој сопствен проблем или тешка задача; 
 

• направете одредено истражување, собирајќи податоци за употреба во следните или 
понатамошните серии на лекции; 
 

• учествувајте во активност која го користи домашниот контекст, таква каква 
што не би можела да се направи во училиште, како што е мерење на 
просторија или планирање нов мебел или цртање прецизен, во размер, план 
на спална соба; 
 

• користете информации кои ги дава семејството со цел да решите проблем; 
 

• подгответе го нивниот придонес за групната работа почната на училиште и нека биде дел 
од презентација. 
 
Активностите надвор од часот треба да бидат кратки, чести и важни, како и 
разновидни, интересни и забавни. 
 
Редовно се користи за да го проширува и утврдува учењето на часот и да 
дава одговор со конструктивен повратен одговор, домашната задача може 
да биде важен дел од учењето, и треба да се вреднуваат напорите кои ги 
вложуваат учениците. 
 
Повратниот одговор може да вклучува факти за да се подобри работата, 
како и препознавање на веќе направените подобрувања. 
 
Водење дневници и портфолија 
 
Дневници 
 
Водењето дневник по математика е средство со кое учениците можат да ги 
евидентираат своите индивидуални одговори на целите на учењето. Со други 
зборови, тие извршуваат одредено самооценување. Во математика, употребата на 
дневници каде што учениците запишуваат што можат да сторат, како и начините со 
кои се справуваат со проблемите, дава јасна слика за начинот на кој поединецот ги 
решавал работите и што знае, разбира или може да стори. Причините за водење 
дневници можат да бидат трикратни: 
 
• да се зголеми квалитетот на учењето; 
 

• да се поттикне самооценувањето; 
 

• да Ви овозможи да откриете што разбрал или не разбрал ученикот. 
 
Може да се користат различни формати за дневниците, отворени коментари, одговори или 
прашалници. Прашалниците со отворен одговор може да имаат форма на кратки делови во 
посмена форма во која ученикот пишува за она што е научено во лекциите и за нивните 
реакции на активностите кои тие ги извршиле за време на неделата. Тоа, исто така, може да 
вклучува коментари за нивните набљудувања и математички искуства.
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Придобивки од пишувањето 
 
Има сигурни придобивки од пишувањето за математиката. Дневниците им овозможуваат 
на учениците да ги истражуваат своите мисли и да ги пренесат на друго лице, како и на 
самите себе. Оваа комуникација може да биде сликовита, графичка или писмена. 
Записот од страна на учениците Ви дава повратен одговор за содржината и нивото на 
математиката. Тоа, исто така, претставува средство за комуникација помеѓу Вас и 
учениците. Пишувањето им овозможува на учениците да ги објаснат концептите и 
мисловните процеси. Пишувањето поттикнува креативност и самодоверба и им 
овозможува на учениците да го одразат наученото. 
 
Портфолија 
 
Портфолијата можат да бидат работен запис на завршената работа, што може 
да вклучува домашни задачи, записи во дневник или работа на час. 
 
Придобивки на портфолијата 
 
Портфолијата претставуваат начин за самооценување од страна на учениците. 
Самооценувањето од страна на учениците може да ја подобри довербата во нивната 
способност да „работат“ со природните наука и им овозможува да станат понезависни. 
 
Портфолијата им даваат на учениците можност да го спојат сето она што го имаат 
научено и да го документираат својот напредок. Учениците не секогаш  ја вклучуваат 
својата „најдобра“ работа, но може да покажат примери на друга работа која го прикажува 
нивниот напредок.



Природни науки за основно образование Водич за наставници Дел 5:Информациска и комуникациска технологија и 
 

51 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕЛ 5: ИНФОРМАЦИСКА И 
КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА 

 
 

Информациската и комуникациската технологија  (ИКТ) е вреден ресурс кој 
треба соодветно да се користи за да помогне во развивањето на вештини  и 
разбирање кај учениците. Сепак, важно е да се разгледа каде ИКТ може да 
додаде вредност на учењето во однос на други не-ИКТ ресурси. 

 
Планирање 

 
Како и со секое планирање, почнете со целите. 

 
ИКТ треба да ја подобри добрата настава. Треба да се користи во лекции само 
доколку поддржува добра пракса во наставата. Целиот опсег на ИКТ може да се 
користи на различни начини за да се исполнат две различни цели во наставата: 

 
• да ја поддржи Вашата настава; 

 

• да мотивира учење од страна на учениците. 
 

Пред да се донесе каква било одлука за користењето ИКТ во лекција или 
серија лекции, треба да бидат поставени некои прашања: 

 
• Дали тоа директно се однесува на наставните и учебните цели за таа лекција? 

 

• Дали наставникот и/или учениците можат да постигнат нешто поефикасно со 
тоа отколку без тоа? Погледнете ги вештините/ знаењето потребни со целта 
на учењето и размислете која активност најдобро би ја испорачала целта. 
Дали користењето ИКТ додава каква било вредност на исходот на оваа 
активност? 

 

• Посветете внимавание на креативен софтвер наместо на креативни ученици. 
Дали ИКТ кои се користат ја зголемуваат и поттикнуваат креативноста кај 
учениците? 

 

• Дали е соодветна за целата паралелка, мала група или индивидуална 
работа? Дали треба да се вклучам во група која работи на активност на 
компјутер? 

 

• Дали е соодветна за возраста? 
 

• Како користењето ИКТ ќе влијае на темпото на учење? 
 

• Дали им овозможува на учениците да дискутираат за своето учење? 
 

• Дали се однесува само на пасивно учење? 
 

• Дали дозволува активно учење? Дали учениците се под контрола? 
 

Наставниците треба да можат да ги изберат и да ги користат 
најсоодветните и најефикасните ресурси, вклучувајќи ИКТ, за да се 
исполнат целите на учењето. 
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Пример 1 а, трето одделение, цел заснована на знаење: 
 

Знае дека растенијата имаат корен, стебло, листови и цветови. 
 

Во фазата на планирање, ќе поставите прашања слични на овие: 
 

Какви вештини и/или знаење бара оваа цел?  
Каква активност/активности најдобро би ја исполниле оваа цел? 

 
Сега, исто така, треба да прашате: 

 
Дали користењето на ИКТ ќе додаде каква било вредност на оваа активност? 

 
(Запомнете – двигател на лекцијата е целта на учењето, а не активноста.) Ова е ваше 

планирање и вие ги избирате најдобрите начини за презентирање на активностите. 

Можностите за ИКТ во предлог- рамката на наставната програма по предметот природни 
науки за основно образование за оваа цел се: 

 
Користете едноставен софтвер за симулација за да ги идентификувате и означите 
вообичаените делови на телото. 

 
Сега треба да прашате: 

 
Дали овој предлог е корисен за активностите коишто ги планирам? 
Можам ли да го искористам за вовед/објаснување/демонстрација/оценување? 

 
Можеби сте решиле да ги натерате учениците да разгледаат различни видови на 
растенија кои цветаат (вистински и имитација) и сте одлучиле дека оваа активност од 
прва рака е подобра од понудените во предлозите за ИКТ. Тое е во ред. 

 
Сепак, предлогот за ИКТ би можел да обезбеди активност за група која бара поголема 
поддршка работејќи со возрасен за да може да се постигне целта откако ја завршиле 
практичната активност. 

 
Друга алтернатива за вклучување на овој предлог за ИКТ е да се користи како 
брза активност за проценка на поединци/групи во целата паралелка на крајот од 
лекцијата. 

 
Така, дадените предлози треба да ги разгледате во поглед на сопствената настава – и 
да ги користите селективно и флексибилно. 

 
Истиот процес може да се примени за која било цел на учењето. 

 
 
 

Пример 2 a трето одделение, цел заснована на вештини 
 

Знае дека растот на растението е под влијание на температурата. 
 

Во фазата на планирање ќе поставите прашања слични на овие: 
 

Какви вештини и/или знаење бара оваа цел? 
Каква активност/активности најдобро би ја исполниле оваа цел? 
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Сега, исто така, треба да прашате: 
 
Дали користењето на ИКТ ќе додаде каква било вредност на оваа активност? 
 
(Запомнете – двигател на лекцијата е целта на учењето, а не активноста.) Ова е Ваше 

планирање и Вие ги избирате најдобрите начини за презентирање на активностите. 

Можностите за ИКТ во предлог- рамката на наставната програма по предметот природни науки 
за основно образование за оваа цел се: 
 

1. Поставува растојанија на локации со различни температури и користи снимач на 
податоци за да ја следи температурата за одреден период. 

 
2. Користи дигитална камера за да ги сними растенијата на почетокот и на крајот на 

експериментот. 
 

3. Ги презентира сликите и преземените податоци од снимачот. Дискутирајте ги 
наодите и донесете заклучоци. 

 
Сега треба да прашате: 
 
Дали овој предлог е корисен за активностите кои ги планирам? 
Можам ли да го искористам за вовед/објаснување/демонстрација/оценување? 
 
Можеби сте решиле да ги натерате учениците одредено време да набљудуваат различни видови на 
растенија на различни локации околу училиштето. 
 
Со употребата на снимачи на податоци овде би се избегнала голема конфузија и 
средување на резултатите. Ако сте позаинтересирани за тоа како учениците ги толкуваат 
резултатите, тогаш користењето на снимачите на податоци би било идеална можност која 
заштедува при соберање на резултатите. 
 
Сепак, предлогот да се направат слики пред и потоа би можел да обезбеди активност за 
помалку способната група која работи со возрасен за да може да ја постигне целта. 
Совршено е прифатливо едно објаснување да се заснова на набљудување, отколку 
понекогаш да се заснова на математички податоци. 
 
Така дадените предлози треба да ги разгледате во однос на Вашата настава – и да ги 
користите селективно и флексибилно. 
 

Можности за ИКТ во рамката на наставната програма по предметот природни науки 
 
Додатокот В од овој водич наведува можности и предлози за употреба на ИКТ во 
рамките на предметот природни науки. 
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ДЕЛ 6: СРЕДИНАТА ЗА УЧЕЊЕ 
 
 
 
 

6.1. Организација на училницата 
 

Има најразлични начини за организирање на училницата за наставата. 
Со текот на времето, комбинацијата од сите пристапи наведени подолу 
ќе ги направи соодветни, во зависност од природата на работата која се 
презема, достапни ресурси (вклучувајќи го времето), способности на 
учениците и Ваши лични карактеристики. 

 
Стратегии за ефикасно управување со учењето 

 

Организација на училницата Предности Ограничувања 

Настава за целата 
паралелка 
Дискусија 

Демонстрација 

Гледање ДВД/ТВ 

Лесно за организирање. 
 

Економично во 
поглед на 
потребните 
ресурси. 

Нема можности за 
искуство од прва 
рака. 

 

Не се совпаѓа со 
способностите на 
учениците. 

 

Тешко е да се 
вклучи секој 
поединец. 

Практична работа 
 

Учениците работат во 
мали групи кои вршат 
слични задачи. 

 

Барањата за ресурси се 
познати. 

Лесно е да се испланира 
однапред. 

 

Овозможува можности за 
искуства од прва рака. 

Може да се прилагоди 
на способностите на 
учениците. 

 

Лесно се споредуваат 
набљудувањата на 
групите. 

 

Го олеснува водењето 
евиденција. 

Проследувањето може 
да се докаже како 
тешко. 
Може да е потребно 
многу опрема. 

Циркус од активности 
 

Мали групи ученици 
ротираат низ училницата 
за време на лекцијата, 
испробувајќи голем број 
активности. 

Лесно да се испланира 
однапред. 

 

Нуди можности за 
искуства од прва рака. 

 

Помалку сложено во 
поглед на ресурсите. 

Активностите не 
можат да бидат 
последични. 

 

Претпоставува 
еднакво време за сите 
активности и сите 
групи. 

 

Го отежнува 
водењето 
евиденција. 
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(Продолжува) 
 
 

Организација на училницата Предности Ограничувања 

Тематски пристап 
 

Мали групи работат 
независно за да 
придонесат за целата 
тема што се работи. 

Учениците работат 
според сопственото 
темпо. 

 

Овозможува искуство од 
прва рака. 

 

Води до добра 
комуникација. 

Тешко е да се уреди 
урамнотежено искуство 
по предметот природни 
науки. 

 

Тешко да се обезбеди 
кохерентност. 

 

Тешко е да се дојде до 
разбирање кај остатокот 
од паралелката. 

Индивидуални теми 
 

Поединци или мали 
групи работат на 
единици кои самите ги 
избрале. 

Висока мотивација. 
 

Искуство од прва рака. 
 

Учениците работат со 

сопствен потенцијал.  

Добро за научен клуб. 

Многу побарувања 
за наставникот. 

 

Потребна е 
структуирана 
рамка. 

 

Бара повеќе ресурсите. 
 

Користете ја Вашата слобода за одлучување за да изберете кој од пристапите погоре 
најдобро ќе одговара на ситуацијата за учење на планираната лекција. Ова ќе 
овозможи управување на училницата, со олеснети можности за учење во различни 
насоки – според саканиот исход. 

 
Откако ќе биде избран организацискиот метод, важно е потоа да одлучите како ќе ги 
поддржувате, насочувате и оценувате учениците за време на сесијата и тоа да се одреди 
во планот на лекцијата за секоја сесија. 

 
Како можам да ги поддржам учениците за време на активноста? 

 
Ова треба да ја формира основата на Вашиот план за лекцијата. Еве список на работи за 

кои треба да размислите при планирањето. 

 

Можам ли да обезбедам поддршка и водство со: 
 

• работење 1:1 со поединец? 
 

• работење со група со слаба способности и поставување соодветни прашања за да го 
поттикнам нивното размислување? 

 

• диференцирање на работата со давање различни исходи на различни групи за да 
работат на истите? 

 

• нивно организирање за да работат во групи со различна способност, каде што може да 
биде дадена заемна поддршка? 

 

• обезбедување соодветни работни табели/листови за евиденција за да се олесни 
евиденцијата? 

 

• давање различни активности на групите? 
 

• користење на кои било други достапни возрасни за да работат заедно со конкретни 
поединци/групи? 

 

• движење помеѓу групи и дејствување како модератор? 
 

• предизвикување на поспособните ученици да го прошират своето размислување? 
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Дали можам да оценувам со: 

 
• следење и евидентирање индивидуални одговори? 

 

• испрашување на одредена група, пр. момчиња, ученици со средно ниво на способност? 
 

• давање директен вербален повратен одговор? 
 

• давање писмен повратен одговор за нивната работа? 
 

• поставување прашања во истиот контекст и барање тие да го применат тоа што го 
научиле во новата ситуација? 

 

• давање формален тест? 
 
Овие одлуки треба да бидат вклучени во Вашиот план за лекцијата, така што кој било 
друг возрасен кој треба да биде вклучен во лекцијата може да биде вклучен и треба да 
биде свесен за својата улога. 

 
 

6.2. Создавање позитивна атмосфера 
 
Сè од погоре наведеното треба да ја претставува училишната сцена. Вашата улога е 
да создадете атмосфера во училницата која е централна за сè што се случува за да 
ги подобрите наставата и учењето. 

 
Наставните пристапи треба да бидат доследни. Учениците ќе се борат за да се вклучат 
во активното учење каде што ќе работат со партнери и групи за разговор доколку тие 
вообичаено се обесхрабрени да зборуваат. Креативното размислување би било тешко 
во училница каде што ова не е поттикнато. Работењето како група не е лесно доколку 
учениците се навикнати да работат индивидуално. 
 
Одлични активности за активно учење кои резултираат со практики на позитивна 
проценка нема да се случуваат во „непродуктивна“ атмосфера. 

 
Најдоброто оценување на учењето ќе се случи таму каде што создавате средина каде 
што секој се чувствува пријатно и е запознаен со рутините. Учениците ќе одговорат на 
сите видови активности доколку атмосферата е таква што ги охрабрува целосно да 
учествуваат во развојот на своето учење. 

 
Вашата улога ќе биде: 

 
• да обезбедите учениците да имаат активна улога во процесот на учењето; 

 

• да покажете почитување на идеите на сите други; 
 

• да ги поттикнете да дадат добри причини за своите идеи; 
 

• да ги вклучите сите во дискусиите; 
 

• да инспирирате доверба кај учениците за да ги тестираат своите сопствени идеи; 
 

• да обезбедите дека тие имаат доволно време за соодветно да ги истражат идеите; 
 

• да им помогнете да работат заедно и да ги споделат идеите со другите и да ги цените 
идеите на другите; 

 

• да ги поттикнете да донесат свои одлуки; 
 

• да користите различни техники за испрашување и да ги поттикнете учениците да размислат за 
сопствените прашања; 

 

• да го направите учењето пријатно и забавно доживување. 
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6.3. Избор на ресурси 
 
Ресурсите во училницата и дома треба да бидат подредени и привлечни. Сите 
ученици да можат да го оценат ресурсот. Ако ресурсот претставува пречка за 
учењето, тој треба да се промени или прилагоди. 
 
Средината за учење треба да биде добро организирана, безбедна, интересна и 
пријатна. Информациската и комуникациската технологија, како и визуелната помош 
треба да се користат имагинативно. Учениците се тие коишто сакаме да бидат 
креативни и имагинативни. Некои ресурси од ИКТ го отфлаат ова со самото тоа што 
се креативни и имагинативни без да дозволат многу, или воопшто да не дозволуваат 
учество од страна на ученикот. 

 
Ресурсите треба да бидат различни и релевантни за учењето и целта. Тие треба да 
имаат висок квалитет, така што учениците ќе ги користат и почитуваат. 

 
Ресурсите можат да го поддржуваат, потпомагаат и, уште поважно, да го прошируваат учењето. 
 
Ресурсите треба да бидат достапни за сите ученици за тие да можат да заземат 
позитивна улога во учењето. 

 
За да се поттикне поопширен пристап, се препорачува да користите различни 
типови активности и ресурси кои применуваат различни сетила за да се овозможи 
целосно доживување на учењето. 
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ДОДАТОК A: АКТИВНОСТИ ЗА 
ОБУКА НА НАСТАВНИКОТ 

 
Следните страници вклучуваат активности за обука споменувани низ 

водичот.  

A1. Договарање на терминологијата 

A2.  Создавање формат на план за лекција  

A3.  Подготовка и предавање на лекција 

A4.  Споделување на намерите на учењето 

A5.  Создавање критериуми за успех со учениците 
 

A6.  Одредување на постоечките вештини за формативно оценување 
 

A7.  Ефикасно користење прашања 
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Активност за обука A1: Усогласување на 
терминологијата 

 
Сесија на работилница за да се договори терминологијата. 

 
Ова е многу кратка активност којашто треба да води кон дискусија што 
постигнува разбирање на различните нивоа на планирање. 

 
Цели: 

 
да се одредат различните нивоа на планирање; да се одреди нивната цел; 

да се добие увид на различната терминологија. 
 

 
Инструкции 

 
Да се објасни активноста со користење Активност за обука A1: 
Испечатен лист (што може да се копира од двете страни). 

 
• Да се земат предвид сите термини коишто се користат во 

планирање и да се прикажат, т.е.:  

  - долгорочно; 

- среднорочно; 

- краткорочно; 

- план за работа; 

- единица за работа; 

- рамка; 

- план за лекција. 

• Поединци или групи го користат листот за да запишат забелешки 
идентификувајќи различни нивоа на планирање и терминологија и што значат 
тие. 

 

• На крај дискусија за да се постигне договор. 
 

Вредноста на оваа активност е да се работи на задачата, а не толку многу на 
исходот. Дискусијата ќе ги направи појасни нивоата на планирање. 

 
На крајот, водачите на активноста може да сакаат да ги споделат дефинициите како 
што е дадено во овој водич. Споделеното разбирање ќе го направи водичот 
полесен за следење.
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Активност за обука A1: Печатени материјали 
 

Цели: 
 

• да се идентификуваат различните нивоа на планирање; 
 

• да се идентификува нивната цел; 
 

• да се добие увид на различната терминологија. 
 

ФОРМАТ НА ПЛАН ЗА ЛЕКЦИЈА 
 

Долгорочно планирање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среднорочно планирање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткорочно планирање 
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Активност за обука A2: Создавање формат на 
план за лекција 

 
 
 

Цел: 
 

да се создаде формат за планови за лекциите. 
 

 
Инструкции 

 
• Печатени материјали 1: поканете ги колегите да наведат колку е можно 

повеќе од областите за кои сметаат дека треба да бидат вклучени во планот 
за лекцијата како што е можно. 

 

• Средете ги идеите на голем лист хартија поставен на табла за да постигнете 
некаков вид консензус. 

 

• На A4 лист направете можен формат за да го вклучите целиот суштински 
важен материјал. 

 

• Дистрибуирајте ги Печатените материјали 2 со повеќе детали за време на 
активноста или како дел од пленарната активност. 

 

• Дистрибуирајте ги Печатените материјали 3 како примерок на форматот по 
дискусијата. 
 
Можни содржини што може да бидат предложени 

 
цел(и) 

 
критериуми за успех – изјави кои поддржуваат оценување (независно дали е 
постигната целта – погледнете го делот оценување) 

 
активност(и) организација; 

какви било посебни договарања/групи; 
 

улоги на различни возрасни (вклучувајќи го наставникот); 

ресурси, итн. 
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Активност за обука A2: Печатени материјали 1 
 

Цел: 
 

да се создаде формат за планови за лекции. 
 
 

ФОРМАТ ЗА ПЛАНОВИ ЗА ЛЕКЦИИ 
 

ШТО ТРЕБА ДА ВКЛУЧУВА? 

• 
• 

 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Како треба да изгледа? 
 

Дизајнирајте формат за планови за лекции. Вклучете ги сите соодветни 
наслови и простори за негово завршување.   
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Активност за обука 2: Печатени 
материјали 2 

 

 
Информации за форматирање краткорочни планови 

 

Плановите за активност/лекција (за една лекција или поврзани лекции по 
предмет, научени во текот на една недела) треба да прикажуваат: 

 
• детали за планираната активност, вклучувајќи точки кои треба да бидат 

опфатени од наставникот во претставувањето на зачачите и 
поддржувањето на учењето од страна на учениците за време на и по 
секоја лекција; 

 

• клучни прашања кои треба да бидат опфатени/разгледани за 
време на секоја активност; 

 

• детална поделба на специфичните задачи (чекори кои треба да 
ги поминат учениците, наместо целокупната активност); 

 

• диференцијација и групирање на учениците и какви било релевантни 
детали за кадарот; 

 

• детали кои покажуваат како лекцијата (лекциите) ќе се поврзат со 
постоечката одредба за специјални образовни потреби, како што се 
асистенции за поддршка на учењето или индивидуални едукативни 
планови; 

 

• информации за часовите кои се потребни за активноста; 
 

• потребни ресурси за активноста; 
 

• цели на учењето; 
 

• очекувани резултати од учењето; 
 

• критериуми за успех – описи/изјави за да се измери дали била 
постигната целта на учењето; 

 

• можности за оценување; 
 

•простор за забелешки за специфични групни или 
индивидуални изведувања. 

 
Коментирањето на краткорочниот план, исто така, треба да го поддржи 
наставникот во подготовката на последователните активности во 
среднорочниот план, како одговор на изведбите на учениците или на 
резултатите од задачата. 
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Активност за обука A2: Печатени материјали 3 

 
Почеток  на неделата: ЕДИНИЦА: ОДДЕЛЕНИЕ: 

 
Цели на учењето Критериуми 

за успех 

 
Активности  
(погледнете ги забелешките подолу: детали 
за диференцијација итн.) Ц:  
Цела парл.; Г: група; П: Поединец 

 
Ресурси 

 
Опис Ц/Г/П 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организација: детали за диференцијација / групи / 
улога на возрасен (поврзано со активности) 

Забелешки / можности за проширување / 
домашна задача 

 
 
 
ПО: 
прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н:набљудува
ње 
О: оценета 
работа 
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Активност за обука A3: Подготовка и испорака на 
лекција 

 
 

Цел 
 

Ова е мотивациска вежба за споделување искуство и градење доверба. 
 

 
Инструкции 

 
Поделете лепливи ливчиња или стикери. Побарајте колегите одново да 
размислат за сите најразлични работи коишто ги прават при 
подготвувањето и предавањето на лекцијата. Поканете ги на посебно 
ливче секој од нив да запише забелешка и залепете го на голем лист 
хартија кој е поставен така што сите ќе можат да го видат. Следната 
дискусија може да биде многу забавна, но таа има и сериозна страна 
во препознавањето на сите вештини кои наставникот треба да ги 
практикува во училницата. 

 
Списокот подолу е само примерок кој би можел да доаѓа од 

Активноста 3. Не се претставени по редослед на важноста: 

–  подготовка на лекции/ресурси; 
–  давање инструкции на паралелката; 
–  оставање учениците да зборуваат; 
–  поставување на задачи достапни за сите; 
–  споделување на постигањата; 
–  давање пофалби и награди; 
–  поставување прашања; 
–  поставување задачи; 
–  оценување на работата; 
–  водење дискусии; 
–  споделување на намерите за учење (целите); 
–  одредување домашна задача; 
–  одредување цели; 
–  оставање учениците да преземат водство; 
–  набљудување на учениците; 
–  дискутирање со групите; 
–  дискутирање со поединците; 
–  помагање на поединци; 
–  објаснување на работите; 
–  одговарање на прашања; 
–  нудење уверување. 

 
Сисокот може да биде многу поголема. 

 
Можно е сето горенаведено да се случи за време на една лекција. Со 
добро управување со времето, ресурсите и најважно од сè, учениците, 
може да се оствари сето тоа. 
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Активност за обука A4: Споделување на целите 
на учењето 
Цели: 

 
• да се научи како опсегот на целите на учењето да се претвори на 

јазик кој е лесен за децата; 
 

• да се научи како да се пишуваат соодветните критериуми за успех; 
 

• да биде свесен за многуте начини на кои целите на учењето можат 
да им бидат претставени на учениците. 

 
Инструкции 

 
1. Навратете се на Дел 3: Пристапи кон учењето. Изберете опсег на цели 

на учењето од рамката на наставната програма кои јасно ги 
претставуваат следните категории на активности: 

 

• да знае; 
 

• да разбира; 
 

• да биде свесен да; 
 

• да биде свесен за. 
 

2.Побарајте од наставниците да ги прераскажат овие цели со користење термини 
кои се лесни за децата. 

 

3.Навратете се на страниците 38 и 29 во Делот 3: Пристапи кон 
учењето и побарајте од учениците да предложат соодветни 
критериуми за успех за секоја цел. 

 

4.Поделете ги Печатените материјали 1 и 2. Побарајте наставниците да 
предложат голем број методи со кои целите на учењето можат да ѝ 
бидат претставени на целата паралелка, на диференцирани групи, на 
помали и постари ученици итн. Список со можни методи можат да се 
најдат подолу. 

 

• Вербално – не е секогаш толку успешно како визуелениот метод 
кој останува достапен низ сесијата. 

 

• Пишување на училишна табла/магнетна табла/голем лист хартија на 
табла – наједноставниот начин (постарите ученици можат да го 
препишат ова во нивните книги/работни тетратки). 

 

• Пополнување дијаграм и прикажување на истиот за сите да го видат. 
 

• Негово зачувување на компјутер за да се прикаже на интерактивна табла. 
 

• Да се има сет на претходно испечатени лепливи ливчиња за секој 
учебник на ученикот – корисно за помалите ученици. 

 

• Да се пишува на индивидуален или групен лист за да се прикаже на 
бирото (добро каде што задачите се диференцираат и целите се 
различни). 

 

Дијаграмите или постерите би можеле да изгледаат слично на предложените  
во Печатените материјали 1 и 2. 



Природни науки за основно образование Водич за наставници Додаток A: Активности за обука на 
 

Додаток A4 67 

  

 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активност за обука A4: Печатени материјали 1 
 
 
 

Денеска учиме да... 
 
 
 
 
 

 
 

(овде запишете ја целта  
на учењето) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ќе знаеме дека сме го сториле ова 
бидејќи... 

 
 
 
 
 

 
(овде набројте ги критериумите  
за успех)
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Активност за обука A4: Печатени материјали  2 
 

Цел на 
учењето... Поформалниот пристап 

може да биде 
попривлечен за постарите 
ученици 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ќе знаеме дека сме го постигнале ова бидејќи. . . 
 
 
 
 

Критериуми 
за успех 
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Активност за обука A5: Критериуми за 
создавање успех со учениците 

 
 
 
 

НАСТАВНИКОТ: 
Што ти помага да 
научиш најдобро? 

 
 
 

УЧЕНИКОТ:  
Гледањето на работата на 

другите ученици на 
почетокот на лекциите. 

Цел: 
 

да се планира и предаде лекција во која учениците запишуваат сопствени 
критериуми за успех. 

 
Инструкции 

 
Фаза 1: Планирање 

 
• Избрани цели на учењето. 
• Создадете сопствена проценка на критериумите за успех. 
• Подгответе примероци на претходната работа – добри и не толку добри. 

Пр. пишување; цртање; фотографии; 3Д објекти; видео клипови за 
физичко образование, игри, драма. 
• Испланирајте добри (отворени) прашања кои ќе ги натераат учениците (при 

разговор со партнерите) да размислуваат и да дискутираат за суштината на 
целта на учењето. (Одговорите можат да откријат нешто што е погрешно 
разбрано.) 

 
Фаза 2: Предавање на лекцијата 

 
• Дадете вовед за лекцијата. 
• Дадете инструкции за задачата. 
• Споделете ја целта на учењето. 
• Поставете прашања за да поттикнете дискусија – евидентирајте критериуми за 
успех. 
• Споделете примероци за работата: Што можете да видите? Споредете 

и проверете го списокот. . . Ова може да додаде или одземе единици. 
• Прикажете го договорениотсписок на веќе опишаните начини. 
• Учениците работат на задача која се однесува на критериумитена коишто работат. 
• Поканете ги учениците да ја споделат работата со паралелката/партнерот за 
разговор. 
• Учениците прават подобрувања. 
И на крајот: 
испланирајте дискусија која: 

– го сумира учењето; 
– избира примери каде што се направени подобрувања; 
– се однесува на следниот чекор/фокусот за учење. 
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Активност за обука A6: Идентификување на 
постоечките вештини за формативно оценување 

 
• Утврдете кои вештини за формативно оценување веќе постојат кајкадарот. 

– Ова на сите им овозможува да ги земат предвид елементите на 
формативното оценување. Тоа е вредна алатка за проверка. Ќе ги најдете 
елементите корисно наведени во документот подолу. 

 

• Потоа можете да пополните лист со резиме за да покажете кои области 
чувствувате дека треба да ги поддржите. (Истовремено проверката дава 
можност да ги искористите вештините кои кадарот веќе ги има развиено.) 

 

• На крајот, менаџерите на училиштето можат да ги користат резултирачките 
информации од проверката за да се испланираат потребите за обука на 
целото училиште – можеби некои во училиштето веќе се стручни (прикажано 
на индивидуалните листови со резиме) или некои од нив можат да станат 
стручни со обезбедување на надворешен обучувач. 

 

Забелешки за формата на анкетата: 
 

• Оваа форма треба да им овозможи на наставниците и на училиштата да земат 
предвид кои елементи на формативно оценување ги чувствуваат како 
најпогодни и кои ќе им помогнат да се одреди каде би била корисна 
понатамошна обука. 

 

• Прашалниците се генерички за да одговараат на наставниците од сите 
старосни групи, а некои, на пример, може да не се соодветни за основната 
фаза. Ако е ова случај, во полето за коментари Ве молиме запишете 
„неприменливо“. 

 

Сакани исходи Секогаш Понекогаш Никогаш Коментари 

Запишувам јасни цели на 
учењето во моето 
среднорочно планирање. 

    

Запишувам јасни цели на 
учењето за секоја лекција по 
предметот природни науки во 
моитенеделни планови. 

    

Запишувам јасни цели на 
учењето за секоја лекција или 
активност која планирам да ја 
завршам. 

    

Ги споделувам моите цели 
на учењето со учениците 
вербално и во писмена 
форма. 

    

Моите цели на учењето се 
ставаат воделот „ученикот 
зборува“за да бидат разбрани. 
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Сакани исходи Секогаш Понекогаш Никогаш Коментари 

Ги утврдувам критериумите на 
успех за лекцијата и ги 
споделувам со учениците. 

    

Учениците ги утврдуваат 
критериумите за успех кога 
целите на учењето се 
споделени. 

    

Целите на учењето и 
критериумите се јасно 
прикажани. 

    

Споделувањето на целите на 
учењето стана очекување за 
учениците во паралелката. 

    

Им ја кажувам на учениците 
причината за вршење на 
активноста. 

    

Учениците ги запишуваат 
целите на учењето во своите 
книги (каде што е соодветно). 

    

Учениците можат си да ја 
кажат целта на учењето еден 
на друг или на наставникот. 

    

Ги користам целите на 
учењето и критериумите за 
успех како дел од мојата 
стратегија за оценување. 

    

Поминувам време учејќи ги 
учениците да се вреднуваат 
себеси. 

    

Учениците редовно се 
вклучени во проценување на 
сопствениот успех. 

    

Давам устен повратен 
одговор за време на лекцијата 
конкретно врз основа на 
целите на учењето. 

    

Во моето оценување 
наведувам каде ученикот ги 
исполнил критериумите за 
успех. 

    

Покажувам каде може да 
биде направено одредено 
подобрување. 

    

Запишувам прашалник 
„затворање на празнината“ 
за да им помогнам на 
учениците да се подобрат. 

    

На учениците им е дадено 
време да го утврдат 
сопственото подобрување. 
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Сакани исходи Секогаш Понекогаш Никогаш Коментари 

Им давам на учениците 
одредено време да го 
прочитаат моето 
оценување. 

    

Сите ученици во мојата 
паралелка имаат цели за 
предметот природни науки. 

    

Учениците се вклучени во 
поставување и дискутирање 
на нивните цели. 

    

Целите се визуелни, пр. 
користење картички со 
наведени цели на екран 
или во книги. 

    

Целите сеспецифични, 
мерливи, остварливи, 
релевантни и временски 
ограниченитака што 
учениците знаат кога ги 
исполниле. 

    

Целите се споделуваат со 
родителите. 

    

Кога е исполнета целта, 
новата цел е договорена и 
евидентирана нова цел. 

    

 
Ваше гледиште Да Не Несигурен Коментари 

Мислам дека споделувањето 
на целите на учењето 
имаше позитивно 
влијаниеврз учењето на 
учениците. 

    

Мислам дека давањето 
устен и писмен повратен 
одговор заснован на 
критериумитеза успех 
имаше позитивно 
влијание врз учењето на 
учениците. 

    

Мислам дека употребата 
на индивидуални цели во 
предметот природни 
науки имаше позитивно 
влијание врз учењето на 
учениците. 

    

Мислам дека родителите го 
разбираат нашиот пристап 
во однос на давањето 
повратен одговор и 
оценувањето. 
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ЛИСТ СО РЕЗИМЕ ЗА НАСТАВНИКОТ 
 
 

 ..................................................... Училиште:.................................................. 

                  (име и презиме)  

                         Одделението на кое му предавате................................... 

 
 
 
 
 

Навистина се чувствувам сигурно за овие аспекти од користењето на 
формативното оценување: 

 
9 

 
9 

 
9 

 
 
Би сакал понатамошна поддршка со овие аспекти: 

 
 
 

9 
 

9 
 

9 
 

Поддршката да биде дадена од:



Додаток A6 74 

 

 85 
 

 
 
 
 
 

ЛИСТ СО РЕЗИМЕ ЗА УЧИЛИШТЕТО (да се пополни од листите со резиме на 

наставниците) 

 

Име на училиштето: ............................................................................................. 
 
 
 

Кадарот во ова училиште навистина се чувстувува сигурно за: 
 

9 
 

9 
 

9 
 
 
 
 
 

Би сакал понатамошна  поддршка со : 
 

9 
 

9 
 

9 
 
 
 
 
 

Можеме да понудиме стручност на други училишта во : 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 
 
 

Договорени акциски поени по дискусијата: 
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Активност за обука A7: Ефикасно користење на  
прашања 

 
ЕФИКАСНИ ПРАШАЊА 

 
 
 

СО ОТВОРЕН 
ОДГОВОР – 

ГОЛЕМ БРОЈ 
ОДГОВОРИ 

 
 
 
 
 

 ФАКТ = ИЗЈАВА 
 ВИСТИНА ИЛИ ЛАГА 

= 
ПРАВИЛНО
ИЛИ 
ПОГРЕШНО 

 
СПРОТИВСТАВЕНА 
ГЛЕДНА ТОЧКА 

 
 
 
 
ПОЧНУВАЈЌИ ОД 
ОДГОВОРОТ ИЛИ 

КРАЈОТ 

 
 
 
 
 

Инструкции  
 

Работете со Вашиот партнтер за разговор. 
 

Работете со вашиот партнтер за разговор. 
 
Дискутирајте за секое прашање и одлучете за каков тип 
прашање станува збор. Запишете го бројот  во соодветниот круг. 

 
1. Сѐ е живо. Се согласувате или не? 

 
2. Зошто оваа играчка се движи, а оваа не? 

 
3. Тулите се најдобар материјал за градење куќа. Зошто? 

 
4. Одговорот е квадрат. Што можело да биде прашањето? 

 
5. (читајќи ја поемата „Возење со воз“и изоставувајќи го насловот.) За кое 
превозно средство станува збор во оваа поема? Дали се работи за автобус, 
автомобил, авион или брод? 

 
6. На сликата е прикажан викинг. Се согласувате или не? 

 
7. Дали само девојчињатате треба да бидат медицински сестри? 

 
8. Што сметате за карактеристика на здрав маж? 

 
9. Стаклото е одличен материјал за изработка на засолниште. Се согласувате  
или не? 

 
 



 
 

Наука за основно образование Водич за наставници ДодатокB: Примерок на планови за лекција 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОКБ: ПРИМЕРОК НА ПЛАНОВИ ЗА ЛЕКЦИИ 
 

•Прво одделение: Единица1A, 1.1 Ние 
 

• Второ одделение: Единица 1A, 2.1 Светлина и темнина 
 

• Трето одделение: Единица 1A, 3.1 Животни процеси 
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Почеток на неделата: прва недела од семестарот ЕДИНИЦА: 1.1 Ние ЧАС: 

В
ре

м
ен

ск
и 

ра
сп

ор
ед

 

Ре
ф

. р
ам

ка
: 

Цели на учењето Критериуми 
за успех 

Aктивности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 

Ресурси 

Д
ок

аз
 з

а 
по

ст
иг

ну
ва

њ
е 

Опис Ц/Г/П 

1 час  Ги препознава меѓусебните 
сличности и разлики. 

 
 
 
 
Идеи и доказ 
Се обидува да одговори на 
прашања со собирање 
докази преку 
набљудување. 

 
Планира истражувачка 
работа 
• Поставува прашања и 

придонесува за дискусии за 
тоа како да бара одговори. 

• Прави предвидувања. 
• Одлучува што треба да се 

одговори на научно 
прашање. 

 
Добива и презентира 
докази 
• Истражува и набљудува 

со цел да собере докази 
(мерења и опсервации) 
за да одговори на 
прашања. 

• Предложува идеи и 
следи инструкции. 

• Евидентира фази во 
работата. 

Можам да ти кажам 
некои карактеристики 
според кои сум сличен 
со мојот другар. 

 
Можам да ти кажам 
некои начини на кои сум 
различен од мојот 
другар. 

 
 
Можам да одговорам 
на прашањето со 
броење. 

Можам да предлагам. 

Можам да предвидувам. 
Можам да одлучам што 
да сторам. 

 
 
 
Можам да барам 
одговори. 

 
Можам да следам 
инструкции . 
Можам да покажам како 
ги евидентиравме 
одговорите. 
 

Воведна дискусија: Само со 
гледање едни во други, кој 
може да ми каже по што сме 
сите еднакви/различни? 

 
 
 
 
Колку деца во нашата 
паралелка имаат, на пр., 
кафеави очи? 
Собира податоци, пр. боја 
на очи, брои и толкува. 

 
Создава дијаграм кој покажува 
податоци и поставува важни 
прашања за да покаже дека 
децата разбираат како да го 
толкуваат. Пр.: Колку деца 
имаат кафеави очи? Колку деца 
немаат кафеави очи? Колку 
деца се вкупно? Која боја на 
очи е најмалку застапена кај 
децата? Итн. . . 

Ц 
 
 
 
 
 
 
 
Ц 

 
 
 
 
 
 
 
 
ИКТ база на 
податоци за 
резултатите 
или 
голем лист и 
хартија на табла за 
запишување / 
интерактивна табла 
за евидентирање 

 
Листови за 
евидентирање 
(погледнете  
додаток). 

ПО 
Д 

 
 
 
 
 
 
Д 
НО 



Фаза1: Единица1A, 1.1 Самите ние  
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(Продолжува) 

 
Почеток на неделата: прва недела од семестарот ЕДИНИЦА: 1.1 Ние Одделение: 

 
Цели на учењето Критериуми  

за успех 

 
Aктивности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијацијаитн.) 
Ц: цела парал.;Г: група; П: поединец 
 
Опис Ц/Г/П 

 
Ресурси 

 
 
 

 

Разгледува докази и 
пристап 
• Прави споредби. 
 
• Споредува што се случило со 
предвидувањата. 

 
Можам да се 
споредам себеси со 
другите. 
Можам да кажам дали  
моето предвидување  
било точно. 

 
Oрганизација: детали на диференцијација / групи / улога на возрасен (поврзано со активности)    Забелешки / можности за проширување / домашна задача 

Како воведна лекција, треба да биде водена од наставникот. 
 

Која било друга поддршка од возрасен може да биде корисна во креирање и 
евидентирање на набљудувањата. 

 
Учениците со посебни потреби можат да имаат потреба од 1:1 помош, во 
зависност од нивното конкретно ниво на потреби. 

Оценување на вештини:има голем број работи коишто можат 
да се оценуваат овде. Изберете фокус група за да ја 
набљудува друг возрасен и евидентирајте ги нивните 
одговори на контролна листа за вештиниили фокусирајте се на 
1 или 2 цели за група и/или сите деца за да го направите 
евидентирањето полесно. 
 
Прикажете го создадениот дијаграм и упатувајте сѐ според  
него во текот на неделата, поставувајќи важни прашања. 
 
Домашна задача: дознајте ја бојата на очите во Вашата 
фамилија – поканете ги да донесат фотографии или 
испратете им писмо до дома со барање да им се дозволи 
да ги донесат за следната сесија. 

 
ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н:набљудува
ње 
О: 
оценетаработ
а 



Фаза 2: Единица1A, 2.1.Светлина и темнина  
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Почеток на неделата: втора недела на семестарот ЕДИНИЦА: 1.1. Ние Одделение: 
 

Цели на учењето Критериуми 
за успех 

 
Aктивности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 
 
Опис Ц/Г/П 

 
Ресурси 

1 час  Ги препознава и именува 
главните надворешни 
делови од телото. 

Можам да ги 
именувам деловите 
од моето тело коишто 
можам да ги видам. 

Игра игри, пр. игра со 
инструкции. 
Пее песни кои ги поттикуваат 
децата за да ги допрат и 
именуваат надворешните 
делови од телото, пр. песни 
како„глава, раменици, 
коленици и палци“. 
Игри на совпаѓање каде што 
децата спојуваат карти на кои 
е прикажан ист дел од телото. 
Нацртајте тело и побарајте од 
децата да нацртаат и/или да 
направат колажи од алишта за 
нив/неа. Користете ги како 
приказ и побарајте од децата да 
направат слики за главните 
делови:глава/тело/раце/стапала . 

Ц

Ц 

 
 
 
 
Г 

Ц/Г 

Н 
 
ЦД или детски  
песни. 
 Н 
 

 
 
Игри со карти. Н 
 
 
Уметнички  
материјали, О 
хартии, материјали, 
лепак, боја, материјали 
 за пишување итн. 

 
Организација: детали за диференцијација / групи / улога на возрасен (поврзано со активности)Забелешки / можности за проширување / домашна задача  

 
ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н: 
набљудување:
О:оценета 
работа 



Фаза 2: Единица1A, 2.1.Светлина и темнина  
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Почеток на неделата: прва недела од семестарот ЕДИНИЦА: 2.1.Светлина и темнина ЧАС: 
 

Цели на учењето Критериуми 
за успех 

 
Aктивности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 
 
Опис Ц/Г/П 

 
Ресурси 

 
1 час  Може да идентификува 

различни извори на 
светлина, вклучувајќи го 
Сонцето. 

ППМожам да го 
идентификувам 
Сонцето како 
главен извор на 
светлина на 
Земјата. 

ПМожам да   
      идентификувам  3    
различни извори  
на светлина. 
МСМожам да   
      идентификувам  5      
      различни извори  
      на светлина.

Чита приказна или поема за 
светлина та и темнината – или чита 
приказна сој свеќа.Ц 
 
Децата да зборуваат за нивните 
искуства за ноќта. 
 
Игра за сонцето – на игралиште. Ц 
 
Оди околу училиштето за да побара 
извори на светлина. 
 
Светла за фестивали и  Г 
прослави. 

Книга со приказни 
за светлина и 
темнина. 
 

 
 
 
Сончев ден. 
 
 
 
Слики од фестивали и 
прослави каде што се 
се користи светло. 

ПО 
 

Д

Н 
 
Н 
 
 
Д 

 
Oрганизација: детали за диференцијација / групи / улога на возрасен (поврзано со активности) Забелешка / можности за проширување / домашна зад. 
 

Возрасните треба да ги поттикнат сите деца да се вклучат во 
активностите – слушање на приказната, учество во дискусија, играње 
игри и одење околу местото. 

 
Работа со мали групи  за да се дискутираат повторни употреби на идеи и 
фестивали на светлината – помага со снимање/помнење повратенодговор 
за остатокот од класот. 

Децата со оштетен вид ќе имаат потреба од посебна 
поддршка за време на оваа единица – користење визија и 
преку допир чувствување извори на светлина како извори на 
топлина. 
 
Важно е наставниците да им помогнат на другите деца да бидат 
сензитивни и свесни за оние коишто имаат оштетување на видот. 
БЕЗБЕДНОСТ– Секој отворен пламен најдобро се користи во 
песочен послужавник пр.тава за печење наполнета со сув песок. 
Децата треба да стојат подалеку од пламенот. 

 
ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н: набљудување 
О: оценета 
работа 



Фаза 3: Единица1A, 3.1.Животни процеси   
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Почеток на неделата: втора недела на семестар ЕДИНИЦА: 2.1.Светлина и темнина ЧАС: 
 

Цели на учењето Критериуми 
за успех 

 
Активности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 
 
Опис Ц/Г/П 

 
Ресурси 

 
1 час  Знае дека темнината е 

отсуство на светлина. 
Можам некому да му 
објаснам зошто е 
темно. 

Создава „темен дел“во 
училницата. Учениците по ред 
играат таму и доживуваат 
присуство во темна средина. 
 
Активности со црна кутија/ел. 
батерија. Учениците 
истражуваат како да откријат 
што има во кутијата или 
пештерата во темница и да 
предвидат, потоа ги 
идентификуваат предметите на 
светло (природно или 
вештачко). 

Г/П 
 
 
 
 
 
П 

Дел од училницата е 
одделен со завеса.
 Н
Завеси од црн или 
темен/тежок материјал. 
 Д 
Конструирање сцена на 
кафез на пример? 
 
Ел. Батерии. 
Предмети за  
осветлување. 

 
Oрганизација: детали за диференцијација / групи / улога на возрасен (поврзано со активности) Забелешки / можности за проширување / дом. задача 

Возрасните следат игра со улоги и ги запишуваат важните набљудувања. 
 

Поставувајте прашања со отворен одговор за да дознаете како учениците 

ги идентификуваат невидените објекти. Помагајте со активност за 

оценување – колаж преку дискутирање на завршените слики. 

 

Децата честопати немаат искуство во тотална темнина и 
понекогаш кажуваат дека можат да гледаат во темно бидејќи 
уличните светилки им ја осветлуваат собата кога спијат. 
 
ОЦЕНКА 
Направете колаж за ноќ/ден, темнина/светлина или слика, 
пр. „Што може да видиме на дневна светлина“и„Што може да 
видиме ноќе“. Дискутирајте што покажуваат нивните 
слики/колажи.

 
ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н:набљудувањ
е 
О: оценета 
работа 
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Почеток на неделата: прва недела од семестарот ЕДИНИЦА:3.1 Животни процеси Одделение: 
 

Цели на учењето Критериуми 
за успех 

 
Aктивности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација.) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 
 
Опис Ц/Г/П 

 
Ресурси 

 

2 часа  Може да групира живи 
работи во групи, користејќи 
едноставни карактеристики 
и опишува образложение за 
групирањата. 

 

ППМожам да 
групирам живи 
работи во групи. 

ПМожам да групирам 
живи работи во 
групи (и со помош 
на возрасен нека 
каже зошто..) 

 
МСМожам да сортирам 

живи нешта во 
групи (и нека му 
каже на некој 
возрасен зошто) . 

 

Идентификува што можеат да 
прават сите живи суштества – 
се движат, растат, се хранат, 
дишат, се размножуваат, 
користат сетила. 
 
Поставете циркус 
(различниактивности на 
различни маси) одсензорни 
активности – какопотсетник што 
се нашите сетила:–Тестери за 
вкус/мирис, вреќички за 
препознавање што има во нив, 
игри со превез, активности за 
слушање – идентификување 
звуци. 
 
Групни активности

 

Ц 
 
 
 
Г/П 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Г/П 

 

фотографии, 
хулахопи, 
вреќички за 
препознавање 
што има во нив, 
лупи 

 

Д 
 
 
 
Д/Н 

 
Организација: детали за диференцијација / групи / улога на возрасен (поврзано со активности)  Забелешки / можности за проширување / домашна задача 

Возрасен треба да ги набљудува активностите на маса и да ги проверува завршените групни активности.  ПО: 
прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н:набљудувањ
е 
О: оценета 
работа 
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Трето одделение: Единица1A, 3.1.Животни процеси 

 
 

Почеток на неделата: втора недела од семестар ЕДИНИЦА: 3.1.Животни процеси Одделение: 
 

Цели на учењето Критериуми 
за успех 

 
Aктивности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 
 
Опис Ц/Г/П 

 
Ресурси 

 
2 часа  Може да ги опише разликите 

помеѓу живите и неживите 
работи, користејќи знаење 
за животните процеси. 

Можам да ја кажам 
разликата помеѓу 
нешто што е живо и 
нешто што никогаш не 
било живо. 
 

Повторува живи наспроти неживи – 
Како ги разликуваме? Ц 
 
Прави разлика меѓу живи и неживи 
– договара дефиниции.          Ц 
 
Истражува различни начини на 
движење.               Ц 
Истражува како дишиме. Г 

Секундарни извори 
– интернет, книги, 
CD-мемории. 
 
 
 
 
Огледала. 

ПО 

Д 
 
Д 
 

Н

Н 
 

Организација: детали за диференцијација / групи / улога на возрасен (поврзано со активности)  Забелешки / можности за проширување / домашна задача 
 

Возрасните ја надгледуваат активноста на дишењето пред огледало. Се поврзува со истражување различни начини на движење и 
како дишиме. 

 
 
ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н: 
набљудување 
О: оценета 
работа 
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ДОДАТОК В: МОЖНОСТИ ЗА ИКТ ВО 
РАМКАТА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО 
ПРЕДМЕТОТ ПРИРОСНИ НАУКА ЗА 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

ИКТ се вреден ресурс кој треба соодветно да се користи за да им се 
помогне на учениците да го развијат знаењето, вештините и 
разбирањетона предметот природни науки. 

Следните предлози не се детални. Тие се дизајнирани да бидат 
илустративни и демонстрираат голем опсег на активности каде што 
ИКТ може да се користат во наставата по предметот природни науки. 

 
 
 

Општо 
 

Постои потенцијал за употреба на ИКТ (информациска и комуникациска 
технологија) во текот на наставната програма по предметот природни наука и 
идеите претставени во овој дел можат да се применат на повеќето области. Покрај 
тоа, таму каде што некој пристап е особено важен за изучуваниот аспект, истиот е 
наведен покрај тој аспект. 

 
Онлајн активности и ресурси:има богатство од важни материјали дизајнирани за да 
ги посочат различните аспекти од наставната програма. Не се сите бесплатни, но 
повеќето веб-страници со претплата имаат бесплатни ресурси. Тие се дадени на 
списокот со ресурси, категоризирани според областа на изучување. 
 

Хардвер и софтвер за интерактивна табла: Овој ресурс е достапен во многу 
образовани средини и има огромен потенцијал кој не е секогаш искористен. 
Софтверот може да се инсталира на компјутерите на учениците и да се користи 
од таблата како поддршка на наставата и учењето. Дури и кога физичката табла 
не е достапна, честопати постојат „едноставни“верзии на софтверот коишто 
можат да се инсталираат и да се користат. 

 
1. Интерактивната табла овозможува многу корисен начин за 

прикажување на научни идеи итн. Алатките можат да се користат за 
да се означат елементите, како и за да се влече и спушта текст итн. 
Ова го поддржува креирањето на едноставни активности за да се 
поддржи учењето на природните науки. 

 
2.   Повеќето софтвери за интерактивната табла имаат банки од научни 

ресурси, од фиксни слики и текст до анимации, активности засновани 
на флеш технологијата и звучните фајлови. Тие, исто така, се корисни 
во наставата, а би можеле да се користат и од страна на учениците 
коишто работат независно. На наставниците им се препорачува да ги 
истражат овие пред да бараат на друго место. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.   Целиот софтвер за интерактивната табла има потенцијал да комбинира текст, 
графика и да звучи едноставно, овозможувајќи им на учениците да поврзуваат 
зборови со слики или звуци со влечење или спуштање. Таквите активности можат да 
се користат за поддршка на учењето или за различни концепти, како и да се користат 
независно од страна на учениците за да го консолидираат своето разбирање. 

 
4.   Бидејќи совтферот дозволува да бидат вклучени хиперврски, ова може да се користи 

како водич за учениците до некој специфичен веб-сајт или ресурс за активност или 
понатамошна студија. Учениците, исто така, можат да користат едноставни алатки во 
рамките на софтверот за да преземат какви било ресурси кои ги користеле на 
интернет. 

 
5   Софтверот за интерактивна табла е многу едноставен за употреба, учениците можат 

да развијат свои сопствени игри и активности за поддршка на учењето и потоа да ги 
користат истите со соучениците. Бидејќи учениците треба да ја разберат точката за 
настава за да ја развијат активноста, ова може да биде одличен пристап за да 
помогне да се консолидира учењето. 

 
6.  Звучните фајлови (вообичаено MP3) лесно можат да се приложат на пишувањето 

или на слика со користење на софтвер за интерактивна табла. Ова може да се 
користи за поддршка на учениците во разбирањетонанаучните концепти. На 
пример, со едно зрно грав - може да се опише што му е потребно за да изрти. 

 
Рачни уреди/таблети: На пазарот има голем број на рачни уреди и таблети, кои имаат 
свој сопствен софтвер или можат да пуштаат апликации, коишто можат бесплатно или 
евтино да се преземаат од Интернет. Постојат голем број такви апликации, од кои некои 
овозможуваат одлична поддршка за учениците и нивното учење, иако има голем број 
такви коишто не се толку соодветни и потребно е време за да се обезбеди квалитет. Исто 
така, треба внимателно да се земе предвид управувањето со уредите што се 
употребуваат во училницата, во врска со напојувањето со струја и со нивната 
синхронизација. 

 
Системи за одговор од паралелката: Ако образовната поставка има таков хардвер, тој 
обично се поврзува со интерактивна табла и софтверот може да се користи од страна на 
наставниците и учениците за да се оцени разбирањето во врска со одредена тема, како и 
на поотворен начин да го поддржи решавањето проблеми и испитувањата. 

 
Визуализатори: Кога се достапни, тие можат да се користат за споделување на работата, 
на активностите и за да се опфатат фиксните и движечките слики во училницата за време 
на дискусијата и испитувањата. 
 

Дигитрони и графички дигитрони: Во рамката, дигитронот не е промовиран како 
пресметковна алатка пред петто одделение. Главниот акцент од прво до четврто 
одделение е ставен на развојот на стратегиите за пресметување на памет. Овие водат, 
преку лични забелешки, кон развој на ефикасни методи во писмена форма. Сепак, 
дигитронот се користи за да им помогне на учениците да ги разберат броевите и бројниот 
систем, вклучувајќи го внесувањето вредност, својства на број, дропки и децимали. 

 
Печатачи и графички цртачи: Можат да поддржат анализи и развој на разбирањето. 

 
Снимачи на податоци: Овие уреди можат да се користат за снимање податоци со следење 
на физичката средина (на пример, нивоа на светлина и врева, движење и брзина). 
Податоците можат да се преземат, да се прегледаат и копираат во табела за понатошна 
анализа. Таквите уреди се особено важни во испитувања по математичка и наука и ја 
поддржуваат работата со податоци. 

 



 

 

 
 
 

Табеларни пресметки: Овој софтвер може да се користи за евиденција и анализа на 
научни податоци, како поддршка на учениците да ги разберат резултатите од 
експериментите и истражувањата. Тој е корисен и како поддршка при работа со 
податоци, особено со употребата на вградени табели. 

 
Бази на податоци: Овој софтвер овозможува суштинска поддршка во ракувањето со 
податоци, овозможувајќи им на учениците да пребаруваат и да сортираат податоци и од 
информациите да креираат извештаи и табели. Учениците, исто така, можат да креираат и 
да користат бази на податоци со истражување на својствата на предметите во специфични 
области од предметот природни науки. 

 
Организациски алатки: Софтвер за умствено мапирање може да се користи за развој на 
идеи и план за активности за решавање проблеми или научни експерименти и испитувања. 
Софтвер за обработка на зборови, интерактивна табла и софтвер за табеларни пресметки 
може да се користат за собирање и организирање на информациите во врска со одредена 
област на работа. Овој пристап ги поддржува учениците во опфаќањето на нивните идеи и 
пристапи за време на решавање проблеми и активности за испитување. 

 
Цртани: Создавањето цртани филмови може да им помогне на учениците да истражуваат 
правила, стратегии и концепти, овозможувајќи им забавен начин за да го заведат своето 
размислување и разбирање. 

 
Снимање звук: Звукот може да им помогне на младите ученици и оние со ограничени 
вештини за пишување, да ги изразат и споделат концептите. Многу стандардни софтвери 
како што е MS Windows, Apple итн., имаат можност да снимаат звук директно на компјутер. 
Алтернативно, генерално се достапни MP3 плеери/рикордери, коишто можат да снимаат и 
повторно да пуштаат звук, како и да го пренесуваат во компјутер. Исто така, има многу 
достапни уреди за брзо снимање коишто можат да снимат неколку секунди звук, кои се 
користат за кратки активности. Рикордер, микрофони итн. можат да се набават од 
вообичаени добавувачи на електроника. Погледнете госписокот на слободни ресурси за 
софтер за уредување на звукот. 
 

Дигитално фотографско и видеоснимање: Фотографските и видеоснимањата можат да се 
користат од страна на учениците за да го опфатат нивното учење, особено во активности 
кои вклучуваат физичка опрема (сметачки, коцки, 3Д форма итн.) и во активности за 
решавање проблеми и испитувања. Учениците можат да направат и кратки филмови во 
врска со одредени концепти и да ги споделат со соучениците за да го поддржат нивното 
учење. 

 
Софтвер за анимација на слика: Анимирањето слики, фигури на ликови и едукативни алатки 
за создавање сопствен лик и запишување и снимање записи овозможува добри можности 
за учениците за подготовка на нивното разбирање во врска со специфична тема. (Обично 
за ова е потребно да се направи соодветен софтвер.) 

 
Друг мултимедијален софтвер:Постојат генерички ресурси и/или слободни ресурси за да се 
комбинираат слики во „слајдшоу“ и/или да се анимира сликата и графичките елементи. Тие 
можат да се користат како поддршка на учениците при презентирањето на наученото или 
при споделувањето идеи, како и да се користат од наставниците и учениците за креирање 
ресурси за поддршка на учењето. 

 
Онлајн  простори: Постојат генерално многу достапни онлајн простори за зачувување, 
споделување и коментирање на материјалите. Едукативното поставување може да има своја 
сопствена платформа за учење или виртуелна средина за учење. Ако ова не е случај, тогаш 
наставниците ќе треба да обезбедат безбеден и сигурен простор пред да ги поттикнат 
учениците да го користат истиот. Учениците треба да бидат и научени да ја почитуваат 
работата на другите додека се мрежно поврзани, разбирајќи ги правилата за авторски права, 
сопственост и безбедна и одговорна употреба. Активноста на учениците треба да се следи за 
да се обезбеди примена на правилата за безбедна и одговорна употреба.
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1. Учениците можат да бидат поттикнати за да ја зачувуваат работата онлајн, давајќи 

можност за дискусија, преглед и подобрување на нивната работа. 
 
2.   Учениците и наставниците можат да создадат блогови за истражување и развој 

на идеи во врска со одредена тема. 
 
3.   Групи ученици можат да создадат веб-страници за заедничко уредување на 

содржината во врска со областа што се изучува или со цел да се поддржи 
одредено испитување или активност за решавање проблем. 

 
4.   Учениците можат да бидат вклучени во онлајн дискусија во врска со тема или идеја 

или да користат табла за дискусии за да развијат испитување. 
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Можности за ИКТ во прво одделение 
 

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ:  Можности за ИКТ: 

 Учениците треба: 

I одд.  Да се обидуваат да одговорат на прашања при собирање докази 
преку набљудување. 
1.  Да користат фотографска и видеослика за научни активности од 

часот и да ги користат за да почнат да одговараат на прашања. 
2.  Како група, да набљудуваат предмети под дигитален 

микроскоп. Да дискутираат што можат да видат. 
I одд.  Да прават предвидувања. 

1.  Да гледаат клипови од научни филмови поврзани со научна 
активност од часот. Наставникот го паузира филмот и бара од 
учениците да предвидат што ќе се случи понатаму. 

I одд.  Да евидентираат фази во работата. 
1.  Да користат едноставен софтвер или уреди за звучно снимање 

за да ги снимат фазите во својата работа. 
 

БИОЛОГИЈА:  Можности за ИКТ: 

 Учениците треба: 

I одд.  Да знаат дека има живи работи и некои коишто никогаш не биле 
живи. 
1.  Да користат онлајн/интерактивни активности за да групираат 

предмети на екран на живи и оние коишто  никогаш не биле 
живи. 

I одд.  Да истражуваат начини на кои различните животни и растенија ја 
населуваат локалната животна средина. 
1.  Да го прошират своето лично искуство за животните и 

растенијата во нивните живеалишта со видеоклипови и слики. 
Да дискутираат како се разликуваат живеалиштата. 

I одд.  Да препознаваат и да ги именуваат главните надворешни делови од 
телото. 
1.  Да користат онлајн и интерактивни активности како поддршка за 

препознавање на делови од телото. 
2.  Да користат интерактивна табла или интерактивен софтвер за 

да спојат натписи со делови од телото. (Може да се користи 
софтвер кој зборува како поддршка на учениците коишто не 
можат да читаат.) 

 
ХЕМИЈА:  Можности за ИКТ: 

 Учениците треба: 

I одд.  Да препознаваат и именуваат вообичаени материјали. 
1.  Да користат активности од интерактивен софтвер за да 

сортираат и ставаат натпис на обични материјали. 
 

ФИЗИКА: Можности за ИКТ: 

 Учениците треба: 

I одд.  Да препознаваат дека звукот ослабува како што се одалечува од 
својот извор. 
1.  Да користат софтвер за снимање звук за да снимат и да ги 

повторуваат снимкитесо звуци направени од различни 
растојанија (пр. тропање на тапани). Споредете ги различните 
звуци. 
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Можности за ИКТ во второ одделение 
 

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ:  Можности за ИКТ: 

 Учениците треба: 

II одд.  Да собираат докази со вршење набљудувања кога се 
обидуваат да дадат одговор на научно прашање. 
1.  Да користат дигитални фотографски и видеокамери за да снимаат 
докази. 
2.  Да користат едноставни рачни микроскопи за да забележат доказ. 
3.  Да ги користат овие слики како поддршка при одговарање 

нанаучни прашања. 
II одд.  Да користат едноставни извори на информации. 

1.  Да користат едноставни онлајн и ЦДизвори за да најдат 
информации, почнувајќи да користат карактеристики на изворот 
за да најдат информации. 

II одд.  Да вршат и евидентираат набљудувања. 
1.  Да користат дигитални фотографски и видеокамери за да снимаат 
докази. 
2.  Да користат едноставни уреди за аудиоснимање за да 

снимат прашања, набљудувања и идеи итн. 

II одд.  Да вршат едноставни мерење. 
1.  Да користат интерактивна табла и/или интерактивни наставни 

алатки за мерење зафатнина како поддршкада разбират како 
се вршат мерења. 

II одд.  Да користат голем број начини за да им кажат на другите што се 
случило. 
1.  Да користат дигитални слики и звучни снимања кои самите или 

некој друг ги направил како поддршка кога зборуваат за нивната 
научна работа. 

 

 
БИОЛОГИЈА:  Можности за 

ИКТ:Учениците а 

II одд.  Да разбираат начини да се грижат за средината.  
Може да се користат секундарни извори. 
1. Да кристат онлајн/интерактивни активности за да го развијат 

своето разбирање за тоа како да се грижат за средината. 
2.  Да гледаат видеоклипови поврзани со грижа за животната средина 

и да дискутираат со други. 
II одд.  Да набљудуваат и да разговараат за својата опсервација на времето,  

запишувајќи извештаи од податоците за времето. 
1.   Да користат едноставен софтвер со пиктограми за да го 

евидентираат времето за серија од неколку дена. Да ги 
дискутираат податоците, давајќи едноставни изјави. 

2.  Да ги гледаат извешатите за времето на учениците и да дискутираат 
што значат тие. 

 
ХЕМИЈА:  Можности за ИКТ: 

 Учениците треба: 

II одд.  Да знаат дека некои материјали природно се појавуваат, а други се 
изработени од човекот. 
1.  Да користат активности со интерактивна табла за да ги 

групираат материјали на оние кои природно се јавуваат и оние 
кои се создадени од човекот. 

2.  Да гледаат видеоклипови/анимации на некои материјали 
кои се изработуваат (пр. стакло, челик итн.). 
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(Продолжува) 
 

 

ХЕМИЈА:  Можности за ИКТ: 

 Учениците треба: 

II одд.  Да го истражуваат и опишуваат начинот на кој некои од 
секојдневните материјали се менуваат кога се загреваат или ладат. 
1.  Да гледаат видео клипови/анимации кои прикажуваат како 
материјалите се менуваат кога се загреваат или ладат. 
2.  Да снимат фотографии и видео снимкиза промена на 

материјалите при експерименти во училницата и да ги 
искористат истите како поддршка на дискусијата. 

II одд.  Да препознаат материјали што можат да се растворат во вода. 
1.  Да направат видео снимки од материјали во вода и да ги 

споредат со оние што се раствораат и оние што не се 
раствораат. Наставникот може да го паузира видеото, да им 
даде можност на учениците да предвидуваат за секој 
материјал. 

 

 

 
 

Можности за ИКТ во Трето одделение 
 

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ:  Можности за ИКТ: 

 Учениците треба: 

III одд.  
 

Да собираат докази во голем број контексти за да одговорат на 
прашања или да тестираат идеи. Да мерат со користење на 
едноставна опрема ; евидентираат набљудувања на најразлични 
начини. 
1.  користат фиксни и филмски камери за снимање докази за да 

се поддржи научното истражување; 
2. користат снимачи на податоци за да снимат податоци за 

животната средина (пр. нивоа на звук или светлина) на 
различни локации/ситуации; да ги преземат податоците и да 
ги користат истите за да одговорат на прашања за условите во 
животната средина. 

3.  користат ИКТ програми за обработка на текст, табели и 
табеларни пресметки за да ги евидентираат набљудувањата. 

ФИЗИКА: Можности за ИКТ: 

 Учениците треба: 

II одд.  
 

Да идентификуваат различни извори на светлина, вклучувајќи го 
сонцето. Да можат да идентификуваат сенки. 
1.  Да идентификуваат сенки, светлина и извори на светлина во 

фиксни слики и видео клипови. 
2.  Да снимаат сенки на час за време на активности со кукли. Истото 

да го искористат како поддршка кога зборуваат за сенки. 

II одд.  
 

Да ги препознаат компонентите на едноставни кола, вклучувајќи 
ќелии (батерии). Да знаат како може да се користи прекинувач за 
прекин на струјно коло. 
3.  Да користат едноставни симулации на струјно коло за да 

изградат струјни кола вклучувајќи ќелии и прекинувачи. 
4.  Да снимат кола кои ги изработиле на час и да ги користат за да 

објаснат како функционираат електричните кола. 

II одд.  
 
 

Да  истражат какосонцето се движи во текот на денот и како се менува 
сенката. 
Да моделираат вртење на Земјата што води од ден во ноќ и од ноќ до 
ден. 
5.  Да користат едноставни симулации за Сонцето на небото  и 
симулација на вртење на Земјата создавајќи ден и ноќ, како поддршка 
за нивното разбирање. 
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(Продолжува) 

 

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ:  Можности за ИКТ: 

 Учениците треба: 

III одд.  Да ги презентираат резултатите во цртежи, дијаграми и табели. 
1.  Да користат табеларни пресметки и графички софтвер за 

изработка на табели и дијаграми за претставување на резултати. 
 

БИОЛОГИЈА:  Можности за ИКТ: 

 Учениците треба: 

III одд.  Да знаат дека растенијата имаат: корен, листови, стебло и цветови. 
1.  Да користат едноставен софтвер за симулации за да 

идентификуваат и да запишат обични делови од растение. 
III одд.  Да знаат дека растот на растението зависи од температурата. 

1.  Да ги ставаат растенијата на локации со различни 
температури и да користат снимачи на податоци за да ја 
следат температурата во текот на одреден период. 

2.  Да користат дигитална камера за снимање на растенијата на 
почетокот и на крајот од експериментот. 

3.  Да ги презентираат сликите и преземените записи од снимачот на 
податоци. Да ги дискутираат наодите и да донесат заклучоци. 

III одд.  
 
 

Да истражуваат вежби и соодветна, разновидна исхрана потребна за 
да останеме здрави. 
Знае дека некои видови храна можат да бидат штетни за здравјето, 
пр. многу блага или многу мрсна храна. 
1.  Да користат онлајн и други дигитални извори за да истражуваат 
начини на исхрана и храна. 
2.  Да користат програма за обработка на текстили софтвер за 

табеларни пресметки за да го евидентираат својот начин на 
исхрана за една недела. Да користат дигитална камера за да 
додадат фотографии од некои видови храна кои ги јаделе. Да ги 
користат овие материјали за да поттикнат дискусија за начинот на 
исхрана и здравата исхрана. 

III одд.  Да групираат живи работи во групи, користејќи едноставни 
карактеристики и да опишуваат образложение за групирањата. 
1.  Да користат активност со интерактивна табла за да групираат живи 
работи во групи. 
2.  Да користат разгранета база на податоци за да категоризираат 

живи работи, користејќи прашања на високо ниво. 
 

ХЕМИЈА:  Можности за ИКТ: 

 Учениците треба: 

III одд.  Да групираат материјали според нивните својства. 
1.  Да користат рачен микроскоп или визуализатор за да гледаат и 

снимат различни материјали во зголемена форма. 
2.  Да стават натписи на овие слики со материјали со нивните 

својства. Да го искористат овој процес за да ги категоризитаат 
материјалите и на екран да ги групираат со користење на 
Каролов и Венов дијаграм. 

3.  Да создаваат база на податоци од материјали и нивните својства. 

III одд.  Да истражуваат како некои материјали се магнетни,но и дека многу од 
материјалите не се магнети. 
1.  Да користат едноставни анимации поврзани со магнетизам на 

различни материјали за да истражуваат магнетни својства. 
2.  Да користат дигитална видео камера за да снимаат експерименти со 

магнетни и немагненти материјали во училницата. 



 

 92 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЗИКА: Можности за ИКТ: 

 Учениците треба: 

Одд. 3  
 
 

Да знаат дека туркање и влечењето се примери за сила и дека тие 
може да се измерат со мерни инструменти. 
Да истражуваат како сила може да предизвика почеток или прекин на 
движењето кај предметите. 
1.  Да се користи онлајн симулација за да истражуваат примери на 

сили, како тие се движат и како се мерат. Да се направи 
одредена проценка на силата во секој случај. 

Одд. 3  Да истражуваат како силите, вклучувајќи го и триењето, може да ги 
забрзаат или забават предметите или да им ја променат насоката. 
1.  Да гледаат видео клипови, вклучувајќи и сопствени, за примери 

на сили и за ефектот на триењето. Паузирајте ги истите и 
објаснете што ќе се случи и зошто. 
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ДОДАТОК Г: ОБРАСЦИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 
 
Овој дел содржи образци за планирање со придружни забелешки како што е 
посочено во Дел 2 од овој водич. 
 
• Среднорочно планирање – 1 
 

• Среднорочно планирање – 2 
 

• Краткорочно планирање 



 

 

Д
одаток D:О
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е 
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Образец за среднорочно планирање1 
 
Одделение 

 
Единица:  Наслов: 

 

Цел на учењето Активности Ресурси Коментари Време 
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Забелешки: 
 

• Понекогаш има повеќе од една цел на учење во една тема, пр. ако шемата е неделен блок во рамките на целата 
единица. 

 

• Активностите се дадени само во кратки црти; 
 

• Главните потреби за ресурси треба да овозможат стратегиско планирање (трошоци) 
 

• Овој план ќе бара вовед  во врска со претходно усвоени знаења. 
 

• Коментарите ќе истакнат специфични детали: 
 

– каде е потребна претходна подготовка; 
 

– каде различни стратегии за оценување можат да се искористат, пр. можности за активно оценување (деталите ќе 
бидат во краткорочните планови (за лекцијата)) 
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Образец за среднорочно планирање 2 
 
Одделение 

 
Единица:  Наслов: 

 

Цел на учењето Активности Ресурси 
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Забелешки: 
 

• Понекогаш има повеќе од една цел на учење во една тема, тогаш е добро  да се разгледаат одредени цели 
заедно. 

 

• Активностите се даваат само во кратки црти. 
 

• Главните потреби за ресурси треба да овозможат стратегиско планирање (трошоци) 
 

•Одочигледни причини не е даденопланирање на времето. 
 

• Овој план ќе бара воведво врска со претходно усвоено знаење. 
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Образец за краткорочно планирање 
 
 

Почеток на неделата: ЕДИНИЦА: Одделение: 
 

Цели на учењето Критериуми 
за успех 

 
Aктивности  
(погледнете ги забелешките 
подолу: детали за 
диференцијација итн.) Ц: цела 
парал.; Г: група; П: поединец 
 

Опис Ц/Г/П 

 
Ресурси 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организација: детали за диференцијација / групи / 
улога на возрасен (поврзано со активности) 

Забелешки / можности за проширување / 
домашна задача

 
 
 
ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н:набљудување
О: оценета 
работа 
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Забелешки: 
 

• Овој план може да се структурира така што да биде неделен, а не да се однесувана секоја лекција – (ова е важно за да се 
поддржи управливоста. 

 

• Најголем дел од планот објаснува сам за себе. Тој исто така се стреми да вклучи повеќе елементи. Можно е да се 
прошири форматот на А3, но тоа доведува до ризик за користење премногу време за временската рамка, а исто така 
понекогаш и потребните детали ќе бидат кратки. 

 

• Организацијата на часот е од суштинска важност за планот да функционира правилно, вклучувајќи диференцијација и 
улоги на учесниците Плановите можат да се споделат за да гиразјаснат очекувањата. 

 

• КРИТЕРИУМИ ЗА УСПЕХ: 
 

Тие претставуваат суштински дел од планирањето и треба да бидат јасни и за да може да се насочуваат. 
 

Tие можат да бидат дел од активности за оценување каде што учениците се активни и ги одредуваат критерумите. Во 
планирањето, наставниците треба да напишат поширок преглед на предвидените предлози. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


