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Center for Democracy and

Reconciliation in Southeast Europe

During the past decade, society’s expectations for schools have increased dramatically in virtually every country.  
Stated simply, more students are expected to learn at higher levels than ever before.  Accordingly, the roles and 
responsibilities of teachers must change significantly to meet the new requirements. What are appropriate 
learning objectives that ensure success for students now and in the future?  How can we assess and evaluate 
student learning, providing useful information to students and teachers alike?  How should we design learning 
environments and use technology? And can we meet the needs of all students?  How can instruction focus more 
on student learning, rather than on teacher behaviour?  These questions and others are addressed in this 
reference guide for teachers.  It does not provide prescriptions, but rather suggests alternate solutions, allowing 
teachers to answer these vital questions for themselves.
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Во текот на минатата деценија, општествените очекувања од училиштата драматично се зголемија буквално 
во секоја земја. Едноставно кажано, од повеќе ученици се очекува она што ќе го научат да биде на повисоко 
ниво од поранешното. Согласно тоа, улогите и одговорностите на наставниците мораат значително да се 
променат за да ги исполнат новите барања. Кои се соодветните наставни цели кои гарантираат успех за 
учениците сега и за во иднина? Како можеме да го испитаме и оцениме наученото од страна на учениците, 
како и обезбедувањето корисни информации и за учениците и за наставниците? Како треба да ги дизајни-
раме средините за учење и употребата на технологијата? И, можеме ли да ги задоволиме потребите на сите 
ученици? Како може наставата да се фокусира повеќе на учењето на учениците отколку на однесувањето на 
наставникот? Овие прашања, заедно со некои други, се опфатени во овој прирачник за наставниците. Тој не 
дава готови рецепти, туку повеќе сугерира алтернативни решенија, дозволувајќи им на наставници сами да 
изнајдат одговори на овие суштински прашања.
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ЗОШТО ГО НАПИШАВМЕ ОВОЈ ВОДИЧ

Очекувањата од процесот на учење во изминатите години се зголемија, како што е случај 
и со општествените очекувања. Од сè поголем број ученици се очекува на научат поин-
тензивни, па дури и повисоки нивоа. Дваесет и првиот век воспостави нови цели, додаде 
сè поапстрактни концепти и ги воведе во образовните реформи со намера да можеме да 
излеземе на крај со овој сè посложен и непредвидлив свет. Тој покрена прашања за тоа 
што треба да научиме и како тоа да го сториме на најдобар начин. Какви улоги и одговор-
ности имаат наставниците при олеснувањето или подобрувањето на учењето? И, во крајна 
линија, дали постојат некои сигурни одговори на прашањава кои ќе останат валидни во 
текот на најмалку една деценија? Учењето навистина може да биде ’зачин’ на животот, 
но зависно од извонредноста на главниот готвач во мешањето на „што“ и „како“, тоа се 
претвора или во слатко или во горчливо искуство. Одвивањето на нашето учење исто така 
зависи од нашиот интерес и од тоа колку удобно можеме да го прифатиме фактот дека кога 
од нас се бара да научиме нешто ново, тоа не значи дека се ставаат под знак прашање сето 
наше сегашно знаење и способности.

Учењето ги засега сите и секого; сите минуваме низ времиња на интензивно учење. 
Традиционално, учењето го поврзуваме со училиштето, т.е. со нашиот прв контакт со еден 
свесен, интензивен и несаморешавачки начин на учење. В училиште не сме учеле секогаш 
затоа што сме сакале да учиме, затоа што сме биле љубопитни да откриеме нешто повеќе 
или затоа што сме имале потреба да ја развиеме таа нова вештина која од нас ќе направи 
бр. 1 на игралиштето. Во училиште моравме да го научиме она што наставникот го бараше 
од нас и она што од наставникот се барало или за што бил обучен од страна на своите над-
редени или неговите едукатори. Неретко, учењето стануваше апстрактно. Нашето учење 
одеднаш престана да биде поттикнувано од барањата на реалниот живот и сè почесто не 
успевавме да разбереме што ќе правиме со стекнатото знаење и зошто треба да учиме 
нешто без да знаеме за што ќе ни служи. Од нашите наставници зависеше колку ќе успеат 
да ја направат видлива таа витална врска и да го одржат нашиот природен ентузијазам за 
учење, истражување, инвенција и испробување на непознатото. Некои од нив беа многу 
успешни, други помалку; ние можеме да се сетиме и на едните и на другите.

Намената на поглавјата кои следуваат е за идентификување на оние нешта – и големите и 
малите – што ќе им овозможат на наставниците да извршат големо влијание врз учењето 
на своите ученици. Заемното влијание на „подучувањето“ и „учењето“ изгледа амбивалент-
на; колку повеќе гледате во неа, толку повеќе сфаќате дека само преку повеќеслојни ќелии 
може да се достигне јаснотијата на визијата, и краткорочната и долгорочната. Јасноста ни е 
потребна за да можеме да излеземе на крај со сложеноста.

ЗА КОГО

Ова пред вас е примарен извор на податоци – водич (упатство) за наставници, но и за 
училишни директори, бидејќи и едните и другите играат клучна улога во определувањето 
какво знаење и спомени ќе понесат учениците од училиштето. Сепак, сакаме да го 
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нагласиме и фактот дека наставникот не е единствениот што е одговорен за подобрување 
на учењето само затоа што ја води наставата. Секое лице инволвирано во она што е 
познато како „синџир на набавки во образованието“ може да помогне во одржувањето на 
ентузијазмот за учење. Секундарниот аудиториум го сочинуваат родителите, учениците, 
административниот апарат во склоп на министерствата за образование, како и оние 
кои донесуваат одлуки за инвестициите во образованието. Секој може да има полза од 
подоброто разбирање на наставниот процес и на работата на наставниците. Станува збор 
за сериозна, сложена и напорна работа, што е факт кој честопати го запоставуваме, како 
и професија чија општествена вредност, по навика, ја потценуваме. Таа претпоставува не 
само вештини и компетенции, туку и посветеност од оние кои имаат смелост да се анга-
жираат во неа. Исто како што учењето нè засега сите нас, така и процесот на подучување/
учење зависи од придонесот на сите инволвирани.

ШТО МОЖЕМЕ ДА ПОНУДИМЕ

За овој референтен водич собравме едно богатство од различни искуства и перспективи 
за учењето и подучувањето. Ова е заеднички резултат на еден мултидисциплинарен тим 
и пример за транснационална соработка. Сите ние сме биле ангажирани или во рефор-
мирањето на образованието, во развојот на семинари за обука на наставници или во 
развојот на човечките ресурси. Процесот вклучуваше разговори со голем број наставници 
од различни земји со цел да се соберат и анализираат нивните (know-how) искуства. Тоа ги 
подразбира и добрите практики и сето она што го попречува нивното изведување.

Добиениот резултат е еден систематизиран збир на најдобри практики на кои може да се 
повика, низа од алатки што се покажале успешни во надминување на бариерите кои се 
инхерентни за секој контролиран процес на учење. Бариерите можат да бидат индуцирани 
и од самите актери и наметнати однадвор. Тие се движат од очевидни финансиски огра-
ничувања на кои мнозина гледаат како на предоминантно општествено разочарување, 
губиток на интерес и на вредности, како и на уверувања дека успехот не секогаш се засно-
ва на заслугите. Сиве овие бариери се акумулираат и создаваат тешки работни услови, кои 
нужно ја доведуваат во прашање мотивацијата и на учениците и на наставниците.

Прелетувајќи по содржината, многу наставници може да помислат дека оваа книга 
нема да им понуди ништо ново. Сè звучи многу познато на прв поглед. Но, за тоа постои 
добра причина; всушност, идејата е таа да изгледа познато. Но, кога еднаш ќе погледнете 
повнимателно во поглавјата, ќе видите дека содржините се сосем различни од оние што 
се содржани во вообичаените образовни реформски материјали кои досега веќе добро 
ги знаете. Ќе можете да откриете дека овие многу практични сугестии ја прават вашата 
секојдневна работа поинтересна и фасцинантна. Некои од вас може ќе помислат дека сето 
тоа звучи повеќе како утопија и може да речат дека очигледно ниту еден од овие автори 
не минал ни еден единствен час во училница со 40 ученици. Тоа е само делумно точно; 
некои од нас биле во таква ситуација, други – не, па токму таа мешавина нè поттурна и ни 
овозможи да ги напуштиме старите начини на размислување без сосема да залутаме.



7

СТРУКТУРАТА НА ПОГЛАВЈАТА

Самата структура на нашиот водич веќе ви го прикажа нашиот начин на размислување. 
Тргнавме од едно апстрактно политичко ниво на кое наставниците речиси и да немаат не-
посредно влијание, а потоа патувавме до најнисокото (grassroots) ниво во кое наставникот 
е главниот актер. Сите наставници дејствуваат во даден општествен контекст и во рамки 
на една училишна култура. Ова се параметрите на образованието кои се зададени и кои не 
можат да се сменат за кус временски период; колку повеќе разбирате дека тие значително 
влијаат на часовите, како некој кој е заинтересиран за наставата, толку ќе бидете пооспо-
собени да дејствувате во рамките на тие параметри, да искусите помалку фрустрации и да 
стекнете поголемо влијание. Во рамки на општествениот контекст и училишната култура 
се наоѓа во вашата училница; тука сте слободни да донесувате низа сопствени одлуки и ќе 
МОЖЕТЕ да ја претворите во средина за учење.

Откако средината ќе биде воспоставена – до учење доаѓа преку алатките што ги имате 
на располагање. Целите на учењето — Што треба да се способни да направат вашите 
ученици? Настава — како ќе стасаат до таа цел? Ресурсите за учење — Што ќе им помогне 
да стасаат до целта? И оценувањето – Како проценуваме/испитуваме дали тие навистина 
стасале до целта?

Кога веќе ги имате сиве овие алатки, нивното усогласување е она што станува важно – 
токму како во еден мозаик, процесот ќе резултира со посакуваната слика само ако сите 
делчиња се склопени и усогласени на кохерентен начин.

ИДЕЈАТА

„Нашиот процес беше сличен на составување делчиња на еден мозаик во целина.“ 
Започнавме со глобалните општествени потреби за учење и од можностите за самостоен 
развиток што сакаме да ни ги понуди нашето општество. Тргнувајќи од тоа дека одливот 
на мозоци и стареењето на општеството се реални закани, ние го зедовме предвид фактот 
дека образовните можности се меѓу клучните детерминирачки фактори кои од државите 
прават извор на емиграција или дестинации за имиграција. Ова зависи од тоа дали земјите 
ги губат своите човечки ресурси или се збогатуваат преку привлекување таленти од 
целиот свет. Нашиот авторски тим беше различен од аспект на националноста и профе-
сионалното искуство. Во три пленарни сесии, развивме концепт кој ќе собере што повеќе 
перспективи со цел да биде иновативен, но и релевантен и остварлив во исто време.

Нашата прва средба резултираше со консензус во врска со влијанието на параметрите на 
образованието врз наставниците во Европа, особено во Југоисточна Европа; за заемното 
влијание меѓу општеството, политичката арена и училницата. Вториот состанок беше 
посветен да се утврдат целите на учење кои нашиот референтен водич би требал да ги има 
и кои би биле најдобри начини да се стаса до нив; какви ресурси би можеле да користиме? 
Посебно внимание ставивме на испитувањето; сакавме да знаеме дали нашите идеи би го 
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поминале тестот кај наставниците. Организиравме широки фокус групи тестирајќи седум 
градови во Југоисточна Европа со мешана група од 100 наставници од општествените и 
природните науки, како и наставници од практични и изборни курсеви. Беше токму како 
што замисливме дека треба да изгледа добро испитување – формативно, кое ни дозволи 
да научиме и да се подобриме.

Овој референтен водич е резултат на усогласувањето на сите оние делови во еден 
кохерентен мозаик. Нашата главна грижа беше да создадеме водич кој е практичен и кој во 
исто време ја рефлектира растечката комплексност на работата на еден наставник. Сосема 
сме свесни за фактот дека самите образовни реформи честопати предизвикуваат неусог-
ласености. Тие образовни системи често испраќаат низа контрадикторни пораки во однос 
на она што се очекува од наставниците да го прават и многу често не им ги обезбедуваат 
средствата за постигнување на поставените задачи. Нашата намера беше да создадеме 
водич кој ќе им помогне на наставниците да ги надминат неусогласеностите и слабостите 
на системот, па преку конзистентноста на сопствената работа да постигнат најдобро можно 
влијание врз своите ученици. На крајот, образовниот систем и самиот е само еден мозаик 
во кој сите ние сме негови мали делчиња. Исто така, од нас зависи дали ќе постигнеме 
најдобро можно усогласување на внатрешните и надворешните барања и на актерите во 
најдобар интерес на нашите општества.

TИМОТ

Нашиот тим беше предводен на најинспиративен начин од професор Лорин Андерсон. 
Неговото огромно знаење, извонредност и прекрасна личност ја претворија нашата 
соработка во исклучително искуство. Работењето со професорот Андерсон беше искуство 
на учење со целосно уживање, такво кое генерира извонреден ентузијазам за многу кусо 
време. Тој остави непроценливо влијание врз сите нас и јас се надевам дека преку овој 
водич и вие ќе можете да го споделите ова наше искуство. Тој ја започнал својата кариера 
како студент на Бенџамин Блум на Универзитетот во Чикаго, кој е далеку познат како автор 
на Блумовата таксономија, една од најшироко применуваните и најчесто цитираните 
референции во образованието. Професорот Андерсон беше, исто така, оној кој ја продол-
жи и надгради работата на Блум и почна да води нов тим, кој ја осовремени таксономијата, 
правејќи ја релевантна за учениците и наставниците во 21 век.

Професорот Андреас Деметриоу од Универзитетот во Никозија се покажа како член кој 
даде непроценлив придонес во проектот. Тој ја понуди неговата меѓународно призната 
експертиза во развојната психологија, како и искуството стекнато како министер за обра-
зование на Кипар, каде имплементираше значајни и многу успешни образовни реформи.

Професорот Бардил Мусаи, советник за образование на премиерот на Албанија, беше 
исто така интегрален дел на тимот, додека истовремено работеше напорно на модер-
низацијата на албанскиот образовен систем. Тој е страсно посветен на поврзувањето на 
Албанија со меѓународните експертски кругови.
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Значајни придонеси беа дадени од двајца посветени професионалци од одделот за обра-
зование на Универзитетот „Аристотел“ од Солун. Професорот Димитрис Мавроскуфис, 
кој долго време и самиот бил наставник и кој ја познава ситуацијата внатре и надвор од 
преполните училници кои се одликуваат со разновидности, и проф. Елени Ходолиду, која 
е извонредно успешна во дизајнирање на курикулуми во областа на изучувањето јазици и 
која е силен застапник за еколошкото образование.

Исто така, би сакале и са надреџеним знаком на лево заблагодариме на Весна Јаневски за 
придонесот даден со нејзиното познавање на образовниот сектор во Југоисточна Европа. 
Како универзитетски наставник кој предавал 20 години на универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ од Скопје и како виш консултант за образование во разни проекти на ЕУ, г-ѓа 
Јаневски е експерт по прашањата на разните предизвици со кои се соочуваат педагозите 
во овој дел на светот.

И особено нашата благодарност оди и до проф. Ана Пешикан и д-р Сњежана Корен кои 
поднесоа извонредни прилози. Проф. Ана Пешикан, поранешна министерка за наука и 
технологија во Србија, сега предава на Универзитетот во Белград и е клучен учесник во 
креирањето на образовната стратегија на Србија. Таа е многу посветена на професионалниот 
развој на наставниците во полето на активното учење и раководи со широк спектар активно-
сти за обука на наставниците во Србија и Босна. Д-р Сњежана Корен има огромно искуство 
во предавање историја и моментално предава на Универзитетот во Загреб. Таа е автор на 
значителна серија иновативни образовни материјали за предметот историја и учебници, а 
широко е призната како експерт во мултиперспективното образование по историја.

Со голема благодарност и почит сакаме да оддадеме признание на придонесот на Рада 

Спасиќ, која беше способна ефективно да го усогласи своето продлабочено знаење за 
истражувањето на образованието, практиката и политиката на германскиот образовен 
систем со специфичниот контекст на регионот. Нејзиниот особен интерес лежи во застапу-
вањето на инклузивното образование со еднакви можности.

Од круцијално значење за нашата работа беа и придонесите од наставниците, кои ги 
изложија практичните примери од Поглавјето 9. Особено, сакаме да дадеме признание на 
д-р Jорг Дитер од Германското училиште во Солун, за неговиот уникатен пример за тоа 
како може да изгледа една лекција по математика.

Покрај авторите кои го овозможија објавувањето на овој водич, би сакала да ја искажам 
својата благодарност на целиот тим на Центарот за демократија и помирување на 
Југоисточна Европа (ЦДРСЕЕ), а особено на Андонис Хаџијанакис за асистенцијата и 
координацијата на сите активности.

Без Бордот на ЦДРСЕЕ, оваа иницијатива немаше никогаш да се оствари. Неуморно заста-
пувајќи ја работата на ЦДРСЕЕ, тие овозможија нашиот глас да се слушне од доносителите 
на одлуки и нашите програми да постигнат вистински импакт.

На крајот, не не помалку важно, би сакале да ѝ се заблагодариме на Eвропската Унија за 
обезбедување средства за овој водич во рамки на ИПА-програмата.

Корина Ноак-Аетопулос
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НАСТАВА
ЗА ПРОМЕНА:

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕГЛЕД

ЛОРИН В. АНДЕРСОН

ПОГЛАВЈЕ 1
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„Секој наставник го започнува новото полугодие (или курс) со очекување дека околу една 
третина од учениците ќе го научат она што тој треба да им го предаде. Втората третина 
ученици нема да помине или само ќе се ’провлече’. И конечно, последната третина ќе 
научи добар дел од она што тој треба да им го предаде, но недоволно за да се сметаат за 
’добри ученици’.“

Бенџамин С. Блум, еминентниот американски едукатор, ги напиша овие зборови речиси 
пред половина век. Дали се сложувате со овој став или не? Кои се вашите очекувања кога 
станува збор за вашите ученици? Колкав е процентот на вашите ученици од кои очекувате 
да научат добро, да научат малку или да не научат речиси ништо? Размислете неколку 
минути и одговорете си го последново прашање пред да продолжите со читањето. 
Прецизните проценти не се важни, па затоа бидете чесни. Овде нема исправни (односно 
коректни) одговори. Ако за еден просечен клас очекувате 20 отсто од учениците да научат 
добро, 70 отсто малку, а 10 отсто да не научат речиси ништо, тоа се ваши очекувања. Ако, 
од друга страна, очекувате 50 отсто од вашите ученици да научат добро, 10 отсто малку, а 
40 отсто од нив да не научат речиси ништо, и тоа се ваши очекувања.

Во моментов, за оваа дискусија не се важни очекувањата, туку како тие кореспондираат 
со стварноста. Кога очекувањата и стварноста се поклопуваат, повеќето луѓе гледаат мала 
потреба од промена или дури и никаква. На пример, ако очекувате 40 отсто од вашите 
ученици да не научат речиси ништо, и навистина – 40 отсто од учениците не научуваат 
речиси ништо, тогаш која би била причината за да го промените начинот на работа? Вие 
сте го добиле токму она што сте го очекувале.

До промени доаѓа тогаш кога ќе се појави одредена дискрепанција помеѓу очекувањата 
и стварноста. Претпоставете, на пример, дека очекувате 30 отсто од вашите ученици да 
научат добро, но само 5 отсто од нив го постигнале тоа. Кога ќе дојде до ваква ситуација, 
можеби ќе се запрашате: „Зошто се случи ова?“ Едно можно објаснување е дека вашата 
настава не била толку добра колку што би можела или би требала да биде. Ако го 
прифатите ова објаснување, би можеле да започнете да го преиспитувате вашиот начин 
на подучување, па врз основа на тие наоди, да утврдите дека се неопходни одредени 
промени во вашата наставна дејност. Но, друго објаснување би било дека вашата настава е 
извонредна, но дека сте подучувале група ученици која била невообичаено неподготвена, 
немотивирана и/или недисциплинирана. Со други зборови, фактот дека вашите ученици 
научиле помалку од она што сте го очекувале е вина на учениците, а не ваша. Доколку се 
прифати ова објаснување, може да дојдете до заклучок дека нема потреба од внесување 
промени во вашиот начин на предавање. Во овој случај, вие едноставно чекате да добиете 
клас во кој учениците се академски поподготвени, помотивирани, со попримерно однесу-
вање, а предавате на истиот начин на кој отсекогаш сте го правеле тоа.

Во литературата од областа на психологијата овие објаснувања се именуваат како „атри-
буции“ (припишувања), а се формулира и цела теорија која се именува како „атрибутивна 
теорија“. Во контекст на претходната дискусија, тогаш, перцепираната потреба од промена 
зависи не само од расчекорот помеѓу очекувањето и стварноста, туку и од атрибутите кои 
ги правиме во врска со причината или причините за дискрепанцијата. Генерално, постојат 
два типа атрибуции: внатрешни и надворешни. Објаснувањето дека послабите резултати 
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од очекуваните се вина на учениците претставува надворешна атрибуција. Надворешните 
атрибуции се вообичаено проследени со чувство на немоќ; со други зборови, ситуацијата 
е таква и јас не можам ништо да сторам во врска со неа. Соочени со сугестии за можни 
промени, наставниците со надворешни атрибуции имаат типичен одговор и одговараат, 
на пример, велејќи „тоа не можеме да го сториме во ова училиште“ или „дури и ако јас 
променам нешто, тоа нема да предизвика никаква разлика кај овие ученици“. Единствено 
внатрешните атрибуции (т.е. уверувањето дека јас, наставникот, сум во најмала рака делум-
но одговорен за пониските резултати од учењето од очекуваното) водат до перцепција за 
потреба од промена и, во крајна линија, до желба да се промени нешто.

Оваа книга е напишана примарно за наставници кои се склони кон внатрешни атрибу-
ции… за наставници кои веруваат дека можат да направат разлика во животите на своите 
ученици... наставници кои веруваат дека имаат професионална обврска да продолжат 
да го подобруваат квалитетот на своите предавања во текот на секоја наставна година… 
наставници кои имаат вистинска желба да станат подобри од тоа што се. Или, како што 
тоа го кажа еден од педагозите вклучен во Проектот за заедничка историја, „ако луѓето 
не се заинтересирани да го променат начинот на кој предаваат историја, да го променат 
начинот на кој нивните студенти ја перцепираат историјата, тогаш ова ќе биде добра книга, 
ама бесполезна“.

За нас се добредојдени и оние наставници кои се склони кон правење надворешни 
атрибуции. Единствено што ги замолуваме е да ја остават настрана својата недоверба. Со 
други зборови, отворете го умот за можност дека имате далеку поголемо влијание врз 
вашите ученици од она што мислите дека го имате. Со отворен ум е многу веројатно дека 
ќе откриете дека барем некои од препораките понудени од авторите, доколку бидат им-
плементирани соодветно, ќе ви помогнат во напорите да станете уште подобар наставник.

Ги покануваме и оние педагози и едукатори кои не се наставници, но кои носат одредена 
одговорност за квалитетот на образованието што го добиваат учениците. Овие едукатори 
можеби имаат одговорност за обуката, надзорот или евалуацијата на наставниците. Веру-
ваме дека идеите и апликациите во оваа книга ќе ви ги олеснат задачите и ќе ви помогнат 
да ги вршите добро.

ФУНДАМЕНТАЛНИ УВЕРУВАЊА

Во основата на оваа книга, како што е тоа случај со буквално секоја книга напишана во 
врска со образованието, лежат неколку фундаментални уверувања. Има книги во кои 
уверувањата остануваат недекларирани или имплицитни. Во нив може да постојат назнаки 
кои упатуваат на уверувањата, но сепак одговорноста за нивното одгатнување ја има 
читателот. Ние одлучивме нашите фундаментални убедувања да ги направиме експлицит-
ни. Ги има четири на број.

Прво е уверувањето во однос на целта на школувањето, односно на формалното образо-
вание. Второто уверување се однесува на тоа што значи да предаваш. Трето е уверувањето 
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за интелектуалните и моралните одговорности на наставниците. Четвртото уверување се 
однесува на значењето на здружениот групен напор во настојувањето суштински да се 
подобри квалитетот на образованието за голем број деца и млади во светот. Заедно, овие 
уверувања обезбедуваат концептуална основа на книгата и потврда за нејзиното значење.

УВЕРУВАЊЕ БРОЈ 1

ПРИМАРНАТА ЦЕЛ НА ШКОЛУВАЊЕТО Е ДА ГИ ПОДГОТВИ 
УЧЕНИЦИТЕ ДА БИДАТ УСПЕШНИ ВО ИДНИНА.

Пред неколку години се сретнав со група од дваесетина наставници за второодделенци од 
Соединетите Американски Држави за да ги разгледаме импликациите од новоусвоените, 
и од владата одобрени, академски стандарди за нив и за нивните ученици. Набргу стана 
јасно дека тие се незадоволни со стандардите, особено поради тоа што им се кажува што 
треба да предаваат. Една наставничка забележа: „Јас ги познавам моите ученици и знам 
што е најдобро за нив. Луѓето кои ги вовеле овие стандарди никогаш не биле во мојата 
училница“. Ѝ одговорив со прашање: „Според вас, која е целта на второто одделение?“ По 
кус молк, таа ми одговори: „Како што јас гледам на ова, целта на второто одделение е да ги 
земам моите деца од позицијата на која се наоѓаат во академска, емоционална и социјална 
смисла, и да ги одведам колку што можам подалеку во текот на времето што го минуваат со 
мене“. „Тоа можеби било точно некогаш“, одговорив јас, „но веќе не е така. Целта на второто 
одделение е да ги подготви учениците за трето одделение. Доколку не се подготвени за 
тоа, како што покажува обемното искуство, тие ќе заостануваат сè повеќе и повеќе во 
однос на соучениците колку подолго време ќе минуваат во училиштето“.

Мојот одговор и оној даден од наставничката на моето првично прашање претставуваат 
две многу различни перспективи за целта на образованието. Нејзиниот одговор се теме-
леше на сегашните потреби на учениците – т.е. грижа за негувањето на развојот на децата. 
Мојот одговор, пак, се темелеше на грижата за идните потреби на учениците – т.е. грижа за 
нивната академска подготовка и спремност. Одговорот на наставничката го претставува 
она што може да се нарече ориентација „минато – сегашност“; мојата ориентација е „сегаш-
ност – иднина“. Мора да се нагласи дека ориентацијата „сегашност – иднина“ не значи дека 
го игнорираме минатото. Всушност, минатото мораме да го разбереме ако сакаме да ја 
дизајнираме сегашноста на начин кој ќе ни помогне успешно да преговараме со барањата 
на иднината (какви и да се тие). Оттука, ориентацијата „сегашност – иднина“ значи дека 
нашите примарни одлуки во однос на курикулумот се засновани врз нашите одговори на 
едно единствено прашање: „Дали постигнувањето на оваа цел ќе ја зголеми веројатноста 
учениците да станат успешни во иднина (без оглед дали таа иднина е утре, следната 
недела, следната година, или дваесет години подоцна)?“ Ако одговорот е „не“, треба да ја 
избришеме таа цел и да тргнеме во потрага по нови цели за кои одговорот ќе биде „да“. По-
требата да се одлучи за тоа што треба да се вклучи, а што да се исклучи од нашите наставни 
програми, произлегува од фактот дека имаме премногу содржини за предавање во премал 
временски период. Тоа е фрустрација искусена и изразена од голем број наставници кои 
сум ги интервјуирал во изминатите две децении. Во рамки на ограниченото време што 
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децата и младите го минуваат на училиште, треба да определиме што е навистина важно 
да се научи со цел на учениците да им се обезбедат знаење, вештини, ставови и вредности 
кои ќе им бидат потребни за да станат успешни во иднина. Дали ќе бидат подготвени за 
методска единица посветена на решавање на еден математички проблем, кој планираме 
да започне по три седмици? Дали ќе бидат подготвени за барањата на следното одделение 
или ниво на школување (особено за транзицијата од секундарно на терцијално ниво)? Ќе 
бидат ли подготвени да станат продуктивен, функционален член на општеството, и дали ќе 
продолжат да учат и по напуштањето на училиштето (кога и да се случи тоа)?

Ако сакаме да направиме исчекор од ориентацијата „минато – сегашност“ кон ориентација-
та „сегашност – иднина“, тогаш мораме да адресираме три клучни прашања: (1) утврдување 
на временскиот редослед на целите; (2) напуштање на меморизирањето и свртување 
кон учење со разбирање и (3) подготвување на учениците да бидат успешни откако ќе го 
напуштат училиштето.

УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕМЕНСКИОТ РЕДОСЛЕД НА ЦЕЛИТЕ

Во времето кога со светот на образованието владееја учебниците, издавачките куќи 
рутински го подготвуваа обемот и нацртот на секвенциите (редоследот) за своите учебнич-
ки серии. Изразот „обем“ се однесува на опсегот и длабочината на предметната материја 
(на пример, природни науки, историја). Изразот „секвенција“ се однесува на распоредот 
во кој одредени аспекти на предметната материја – генерално, клучните теми – треба да 
се предаваат (на пример, животните пред растенијата, кусите раскази пред поезијата, 
дропките пред целите броеви).

Во текот на изминатите неколку децении, фразата „обем и редослед“ се заменија со изразот 
„вертикална артикулација“. За разлика од обемот и редоследот, вертикалната артикулација 
се фокусира повеќе на целите на учењето отколку на темите. Во наједноставна смисла на 
зборот, целите на учењето додаваат глагол на темата (види Поглавје 4). На пример, додека 
шемата за обемот и редоследот во математиката може да индицира дека темата на целите 
броеви треба да се изучува пред темата за дропките, шемата на вертикалната артикулација 
може да сугерира дека разбирањето на целите броеви треба да претходи на собирањето 
на цели броеви, што за возврат, би требало да се учи пред множењето.

Во поново време, се чини дека соодветен израз е „вертикално усогласување“ (види 
Поглавје 8). Слично како и вертикалната артикулација, вертикалното порамнување се 
занимава со редоследот на целите на учењето, а не со темите. Сепак, вертикалното порам-
нување го адресира редоследот не само на целите, туку и на предавањето и оценувањето. 
Во математиката, на пример, пополнувањето на прашања со кратки одговори што се 
вообичаени за првите одделенија може да се замени со давање проширени одговори 
(„покажи ја твојата работа“) во повисоките одделенија на основното училиште и со избор 
од повеќе одговори во средните училишта (за да се подготват учениците за национални 
или меѓународни испити).
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Иако номенклатурата се промени, клучната поента останува иста. Oриентацијата „се-
гашност – иднина“ бара сериозно внимание во однос на начините на кои очекувањата 
од учењето и искуствата се менуваат во текот на времето, така како што и учениците се 
движат низ образовниот систем.

УЧЕЊЕ СО СМИСЛА (РАЗБИРАЊЕ)

Џон Дјуи бил прогресивен едукатор и филозоф кој пишувал за американското образова-
ние во почетокот на 20-тиот век. Еден ден тој следел предавање по геологија за ученици 
од средно образование. На крајот, наставничката го прашала Дјуи дали сака да му постави 
некое прашање на класот. Заблагодарувајќи се, тој запрашал: „Што ќе најдете ако ископате 
една многу длабока дупка во земјата?“ Откако не добил никаков одговор, тој неколкупати 
го повторил прашањето, но резултатот останал ист. Конечно, наставничката ја преки-
нала тишината. „Професоре Дјуи“, му рекла таа, „вие поставувате погрешно прашање.“ 
Свртувајќи се кон класот, прашала: „Каква е состојбата во центарот на Земјата?“ Класот 
одговорил во еден глас: „Магматска фузија“.

Оваа приказна ја илустрира дистинкцијата помеѓу меморизирањето (или она што се 
нарекува учење напамет, бубање) и разбирање (или она што се нарекува учење со смисла). 
Меморизирањето на изјавата дека „состојбата во центарот на Земјата е магматска фузија“ 
не е исто што и разбирање дека ако копаш дупка длабоко во земјата по извесно време ќе 
наидеш на стопени карпи. Како едукатори, ние честопати можеме да бидеме заведени од 
оние ученици кои умеат да изрецитираат литанија на дефиниции и факти. Сосема погреш-
но веруваме дека тие го разбираат сето она што го говорат. Но, тоа не е случај, како што 
приказната на Дјуи тоа јасно го покажува (види го, исто така, Поглавје 5).

Разумното прашање кое треба да се постави овде е зошто преминот од ориентацијата „ми-
нато – сегашност“ кон „сегашност – иднина“ претпоставува ставање акцент на значењето 
наместо на меморирањето. Одговорот е сосема едноставен. Учењето напамет го олеснува 
зачувувањето на наученото. Зачувувањето, по својата природа, сугерира потсетување на 
нештата од минатото. Учењето со смисла, пак, од друга страна, го олеснува трансферот 
на наученото. Тоа може да се дефинира како пренесување на она што е научено од еден 
контекст на нови контексти. Употребата на фразата „нови контексти“ сугерира дека 
тие „контексти“ ќе се сретнат во иднина. За да бидат успешни во иднина, учениците 
мораат да бидат способни не само да го запаметат она што го учат, туку и да го 
трансферираат наученото на нови опкружувања, ситуации и проблеми.

Треба да појасниме дека меморирањето секако има свое место во образованието на децата 
и младите. Меѓутоа, тоа место треба да биде во функција на поддржување, а не да зазема 
централно место. Учениците треба да ги запомнат ознаките (имињата) кои општеството ги 
прикачува на конкретните предмети и на апстрактните идеи. Една работа е да се разбере 
значењето на импресионистичкиот стил на сликарството на начин кој му овозможува на уче-
никот да определи дали една слика го претставува тој стил или не. Но, сосема друга работа е 
да запомни дека импресионизмот е стил на сликање кој се карактеризира со концентрација 
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на непосредна визуелна импресија создадена од една сцена и со употреба на неизмешани 
основни бои и мали потези за да го симулираат фактичкиот одраз на светлината. Концептот 
обезбедува разбирање; ознаката дозволува комуникација. Концептите без ознаки ја прават 
комуникацијата тешка. Ознаките без основани концепти се најчесто бесмислени.

ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ ВО ОПШТЕСТВО ЗАСНОВАНО НА ЗНАЕЊЕ

Американскиот индустријалец Хенри Форд еднаш изјавил: „Секој оној кој ќе престане да 
учи е стар, без оглед дали има 20 или 80 години. Секој оној кој продолжува да учи останува 
млад. Најголемата работа во животот е умот да се зачува млад“. Ова верување е конзистент-
но со она што може да биде крајна цел на школувањето свртено кон иднината; имено, да 
се подготват учениците кои се способни и желни да продолжат да учат во текот на нивните 
животи. Зошто е важно таканареченото „доживотно учење“? На ова прашање можат да се 
дадат најмалку три одговори.

Прво, постои процена дека денешните деца на училишна возраст и младите, во текот на 
своите животи ќе ја променат кариерата од пет до седум пати. Некои од тие промени ќе 
бидат резултат на општествените промени. Мојот дедо беше ковач. Бидејќи автомобилите 
ги заменија коњите како основно средство за транспорт, потребата од ковачи опадна. 
Како последица на тоа, тој беше принуден да ја смени кариерата, да стане продавач во 
продавница за железарија. Други промени ќе се должат на зголемените можности што се 
отвораат поради дополнително образование и/или искуство. Со дополнително образова-
ние, уметник може да стане архитект. Со дополнително искуство, продавач во продавница 
за облеки може да стане купувач.

Второ, како што погоре веќе беше назначено, општествата се во постојана промена. Во 
текот на минатиот век, општествата засновани на земјоделие се повлекоа пред индустрија-
лизираните општества, кои сега се заменуваат со она што УНЕСКО го нарекува „општества 
на знаење“ (види Поглавје 2). Генерално говорено, изразот „општество на знаење“ се 
однесува на секое општество во кое знаењето, а не капиталот или трудот или нешто друго, 
е основен производен ресурс. Со други зборови, општеството на знаење создава, споде-
лува и употребува знаење за да обезбеди просперитет и благосостојба на својот народ. 
Во вакво општество конечниот резултат е развојот на луѓето – тоа е општество во кое 
човековиот ум е директна производна сила, а не елемент на системот на производство. 
Спротивно на традиционалната идеја дека училиштата треба да извршуваат функција на 
презевација (зачувување) во општествата (функција конзистентна со ориентацијата „мина-
то – сегашност“), концептот на „општество на знаење“ сугерира дека училиштата треба да 
вршат трансформативна функција (функција конзистентна со ориентацијата „сегашност – 
иднина“). Во општество на знаење, училиштата имаат одговорност за трансформирање на 
учениците на начин кој ќе ги направи способни да го менуваат општеството.

Трето, доживотното учење ни помага да одржиме разумен квалитет на животот додека 
старееме. Неколку понови студии утврдија дека кај когнитивно активните постари луѓе, 
оние на просечна возраст меѓу 75–80 години, е речиси три пати помала веројатноста дека 
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ќе развијат деменција или Алцхајмерова болест во споредба со оние кои се когнитивно 
неактивни. Покрај тоа, откриено е дека физичките вежби ја подобруваат циркулацијата 
на крвта и дотокот на крв во мозокот, поттикнуваат развој на нови мозочни клетки, што 
овозможува и големи можности за натамошно учење.

Во некои аспекти употребата на фразата „општества на знаење“ е несреќно избрана. Некои 
можат да помислат дека училиштата треба да обезбедат сè повеќе информации за своите 
ученици со цел да го зголемат нивното знаење. Ним би им порачале дека изобилството 
на информации не е нужно извор на дополнително знаење. Она што на учениците им е 
протребно се начини на обработка и процесуирање на тие информации. Колку повеќе 
информации имаме на располагање, толку повеќе ни се потребни вештини на критичко 
мислење, како што се анализата и евалуацијата, така што ќе можеме да разграничиме што 
е „корисна“, а што „бескорисна“ информација, „добар“ или „лош“ совет и „применливи“ од 
„неприменливи“ решенија за проблемите.

УВЕРУВАЊЕ БРОЈ 2

НАСТАВАТА Е ПРОЦЕС ПРЕКУ КОЈ НАСТАВНИКОТ ГО 
ОЛЕСНУВА ДВИЖЕЊЕТО НА УЧЕНИКОТ ОД ТАМУ 

КАДЕ ШТО СЕ НАОЃА ДО ОНАА ТОЧКА НА КОЈА 
НАСТАВНИКОТ ИМА НАМЕРА УЧЕНИКОТ ДА СЕ НАЈДЕ 

ПО ИЗВЕСЕН ПЕРИОД ИЛИ ФАЗА НА НАСТАВАТА.

Во јуни 1883 година во магазинот Шотоква (The Chautauquan) беше поставено следново 
прашање: „Ако едно дрво падне на ненаселен остров, дали падот ќе предизвика некаков 
звук?“ Одговорот гласеше: „Не. Звукот е последица предизвикана во увото кога воздухот 
или некој друг посредник е ставен во движење“. Слично прашање може да се постави и во 
врска со наставата. „Ако наставникот зборува или работи со група ученици еден час или 
подолго, а учениците останат со исто знаење или не можат да сторат ништо повеќе од она 
пред да започне предавањето, тогаш прашањето е дали наставникот воопшто држел на-
става?“ Нашиот одговор гласи: „Не. Наставата претпоставува учење, а учењето значи дека 
се случил одреден тип на промена кај учениците во времето кога наставникот ’се обидувал 
да предава’“. За да откриеме дали сме предавале, тогаш сè што треба да сториме е да им 
поставиме на учениците едноставно прашање: „Што научивте денес (или оваа недела, ова 
полугодие)?“ Ако одговорот е „ништо“ или „не знам“ или „не сум сигурен“, тогаш сосема е 
можно дека сме се занимавале со наставна работа, ама не сме подучувале.

Оваа перспектива на наставата и на учењето е конзистентна со една од најраните 
дефиниции на целите, онаа која може да се најде во Блумовата „Таксономија на целите 
на образованието“. Според Блум и неговите колеги (1956), целите се „експлицитни форму-
лации за начините на кои учениците се очекува да се променат низ образовниот процес“ 
(стр. 26). Уште еднаш, акцентот е ставен на промената. Така, врските меѓу целите, наставата 
и оценувањето стануваат сосема јасни. Целите индицираат како сакаме учениците да 
ги променат нивните знаења, мисли, ставови, вредности и/или однесувања. Настава 
постои кога наставниците ја олеснуваат и ја помагаат таа промена или промени. Конечно, 
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оценувањето претпоставува определување дали, или во кој степен, посакуваната промена 
или промени навистина се случиле. Ако промената или промените не се такви какви што 
сме очекувале или какви сме се надевале дека ќе бидат, тогаш резултатите од оценувањето 
може да се искористат за да ја фокусираме нашата наставна активност на специфичните 
области во кои се појавуваат недоразбирања или слабости.

Ставањето акцент на промената исто така ни дозволува да го разграничиме учењето 
од постигнувањето. Постигнувањето е вкупен збир на она што ученикот го научил во 
даден временски момент (или период), како на пример, на крајот од осмото одделение. 
Изјавата дека еден ученик од осмо одделение може да реши математички проблеми кои 
вклучуваат цели броеви и дропки претставува изјава за постигнување. Учењето, од друга 
страна, претставува промена во постигнувањето низ текот на времето, како на пример, 
од почетокот до крајот на осмото одделение. Во однос на претходниот пример, учењето 
претпоставува дека ученикот кој не можел да реши математички проблеми кои вклучуваат 
цели броеви и дропки на почетокот од осмо одделение, на крајот научил како да го прави 
тоа. Оваа дистинкција помеѓу учењето и постигнувањето е централна за нашите напори за 
подобрување на квалитетот на образованието. Како што Мерилин Френч (1985) напиша: 
„Само извонредното образование се занимава со учењето: вообичаеното кое доминира 
е насочено кон постигнувањето; а за младите умови, овие две нешта се речиси сосема 
спротивни. Учењето е посветено на искуството; постигнувањето на контролата“ (стр. 388).

ИМПЛИКАЦИИ ОД ПОСТАВУВАЊЕТО НА ЦЕЛИТЕ

За да ја провериме промената, мора да гледаме на нештата низ временска призма. За 
да поставиме соодветни и обмислени цели за утре, тогаш мораме да знаеме нешто за 
сегашното постигнување на нашите ученици. Една цел која тврди дека учениците ќе бидат 
во состојба да го објаснат кружниот тек на водата (испарување, кондензација, врнежи и 
собирање) претпоставува дека тие не можеле да го објаснат во времето кога целта била 
поставена. Со други зборови, постигнувањето на целта ќе претпоставува определена 
промена во знаењето и разбирањето на кружниот тек на водата. Доколку учениците веќе 
ја совладале оваа цел уште пред да им било предавано, тие можат да покажат дека веќе ја 
постигнале целта, но дека не научиле ништо.

Од друга страна, кога јазот помеѓу сегашното постигнување на учениците и целите кои сме 
ги поставиле е толку голем што нема да може да се надмине во предвиденото време и со 
ресурсите кои ни стојат на располагање, па веројатноста од постигнување на целта е сосема 
мала. Во таква ситуација, неуспехот од остварувањето на целта не значи и дека не дошло до 
учење. Претпоставете, на пример, дека целта за ученици од трето одделение е да напишат 
рационални писмени состави. Понатаму, претпоставете дека голем број ученици стигнале до 
трето одделение без да знаат да пишуваат цели реченици. На крајот на третото одделение, 
сите ученици веќе научиле како да пишуваат цели реченици, но малкумина се способни 
да напишат смислени состави. Во ваква ситуација, мнозинството ученици ќе научат (преку 
вредноста на нивната подобрена вештина да пишуваат цели реченици), но мнозинството 
нема да ја постигне целта (која се однесуваше на пишување смислени состави).
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Како заклучок може да се каже дека ако не постои јаз помеѓу сегашноста и иднината, во-
општо и не дошло до учење затоа што ученикот веќе ја совладал поставената цел. Доколку 
јазот е преголем, сепак може да дојде до одредени резултати во учењето, но не такви кои 
би значеле остварување на целта. Оттука прашањето, колкав треба да биде јазот помеѓу 
нашите цели и моменталните постигнувања на учениците? Рускиот психолог Лев Виготски 
се обиде да одговори на ова прашање преку хипотетизирање на „зона на приближен 
развој“ (ЗПР). Едноставно кажано, зоната на приближен развој е дистанцата меѓу она што 
ученикот веќе го научил и она што може да го научи со водење или со помош на возрасни-
те или поспособните врсници во текот на определен временски период. Бидејќи учењето 
е оптимално во рамки на ЗПР, целите треба да се поставени во рамките на оваа зона (т.е. во 
рамките на портокаловата површина означена со слика 1.1.).

СЛИКА 1.1
ВИЗУЕЛНО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЗОНАТА НА ПРИБЛИЖЕН РАЗВОЈ (ЗПР)

ИМПЛИКАЦИИ ЗА НАСТАВАТА

Речиси пред половина век Дејвид Осубел, пионерот во проучувањето на учењето со 
разбирање, рече: „Откриј што знае ученикот и учи го согласно тоа“. Во моментот кога 
подучувањето се дефинира во смисла на стекнување знаење од ученикот, улогата на 
наставникот се менува на неколку начини. Прво, тој не го контролира класот со правила 
и структура; наместо тоа, наставникот соработува со учениците и им дава насоки и 
поддршка. Второ, фокусот на наставникот се поместува од него кон учениците. Наместо 
прашањето „Како ми оди со наставата?“, прашањето се преформулира во „Како им оди 
ним? Дали тие го ’сфаќаат’ ова? Зошто тие имаат потешкотии со овој концепт? Како можам 
да им помогнам на оние ученици кои имаат тешкотии? Добрата настава не е толку умет-
ност на изведување колку што е процес на помагање на учениците да станат поактивно 

СЕГАШНО 
ПОСТИГНУВАЊЕ 

НА ДЕТЕТО

ЗПР

НEДОСТИЖНО 
ВО МОМЕНТОТ
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ангажирани во текот на нивното учење. Трето, наставата е многу повеќе од презентирање 
информации и давање задачи на учениците. Таа претпоставува помагање учениците 
соодветно да ја процесуираат информацијата и да ги завршат задачите точно и ефикасно.

Кога целта е воспоставена во ЗПР (прикажана на слика 1.1), наставникот мора да обезбеди 
соодветна асистенција (позната како „scaff olding“, качување по скелиња) за да им го даде 
на учениците „поттикот“ што им е потребен за ја достигнат целта. Овде наведуваме неколку 
идеи за тоа како наставниците можат да обезбедат „качување по скелиња“. Тие можат да:

  Поставуваат прашања;
  Го насочуваат вниманието кон незабележаните делчиња на информацијата, 

неконзистентностите и аномалиите;
  Го моделираат учењето, испрашувањето и стратегиите за решавање на 

проблемите;
  Даваат корисни назнаки, но истовремено
  Се мешаат што помалку.

Употребата на изразот „искачување по скелиња“ е значајна затоа што нуди привремена 
структура на поддршка. Кога еднаш ученикот ќе ја постигне целта на ваков начин, скалило-
то може да се отстрани за да му овозможи да тргне напред кон следната цел.

ИМПЛИКАЦИИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО

Најголемиот дел од наученото не може да се види. Тоа се наоѓа во умот на учениците. 
За да се евалуира наученото, мораме да најдеме начини да го направиме невидливо-
то – видливо, но и погодно за набљудување. Со други зборови, мораме да направиме 
процена за наученото од одреден тип на однесување или изведба. Иако се надеваме дека 
ќе бидеме способни да направиме валидна процена за учењето на ученикот, можно е 
одвреме-навреме да бидеме доведени во заблуда токму од однесувањето и изведбата. На 
пример, може да видиме како ученикот прави перфектен фудбалски пас до својот соиграч 
во тимот и веднаш да заклучиме дека тој ги усовршил додавањата. Но, ако ја продолжиме 
опсервацијата, ќе може да забележиме дека најголемиот број додавања се далеку од целта. 
Тие се преслаби, пресилни или во погрешна насока. Врз основа на повеќекратни опсерва-
ции можеме да направиме повалидни процени. Една единствена опсервација честопати 
резултира во неоснована (и оттука, помалку валидна) процена.

Еден од вистинските предизвици на наставната дејност е изнаоѓањето начини да се 
опсервира, проценува и оценува импактот на нашата настава врз учењето кај учениците 
(види Поглавје 7). Наместо претпоставката дека „моите ученици ќе го научат она што ќе 
го научат без оглед на тоа што правам“ и дека „поумните ученици ќе научат повеќе од 
оние кои се понеинтелигентни“, потребно е да откриеме што тие навистина научиле, а 
што не. Погоре веќе сугериравме еден прилично неформален начин на постапување со 
едноставно прашување „Што научивте денес? Оваа седмица? Ова полугодие?“ Наместо 
усно прашување, можете да побарате од учениците да го напишат тоа со свои зборови на 
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мало парче хартија. Изразот „со свои зборови“ е значаен бидејќи упатува на еден начин на 
диференцирање на учењето со разбирање од бубањето напамет.

Се разбира, понекогаш таквите неформални процени се недоволни, па станува потребно 
да се воведат поформални методи на оценување. При употребата на формалните методи, 
сепак фокусот сè уште треба да биде на учењето, односно на промената на постигнувањата 
во текот на времето. На пример, ако подготвувате тест за крајот на методската единица 
или за крајот на курсот, направете еден тест и на почетокот на единицата/курсот, како и на 
крајот. Тоа ќе ви озвоможи споредување на постигнувањето во две временски точки – пред 
наставата и по нејзиното завршување – и оттука и да процените навистина колку добро го 
научиле она што им било предавано и што сте очекувале тие да научат (вашите цели).

Веројатно еден од најдобрите начини на проценување на учењето, како спротивно 
од постигнувањето, е користењето на портфолио, а особено „портфолио за процесот“. 
Портфолио претставува систематска збирка на изработките на ученикот и на соодвет-
ните материјали кои ги претставуваат неговите успеси и достигнувања. Вообичаено, 
наставникот, самостојно или во консултација со учениците, ја определува содржината на 
портфолиото и критериумите според кои ќе се оценува квалитетот на завршените задачи. 
Како што кажува и самото име, „портфолиото на процесот“ ги документира фазите на 
учењето и обезбедува прогресивен запис за напредокот на ученикот во текот на времето. 
Оттука, процесните портфолија нужно се организирани хронолошки, така што овозмо-
жуваат следење на промените во учењето. Покрај ученичките задолженија, портфолијата 
исто така создаваат можност за рефлексија на ученикот и самоевалуација, што е клучно за 
да стане личност посветена на доживотно образование.

УВЕРУВАЊЕ БРОЈ 3

НАСТАВНИЦИТЕ ЧЕСТОПАТИ РАБОТАТ ВО УСЛОВИ КОИ 
ПРЕТСТАВУВААТ ТЕШКОТИИ ДА СЕ ДРЖИ ТАКВА НАСТАВА 

КАКВА ШТО ТИЕ БИ САКАЛЕ ИЛИ ЗА КАКВА ШТО СЕ СПОСОБНИ.

Пред неколку години прифатив покана да посетам едно новоотворено основно училиште, 
кое според зборовите на неговиот директор беше опишано како „state-of-the-art (врвно во 
технолошки аспект)“. Пристигнав во училиштето околу 45 минути пред да почнат да стасу-
ваат учениците и ми беше организирана прошетка низ училиштето. Целото училиште беше 
поврзано со безжичен интернет; во секоја училница имаше повеќе компјутери. Секоја 
училница беше опремена со специјална електронска табла (Smart Board). Бев импреси-
ониран. Потоа, почнаа да пристигнуваат учениците. Повторно минав низ училиштето, 
почнувајќи од училниците со деца од најмала возраст, од 4 години. Нивната просторија 
беше најголема во училиштето, со многу простор за движење. Како што минував од една 
до друга училница, забележав дека речиси сите други простории се еднакви по голе-
мина, од околу 90 квадратни метри. Ми паднаа в очи две работи. Прво, децата стануваа 
сè поголеми. Второ, во секоја училница имаше сè повеќе деца. Кога стасав до петтите 
одделенија (возраст од 10–11 години), во секоја училница имаше по 28 ученици. Просторот 
меѓу клупите беше толку тесен што при секое движење децата ќе се удреа или ќе турнеа 
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некој соученик. Компјутерите беа турнати наспроти страничниот ѕид, а електронската 
табла беше поставена на предниот. Еден од наставниците во петто одделение ми кажа дека 
имаат големи „проблеми со дисциплината“ (што, поради физичката ситуација, можеше и да 
се очекува). Друга наставничка ми кажа дека би сакала учениците да имаат повеќе групна 
работа, но „едноставно нема доволно простор за тоа“.

Недостатокот на простор, што е резултат на пренатрупаноста во училниците, е само 
едно од бројните ограничувања со кои се судираат наставниците додека се обидуваат да 
предаваат најдобро што можат. Иако ова училиште имаше богата опрема и материјали, 
овие предности беа потиснати од недостатокот на физички простор. За разлика од него, 
постојат многу училишта кои располагаат со огромен простор, но имаат или премалку или 
застарена опрема и материјали. Другите ограничувања што имаат влијание врз настав-
ниците ги вклучуваат владините или училишните политики – политики кои го уредуваат 
назначувањето на учениците во класовите, распоредот на часови, дисциплинските мерки 
за учениците, тестирањето и оценувањето на учениците. Листата на ограничувања може 
да продолжи и натаму; сепак, и оваа куса листа е доволна за да укаже на проблемот. Ниту 
еден наставник, без оглед на земјата или училиштето во кое предава, е сосема слободен од 
ограничувања кои влијаат на тоа што тој го говори, прави и постигнува.

Ренди Пауш беше харизматичен професор на Универзитетот „Карнеги Мелон“ во Соеди-
нетите Американски Држави. Во август 2007 г., на возраст од 47 години, му беше кажано 
дека боледува од рак на панкреасот и дека му преостануваат од 3 до 6 месеци живот 
во релативно добро здравје. Еден месец подоцна, тој одржа предавање под наслов 
„Последното предавање: вистинско остварување на вашите детски соништа“. Тој почина 
поради компликации на панкреасот на 25 јули 2008 година. Професорот Пауш нагласи 
неколку извонредни поенти во своето предавање, но една сè уште ми стои на ум. Тој рече: 
„Не можете да ги контролирате картите кои ви се поделени, туку само како ќе играте со 
оние што ги имате в рака.“ Така е и со наставниците. Најголемиот дел од нас не можат да ги 
контролираат околностите во кои ќе се најдат (т.е. картите кои ни се поделени). Но, можеме 
да контролираме (а јас верувам и дека имаме морална обврска да контролираме) ’како ќе 
одиграме со она што го имаме в рака’“.

Ова поглавје започна со неколку прашања што следуваа по цитатот на американскиот 
едукатор Бенџамин С. Блум. Две од нив повторувам овде. Какви се вашите очекувања од 
вашите ученици? За колкав процент од вашите ученици вие очекувате да научат добро, да 
научат малку или да не научат речиси ништо? Кога претходно ги поставив овие прашања 
ви кажав да одговорите искрено бидејќи не постојат исправни одговори. Го употребив 
зборот „исправни“ во смисла на „коректни“. Но, дозволете да го свртиме фокусот од „ис-
правни-како-коректни“ кон „морално исправни“. Речникот Миријам-Вебстер го дефинира 
зборот „исправни“ (right) како „да се биде во согласност со она што е праведно, добро или 
чесно“. Дали е „праведно, добро и чесно“ за нас, наставниците, да очекуваме, на пример, 
една половина од нашите ученици да не успеат да се стекнат со знаења? И, ако е тоа така, 
која половина ќе дозволиме да не помине?

Лери Кубан ни обезбеди одговор на ова прашање. Дури и во најтешките ситуации, 
наставниците се обврзани да посветуваат постојано интелектуално и морално внимание 
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на учењето и напредокот на сите свои ученици. Ова е основата за инклузивна образовна 
практика (види Поглавје 5). Интелектуалното внимание значи концентрирање на она што 
ученикот го знае, чувствува и мисли за знаењето и вештините кои треба да ги научи и 
на тоа како може да го употреби тоа знаење за да ги продлабочи разбирањето на светот 
и способноста за континуирано учење. Моралното внимание, од друга страна, значи 
концентрирање на помошта на учениците да созреат како личности; да станат повеќе 
а не помалку посветени за идеите, да имаат повеќе а не помалку респект за погледите 
на другите, и да станат повеќе а не помалку одговорни во однос на намалувањето на 
социјалната неправда. Прашањата за тоа што е правично, исправно и праведно постојано 
се поставуваат во училниците; учениците учат за моралниот сензибилитет од тоа како 
нивните наставници одговараат на овие прашања, експлицитно со тоа што го говорат и 
имплицитно со тоа што го прават.

Фокусирањето на значењето на интелектуалните и моралните одговорности на настав-
ниците не го одрекува фактот дека во некои училишта е полесно да се постигне добра 
наставна дејност, а во други тоа е потешко – некои училници се полесни за менаџирање, 
други помалку лесни – некои ученици полесно учат, а други се поголем предизвик за 
наставникот (види Поглавје 2). Како наставници, сепак, мораме да сфатиме дека наш 
императив е да излеземе на крај со она што ни е поделено и што го имаме в раце. Вистин-
ските прашања пред кои сме исправени се следниве: како да одиграме на начин кој ќе ги 
зголеми шансите да бидеме успешни во работата? Како да одиграме подобро? Овие се 
само две од прашањата кои ќе ги адресираме во оваа книга.

УВЕРУВАЊЕ БРОЈ 4

ЗАДАЧАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВИСОКОКВАЛИТЕТНО 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ГОЛЕМ БРОЈ УЧЕНИЦИ Е 

ПРЕГОЛЕМА ЗА ЕДНА ЛИЧНОСТ (НА ПРИМЕР, ЗА ЕДЕН 
НАСТАВНИК) ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ.

„Отчетноста би требала да се сфати како колективна одговорност за поддршка во учењето 
од страна на родителите, директорите, просветните инспектори, членовите на училишните 
одбори и за наставниците, а да не зборуваме и за самите ученици. Барањето отчетност кај 
наставниците за постигнувањата на ученикот без признавање на улогите кои ги играат 
другите партнери во процесот на образование е евидентно нефер и може да се сведе на 
пронаоѓање жртвено јагне. Подеднакво, барањето учениците да посетуваат дополнителни 
часови во текот на летото, или нивно задржување поради ограничениот напредок, 
значи избегнување на колективната природа на отчетноста кога училишните системи не 
обезбедиле таков квалитет на предавања нужен за учениците да ги исполнат очекувањата 
за нивото на добиени оценки.“ (Tucker and Stronge, 2005, стр. 10).

Иако наставникот како поединец можеби навистина остава силен впечаток врз секој уче-
ник, тој сепак има само ограничен ефект врз квалитетот на образовниот систем во целина. 
Едно скорешно истражување спроведено во САД покажува дека екстремно позитивните 
ефекти на одделен наставник во основно училиште можат да бидат поништени доколку 
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следните три наставници кои ќе ги добие детето не се особено добри во вршењето на 
својата работа. Од друга страна, искуството од работа со три извонредни наставници во 
низа има тенденција да остави суштински и долгорочно позитивни ефекти врз децата од 
основното образование.

Истата истражувачка литература е полна со примери за тешкотиите при меѓусебната 
соработка на наставниците, проблемите при воспоставувањето на разумни и корисни 
релации помеѓу наставникот и администраторот, отсуството на родителска поддршка 
и вклучување, како и непредвидливото мешање на власта во годишното а неретко и во 
дневното училишно функционирање. Едноставно кажано, организирањето на сите наши 
ресурси, иако е од критично значење за подобрување на квалитетот на образованието 
што го добиваат нашите деца и млади, е многу тешка задача. Па, од каде тогаш да 
започнеме?

Најзначајниот прв чекор е создавањето позитивна и продуктивна училишна култура, таква 
која е заснована на јасна визија, посветеност на извонредност, ефикасност и колегијалност, 
како и на преземање ризици. Што е училишна култура? Прошетајте во кое било училиште 
и поразговарајте со неколку возрасни лица кои работат таму и ќе можете веднаш да ја 
почувствувате. Ходниците може да блескаат од чистота или да бидат валкани и неуредни. 
Учениците може да одат со достоинство и доверба или мрзливо и со наведнати глави, 
избегнувајќи да ве погледнат в очи. Наставниците може да зборуваат за својата работа со 
интензитет и професионализам или речиси веднаш да почнат да се жалат. Може да постои 
чувство на цел или генерална безидејност за акција или конверзација. Иако постојат 
неколку дефиниции, најголемиот број социолози училишната култура ја дефинираат 
како збир на споделени вредности, уверувања и традиции кои се формирале во текот на 
историјата на училиштето и кои имаат влијание врз мислите и акциите на секој член од 
училишната заедница. Таа има влијание врз она на што се фокусираат луѓето, што мислат 
дека е значајно и на она на што тие обрнуваат најмногу внимание (види исто така и во 
Поглавје 3).

Позитивните, продуктивни училишни култури се одликуваат со три елементи: јасна 
визија, ефикасност и колегијалност, и преземање ризици. Јасната визија, прифатена од 
сите, опишува каде се движи училиштето. Каде сакаме да бидеме за пет или десет години? 
Како ќе стигнеме дотаму? Како ќе знаеме дека навистина сме стасале? Водете сметка дека 
концептот на визија е конзистентен со нашиот акцент ставен врз промените во целата 
книга. Посветеноста на извонредност значи дека нема толеранција за потфрлање од кого 
било, без оглед дали станува збор за наставник, член на администрација, ученик или 
чувар. Ефикасноста и колегијалноста се однесуваат на тоа дали (a) наставниците веруваат 
и дејствуваат како да ќе можат да постигнат позитивни резултати со учениците и (б) дали 
се поддржуваат меѓусебно, соработувајќи во реализацијата на зацртаната визија. Конеч-
но, доаѓаме до преземањето ризици. Секаков вид на промена е ризична работа. Затоа 
промената претпоставува преземање ризици, ама бара и луѓе подготвени да преземат 
ризици. Преземањето ризици, пак, претпоставува одредено ниво на доверба во колегите, 
учениците, и особено во администраторите и просветните инспектори. Изградбата на 
доверба бара време; довербата расте преку размени во кои очекувањата што ги имаме за 
другите доживуваат потврда низ акција. Без доверба, нема ризик; без ризик, нема промена. 
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Визијата обезбедува насока за промена, заложбата индицира дека преземањето на 
промената е висок приоритет, додека ефикасноста, колегијалноста и довербата создаваат 
услови за настанување на промената. Преземањето ризик, вклучувајќи и постапка од 
типот проба-грешка-ревизија, го зголемува индивидуалниот и колективниот капацитет за 
менување и одржување на промената кога таа еднаш настанала.

Оние кои живеат и работат во училишта се само некои од нужните елементи за да се 
создадат извонредни училишта (види Поглавје 6). Едукаторите треба да гледаат надвор од 
ѕидовите на училиштето. Како во ова да ги вклучиме родителите? Како да ја подобриме 
употребата на ресурсите на заедницата (на пример, библиотеките, музеите, здравствените 
служби, локалната експертиза)? Како да направиме контакти со агенциите и службите 
на заедницата? Ова се значајни прашања, затоа што честопати изворот на тешкотиите 
во учењето на ученикот се наоѓаат надвор од училишните ѕидови. На пример, во едно 
истражување во руралниот дел на Јужна Каролина, откривме дека околу 20 отсто од 
учениците имале неоткриени проблеми со видот. Ангажиравме оптометричари и оптичари 
да посветат половина ден секој месец за да им го проверуваат видот. Собравме пари за 
набавка на очила за учениците кои имаа потреба од нив. За шест седмици дојде до подоб-
рување на достигнувањата дури кај 75 отсто од учениците. Проблемот не бил во нивната 
неспособност за учење, туку во тоа што не можеле добро да гледаат.

Вклучувањето на родителите во образованието на нивните деца се одвива со бебешки 
чекори. Под инволвирање на родителите не мислиме на мерки за обезбедување нивно 
присуство на училишните состаноци. Центарот за подобрување на училишната култура, 
лоциран во еден мал град во Минесота, воведе практика на „родителски поттик“ или 
„училишни белешки“. Наставниците добија упатство да им испраќаат белешки на родите-
лите секоја недела. Една белешка, на пример, гласеше „тукушто го завршивме читањето 
на приказната ’Црниот пастув’. Ве молиме прашајте го вашето дете за што станува збор 
во приказната“. На друга пишуваше: „Џером тукушто научи да множи со 9. Нека ви покаже 
како го прави тоа“.

Да се обезбеди успех на ученикот во текот на времето претпоставува комуникација меѓу 
наставниците на различни нивоа, а во повисоките училишни нивоа – меѓу наставниците 
кои предаваат различни предмети. Ако навистина сакаме да го подобриме квалитетот на 
образовниот систем, не можеме целиот товар да го ставиме врз поединечен наставник. И, 
како наставник, вашето влијание врз учениците на подолг рок ќе се зголеми драматично 
доколку се гледате себеси и дејствувате како член на една поголема заедница – заедница 
која ги има предвид интересите на сите свои ученици.

КАКО Е ОРГАНИЗИРАНА ОВАА КНИГА

За да сфатите како е организирана оваа книга, затворете ги очите и замислете збирка 
фолдери со документи, или поточно – старовремски папки за хартија, наместо модер-
ните електронски фолдери. Некои од папките се поголеми од другите за да ги соберат 
помалите. Секоја папка има етикета. Сега погледнете ја сликата 1–2 и видете како вашата 
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визуализација се однесува спрема нашата визуализација. Нашата визуализација, како што 
се гледа на сликата 1–2, ја претставува организациската структура на книгата.

Најголемата папка е означена како „Општествен контекст и училишна култура“. Таа ги 
содржи политиките, постапките, вредностите, очекувањата и ограничувањата кои имаат 
влијание врз училиштата воопшто (општествениот контекст) и врз вашата училница 
особено (училишна култура). Следната најголема папка е наречена „Средина за учење“. Таа 
ги опфаќа физичката, социјалната и психолошката средина во вашата училница. Следните 
четири папки се со иста големина; тие се однесуваат на целите, предавањето, ресурсите за 
учење и оценувањето. Тие ги опфаќаат алатките, тактиките, опремата и материјалите кои 
ви се потребни за да ги поставите целите, да ги научите вашите ученици, да создадете и да 
ги користите ресурсите како поддршка за наставата и за учењето и оценувањето на вашите 
ученици во поглед на нивниот напредок кон вашите цели и нивно достигнување. Послед-
ната папка е со назив „Усогласување“. Таа го адресира значењето на обезбедувањето на 
целината, т.е. на тоа дека сите делчиња се вклопуваат заедно – хоризонтално, во даден 
временски момент; вертикално, во текот на времето; екстерно, во поглед на зададениот 
наставен план и програма, тестови и мерки на отчетност. Секоја ознака кореспондира 
со едно од поглавјата во книгата, почнувајќи со Поглавје 2, „Општествениот контекст и 
училишната култура“, а завршувајќи со Поглавје 8, „Усогласување“.

СЛИКА 1.2

ОПШТЕСТВЕН КОНТЕКСТ 
И УЧИЛИШНА КУЛТУРА

ЦЕЛИ ПРЕДАВАЊЕ РЕСУРСИ ЗА 
УЧЕЊЕ ОЦЕНУВАЊЕ УСОГЛАСУВАЊЕ

СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ
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Со исклучок на поглавјата 2, 9 и 10, секое поглавје е организирано околу неколку препора-
ки, генерално ги има четири-пет за секое поглавје. Така, на пример, една од препораките 
од поглавјето за средината за учење е да се „создадат персонализирани средини за учење 
во кои учениците ќе имаат чувство на припадност и на благосостојба“. По секоја препорака 
следуваат одредени сугестии за тоа како да се применат во вашата училница. Водете 
сметка дека секоја препорака започнува со глагол. Овој формат е одбран намерно за да ја 
нагласи потребата од преземање акција, а не само празно зборување или размислување за 
нештата.

Целосната листа на препораки е прикажана во табела 1–1. Бројката во заградата по секоја 
препорака упатува на страницата на која започнува дискусијата за препораката. На овој 
начин можете да ги користите ставките во табелата 1–1 на ист начин на кој би користеле 
индекс во една книга. Со други зборови, ако сте особено заинтересирани за одредена 
препорака или верувате дека бездруго можете да подобрите некоја посебна област, ќе 
можете да го фокусирате читањето на тие страници, наместо да ја читате целата книга од 
насловната до последната страница. Се надеваме дека оваа техника на форматирање ќе ја 
зголеми корисноста и користењето на книгата во функција на подобрување на квалитетот 
на вашата настава.

ЗАКЛУЧНИ КОМЕНТАРИ

„Наставниците кои знаат нешто за процесот на учење не можат а да не бидат поттикнати 
од интелектуалниот предизвик кој се состои во тоа да видат дали можат да го подобрат 
влијанието на наставата врз учењето на учениците“ (Cross, 2005, стр. 8).

Учењето се дефинира како промена во достигнувањето со текот на времето. Целите ги 
индицираат начините на кои настојуваме учениците да се променат. Настава се одвива 
само тогаш кога учениците се менуваат. Општествените промени претпоставуваат промени 
во наставата и учењето. Потребата од промена е најевидентна кога постои расчекор 
помеѓу нашите очекувања и стварноста и кога вистински веруваме дека промените што ги 
правиме како наставници ќе ги подобрат и нашите животи и животите на нашите ученици. 
Конечно, ова е книга за промените.

Промената е тешка и таа не е линеарна. Сликата подолу ја покажува разликата меѓу она 
што ние го посакуваме (од левата страна) и она што навистина постои (десно).
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УСПЕХ

Обидите за промена не се секогаш успешни на почетокот. Се прават грешки. Ако учиме од 
грешките, сепак, сосема е веројатно дека ќе го постигнеме посакуваното ниво на успех. За 
промена е потребна храброст за да се започне и трпение за да се стаса до крајот.

Конечно, авторите го делат уверувањето дека сите наставници се способни за уште 
подобра настава од онаа што ја изведуваат. Понудените препораки од страна на авторите 
на различните поглавја се, всушност, промените за кои тие веруваат дека се најзначајни во 
настојувањата да се биде подобар од вчера. Нашата искрена надеж е дека секој наставник 
кој ќе ја прочита оваа книга, ќе понесе со себе нешто од неа – идеја, тактика, стратегија – 
нешто што ќе му помогне да стане уште подобар наставник.

КАКО ТОА НАВИСТИНА ИЗГЛЕДАКАКО ЛУЃЕТО ГО ЗАМИСЛУВААТ ТОА
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ТАБЕЛА 1.1
ЦЕЛОСНА ЛИСТА НА ПРЕПОРАКИ

ПРЕПОРАКИ

1.  Дизајнирајте училници кои како примарен фокус ќе го имаат учењето 
на учениците, промовирајте ангажираност на учениците во процесот на 
учење и елиминирајте ги препреките што стојат пред процесот на учење.
СТРАНИЦА 59

2.  Креирајте персонализирани средини за учење, во кои 
ученикот ќе има чувство на припадност и благосостојба.
СТРАНИЦА 63

3.  Управувајте со големината на класот преку формирање 
групи или тимови на ученици во функција на создавање 
функционална и продуктивна средина за учење.
СТРАНИЦА 64

4.  Промовирајте позитивно однесување во училницата, соочете се 
ефективно и ефикасно со непримерното и вознемирувачко поведение.
СТРАНИЦА 68

5.  Создадете физичко опкружување кое одговара на потребите 
на вашите ученици и кое ќе придонесе да се олесни 
процесот на учење во однос на поставените цели.
СТРАНИЦА 73

ПРЕПОРАКИ

1.  Запишете ги целите во стандардна форма за да ја олесните 
комуникацијата на наставниците, учениците и другите 
чинители, и комуникацијата меѓу сите нив.
СТРАНИЦА 87

2.  Дизајнирајте курсеви кои вклучуваат цели во разни домени, со што ќе 
обезбедите образовниот систем да произведе сестрани ученици.
СТРАНИЦА 92

3.  Користи систематски метод за запишување на 
целите за методските единици и лекции.
СТРАНИЦА 95

4.  При фокусирањето на когнитивниот домен, вклучете цели кои 
нагласуваат различни нивоа на когнитивниот процес.
СТРАНИЦА 98

5.  Информирајте ги учениците за целите на учењето за да можат 
тие (a) да ја сфатат смислата на активностите во училницата, 
(б) соодветно да ги насочуваат своите напори, и (в) да го 
надгледуваат својот напредок кон зададената цел.
СТРАНИЦА 100

ПОГЛАВЈЕ

3

ПОГЛАВЈЕ

4
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ПРЕПОРАКИ

1. Креирајте сценарија наместо дневна подготовка за час.
СТРАНИЦА 112

2.  Дизајнирајте ситуации во кои активно ќе се 
ангажираат учениците во процесот на учење.
СТРАНИЦА 115

3.  Оснажете ги вашите ученици.
СТРАНИЦА 124

4. Бидете свој сопствен супервизор.
СТРАНИЦА 126

5. „ Читајте“ ги вашите ученици и правете приспособувања 
на вашите предавања согласно со тоа.

СТРАНИЦА 129

ПРЕПОРАКИ

1.  Бидете свесни за постоење на различни ресурси 
за учење во и надвор од училиштата.
СТРАНИЦА 141

2.  Изберете ресурси за учење кои се (a) поврзани со целите на учењето, (б) 
потпора за вашите наставни активности и (в) се соодветни за учениците 
во поглед на нивното предзнаење, искуство, возраст или ниво на развој.
СТРАНИЦА 145

3.  Лоцирајте различни ресурси за учење за да ги задоволите различните 
потреби и стилови на учење на учениците во вашата училница.
СТРАНИЦА 150

4. „ Оживејте ги“ ресурсите за учење; запомнете дека вие сте 
тие, наставниците, кои одлучувате како ќе се употребат 
ресурсите со цел да креираат стимулативна средина за учење 
и да го моделираат она што ќе го учат учениците.

СТРАНИЦА 151

5.  Користете ја технологијата соодветно и ефективно како потпора 
на наставата, зголемете ги можностите за учење и зголемете 
ги промените за постигнување успех во учењето.
СТРАНИЦА 164

ПОГЛАВЈЕ

5

ПОГЛАВЈЕ

6
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ПРЕПОРАКИ

1.  Засновајте го вашето испитување примарно на целите на учењето, усогла-
сувајќи го нивото или типот на цели со соодветни облици на испитување.
СТРАНИЦА 177

2.  Одберете такви алатки и техники за испитување кои се 
базираат на целта заради која ги испитувате учениците.
СТРАНИЦА 180

3.  Научете ги учениците на стратегиите и техниките 
на самоиспитување и самоевалуација.
СТРАНИЦА 183

4.  Користете ги резултатите од формалното испитување 
за да ги разберете силните страни и слабостите кај 
учениците со цел да ја подобрите наставата.
СТРАНИЦА 190

5.  Дајте им на учениците соодветна и детална повратна 
реакција која ќе им овозможи да ги исправат грешките и 
недоразбирањата, како и да го подобрат учењето во иднина.
СТРАНИЦА 193

ПРЕПОРАКИ

1.  Разберете ги добро трите главни типа на усогласување 
– хоризонтално, вертикално и екстерно.
СТРАНИЦА 208

2.  Проценете го степенот на хоризонтално усогласување, 
правејќи промени доколку е потребно тоа да се подобри.
СТРАНИЦА 210

3.  Бидете свесни за степенот на вертикално усогласување, работејќи со дру-
гите наставници за да го подобрите усогласувањето доколку е потребно.
СТРАНИЦА 213

4.  Ако работите во образовен систем кој е под силно влијание 
на надворешни фактори и ограничувања (види Поглавје 1 
и 2), научете како да ги користите националните наставни 
планови, ресурсите за учење подготвени од Министерството за 
образование, и особено, податоците од меѓународните тестови 
за да го испитате и зголемите надворешното усогласување.
СТРАНИЦА 215

ПОГЛАВЈЕ

7

ПОГЛАВЈЕ

8
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Формалното образование отсекогаш имало двојна намена; од една страна, од него се 
очекува да го унапредува развојот на децата и на адолесцентите со цел да ги направи 
успешни кога еднаш ќе станат возрасни луѓе, а од друга – да придонесе за непреченото 
функционирање на државата и општеството. Токму затоа одлуките во врска со образо-
ванието отсекогаш биле, повеќе или помалку, политички мотивирани. Ориентацијата 
и приоритетите на образованието биле и продолжуваат да бидат обликувани согласно 
ориентациите и приоритетите на пошироката заедница, но и на ориентациите и приорите-
тите кои ги негуваат постојните општествени институции.

Политичката природа на образованието била евидентна уште од дамнина. Така, во крал-
ствата на Месопотамија се учеле читање, пишување и аритметика со цел да се олеснат 
трансакциите меѓу земјоделците; тоа му овозможувало и на кралот да ги следи и регулира 
трансакциите. Кинеските императори го уредувале образованието на мандарините во 
функција на стекнување знаења и вештини нужни за водење на империјата. Тоа образование 
ги вклучувало и учењата на Конфучиј заради претпоставката дека на тој начин мандарините 
ќе научат да се справуваат со луѓето и со проблемите мудро и праведно. Во античка Атина, 
образованието било свртено кон стекнување апстрактно знаење и развивање вештини 
за аргументирање и расудување, што требало да го помогне учеството на граѓаните во 
донесувањето одлуки за доброто на демократската држава (Gardner, Kornhaber, & Wake, 1991; 
Nisbett, 2003).

Во современиот свет, државите и општествата се многу поразлични од оние во минатото. 
Тие стануваат сè поотворени, управувани од власти на повеќе нивоа и со ограничен 
мандат, како и со заемно ограничувачки моќи. Оддалеченоста веќе не претставува пречка 
за интеракциите и за вмрежувањето на и помеѓу луѓето. Како резултат на тоа, луѓе со 
различни убедувања, вери, култури и јазици можат да се информираат и да влијаат едни 
на други, и тоа моментално. Трансакциите стануваат автоматизирани, а богатството е 
колку логистичко толку е и остварливо. Во денешниот свет, знаењето непрекинато расте 
и се ревидира. Новите производи, добра и услуги брзо ги заменуваат оние од вчера, 
принудувајќи ги луѓето да ги менуваат своите навики во однесувањето и размислувањето. 
Индивидуалното право на самоопределување и на самореализација постојано добива на 
значење, особено во Европа.

Како резултат на бројните промени, и целите на образованието стануваат многу посло-
жени од оние во минатото. Идеално гледано, образованието денес ги засега сите. Секој 
поединец мора да биде способен: (a) да биде во чекор со новите информации и знаења, 
но и да знае да ги проценува, (б) да владее со брзиот проток на информации и со интер-
персоналната комуникација, (в) да преминува од еден пакет производи и услуги на друг, 
и тоа брзо и ефикасно, (г) да работи во повеќеслојно опкружување, и (д) да ги толерира и 
почитува разликите меѓу поединците и групите, но и да капитализира од тоа. Сознанијата 
од голем број истражувања сугерираат дека таму каде што ваквите цели се веќе усвоени 
(државите или регионите во рамки на иста земја), веројатноста за постигнување стабил-
ност и просперитет, како и процут на талентот, технологијата и толеранцијата, е далеку 
поголема.
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Но, колку и да се за повеќето од нас ваквите цели бенигни, тие различно се толкуваат од 
различни луѓе или општествени групи. Зависно од тоа, тие можат да бидат прифатени без-
условно или не. Во демократиите, различни партии и организации се натпреваруваат во 
поглед на приоритетите и ориентациите на општеството воопшто, но и на образованието 
посебно. Натпреварите се поинтензивни во рамки на оние нации во кои основните насоки 
на општеството ниту се втемелени, ниту се општоприфатени.

Европската Унија (EУ), која се наоѓа на самиот почеток во овој поглед, се води од своите 
експлицитни и имплицитни цели, но цели кои можат да бидат во колизија со националните 
приоритети на државите-членки. На пример, на целта за создавање европски граѓани 
честопати се гледа со претпазливост, па и со недоверба од луѓето и организациите во 
повеќе европски земји. Сè досега, не е дојдено до општоприфатлив одговор на прашањето 
како (или во кој степен) европскиот идентитет би можел да се интегрира со националниот 
или локалниот идентитет. Колку различни слоеви на европскиот идентитет се прифатливи 
за сите, како би можеле да се поврзат меѓусебно и како да се распоредат според приори-
тет? Како може да коегзистираат, од една страна, толеранцијата и респектот за разликите 
меѓу поединците и групите, со – од друга страна – кохезијата и интеракцијата кои се 
неопходни и нужни за ефективното и делотворно функционирање на една група? Дали 
може и како идеалот на информирани, критични, рефлексивни, флексибилни, самоопре-
делени и самореализирани граѓани да биде компатибилен со идеалот на стабилноста, 
опстојувањето и традицијата? Одговорите на овие прашања зависат од историјата, 
културата, локалните услови, па и од големината на секоја држава-членка. Веројатно е 
дека доаѓањето до вистински одговори на овие прашања ќе биде особено тешко во оние 
држави во кои националниот интегритет и/или националниот идентитет се дискутабилни 
или загрозени. Во Грција, на пример, отсекогаш постои одредена несигурност во поглед 
на концептот на европската заедница, затоа што голем број Грци веруваат дека нивната 
религија, вредностите или традициите може да бидат потиснати во полза на западните 
вредности и традиции (Stavridi-Patrikiou, 2007). Во Кипар е во тек дискусија за тоа дали и во 
кој степен воспоставувањето и успешноста на заедничката држава, со текот на времето, би 
довело до загрозување на грчкиот (меѓу кипарските Грци) или на турскиот идентитет (меѓу 
кипарските Турци) за сметка на остварувањето на заеднички кипарски идентитет. Овие 
проблеми се исто толку значајни и во земјите кои произлегоа од поранешна Југославија 
или Советскиот Сојуз.

Ваквата состојба има големо влијание врз креирањето на политиките и планирањето во 
образованието. Сериозните одлуки во врска со образованието постојано се оспоруваат 
или се доведуваат во прашање од другите чинители, актери или општествени институции, 
дури и тогаш кога владата има најдобри намери. Конфликтите во врска со образовните 
политики делумно се должат на стравот кај дел од силите кои ѝ опонираат на актуелната 
власт, а кои мислат дека образованието се користи како маска зад која се крие долгорочно 
решавање на актуелните политички прашања во насока на она што го посакува партијата 
на власт. Во повеќе земји постојат политички партии или општествени институции, како 
што се црквите, кои го оспоруваат развојот на нови наставни планови и програми по 
одредени наставни предмети (историја, јазик или религија), поради страв дека промените 
се прават со цел да го пренасочат граѓанството кон други традиции или идентитети. 
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Познати се и случаи од некои земји, во кои новите наставни планови или учебници за 
чувствителните предмети биле предмет на јавно кинење и/или спалување.

Наставниците, по правило, се сметаат за главни актери во спроведувањето на политиките 
во образованието. Но, во многу земји, селекцијата на наставниците и нивното образование 
се политички мотивирани со намера да се гарантира дека оние кои ќе станат наставници 
доброволно ќе ја поддржат улогата на чувари на политичката ориентација. Ова повеќе не е 
случај во мнозинството европски земји. Но, сепак, сè уште постојат имплицитни очекувања 
од наставниците да се приспособат на доминатните општествени норми. Оваа ситуација 
го отежнува животот на секој просветен работник. Тешко е да се работи на спроведување 
образовни политики кога дебатата за нив е во вид на црно-бела дихотомија на доброто и 
погрешното, каде што ставовите на опонентите од двете страни се заемно демонизирачки. 
Уште потешко е да се заземе страна во земји во кои емоционално набиените дебати 
коегзистираат со политичко фаворизирање. Тоа може да ги загрози изгледите за напреду-
вање на наставникот во рамки на системот, или барем да создаде страв дека може да дојде 
до тоа. Во светлина на претходните дискусии, ние, како едукатори, мораме да бидеме 
постојано свесни и за нашите одговорности како двигатели на промената и напредокот, и 
за нашите права како граѓани во модерни европски демократии. Всушност, нашата улога 
на двигатели на поширока општествена промена е апсолутно витална, а прифаќањето 
на таа улога бара храброст да ѝ се одолее на заканата, без оглед дали е таа реална или 
замислена. Освен тоа, мораме да бидеме и свесни дека честопати сме „употребувани“ во 
име на образованието за разни скриени политички агенди, од кои повеќето се неспоиви со 
образованието.

БИРОКРАТИЈАТА И КОРПОРАТИВИЗМОТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Современите образовни системи се претежно бирократски. Тие се управувани со многу-
бројни закони и прописи кои ги уредуваат содржината и методите на наставата; обврските, 
правата и одговорностите на наставниците, како и она што управата, вклучувајќи го и 
министерот и владата, можат, а што не можат да прават. Законодавството кое се однесува 
на образованието постои на повеќе нивоа, при што честопати едното ниво се судира со 
другото. Веројатноста да дојде до ваков судир е поголема кога законите и прописите биле 
донесувани во различни периоди и од влади со различни ориентации и приоритети. Леги-
слативата го дефинира контекстот и границите во кои политичките лидери и креаторите на 
политиката се во интеракција со просветните работници, администрацијата и многу други.

Образованието се опслужува од една многу сложена административна структура, која 
вклучува повеќе слоеви и оддели. Министерствата за образование се, во принцип, 
административни структури кои служат за спроведување на политичката волја на народот 
изразена преку избраната власт. Разбирливо, во современите демократски држави никој 
не го доведува во прашање овој принцип. Сепак, стварноста е далеку посложена од 
принципите. Административните бирократии се ограничени поради моќта на инерцијата 
која доаѓа од вообичаените начини на справување со проблемите. Многу вообичаен 
одговор на прашањето зошто одредена практика постои во училиштето или во регионот 
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гласи „затоа што ние отсекогаш тоа сме го правеле на таков начин!“ Како резултат на тоа, 
кога темпото на промените воведени од владата е побрзо отколку што административниот 
систем може да ги примени, промените можат да бидат запрени или да останат само на 
хартија, дури и тогаш кога не станува збор за некаква скриена политичка агенда.

Но, скриени агенди постојат. Тие може да извираат однатре, од самиот систем, особено во 
случаи кога се чини дека промената ја загрозува воспоставената рамнотежна на моќ меѓу 
службениците кои работат на различни нивоа во системот; тие може да се должат и на 
поврзаноста меѓу администрацијата и општествените актери кои се противат на волјата 
на владата. Пример на скриена агенда „во рамки на системот“ може да биде промената на 
организацијата на службите и одделенијата во министерството за образование. Таквите 
промени честопати предизвикуваат отпор кај локалните училишни администратори, 
кои на нив гледаат како на неправедна критика или на предизвик, а не како на можност 
за подобрување на сите кои се инволвирани. Пример на „надворешна“ скриена агенда е 
систематскиот обид на локалните службеници да ги запрат планираните промени сора-
ботувајќи со сили кои се надвор од системот. Обидот може да се јави во неколку облици. 
Службениците може неовластено да пуштат во јавност или да извртат информации кои 
се потоа упатени до медиумите (или до опозициските сили), како еден вид преемптивен 
напад врз планираните промени. Како алтернатива, тие можат и да ја забават импле-
ментацијата на планираните промени обезбедувајќи така повеќе време за подготовка 
и преземање динамична акција од страна на опозициските сили. Ваквите практики, кои 
ја поткопуваат самата суштина на демократијата, не се непознати во клиентелистичките 
системи, во кои именувањето на одредена позиција во рамки на управата повеќе се должи 
на партиската припадност отколку на заслугите. Во таквите системи, за услугите секогаш се 
плаќа со нешто за возврат.

Промените во образованието неретко се судираат со вредностите, навиките или самоин-
тересот на бројните заинтересирани чинители. На пример, промените на начините на кои 
се евалуираат и унапредуваат наставниците, а во функција на подобрување на севкупниот 
квалитет на наставничкиот кадар, честопати се одбиваат од страна на наставничките син-
дикати затоа што се смета дека тие се спротивни на дотогашната традиција или затоа што 
работата на наставниците би станала уште понапорна. За возврат, несогласувањата помеѓу 
владата и наставниците предизвикани од овие промени се користат од надворешни сили 
со свои политички агенди, кои може да се во некаква врска со проблемот или воопшто да 
немаат врска со него. За време на мојот мандат како министер за образование на Кипар, 
се покажа исклучително тешко да се донесе легислатива во однос на евалуацијата на 
наставниците поради моќта на синдикатите, како и поради односите помеѓу лидерите на 
синдикатите и членовите на опозицијата. Земете го предвид и овој друг проблем со кој се 
соочив на Кипар, т.е. проблемот на релативна редистрибуција на времето за настава меѓу 
различните наставни предмети заради соодветно спроведување на новите наставни пла-
нови и програми. И оваа промена се покажа како многу тешка и до нејзино спроведување 
не дојде и четири години по дебатата. Некои групи наставници, како оние по математика 
или по втор странски јазик, силно се спротивставија на промените и дадоа поддршка 
на некои политички партии за тие да извршат притисок врз Министерството. Иронијата 
лежеше во фактот што буквално сите беа согласни дека промените се потребни и дека ќе 
бидат во општа полза.
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Улогата на медиумите заслужува посебно да се спомене. Медиумите се и самите дел од 
една сложена мрежа на општествени, економски и политички сили кои дејствуваат во 
современите демократии. Освен тоа, голем број од нив се честопати тесно поврзани со 
партии или политичари, неретко и затскриено, заради канализирање на информациите 
и толкување на настаните во определена насока. Крајната цел е „произведување соглас-
ност“ (Herman & Chomsky, 2008) во насока на оние кои ги фаворизира медиумот. Иако 
популизмот отсекогаш бил дел од политичкиот живот, во современиот свет медиумите 
претставуваат негов главен инструмент. Политичарите честопати се натпреваруваат 
меѓу себе токму во предлагање популистички мерки, бидејќи тие лесно го привлекуваат 
вниманието на медиумите.Тие, пак, од своја страна, инвестираат во популистички полити-
чари и политики, затоа што тоа ја зголемува гледаноста или тиражот. Како резултат на тоа, 
во многу современи медиуми доминира стилот на „реално шоу“ на креирање политики 
наводно како метод за анализа на сложени политички прашања. Ваквиот пристап може 
лесно да го осуети или измести секој обид за промена, без оглед колку е промената 
сериозна, особено во однос на „жешките“ политички прашања. На пример, дебатите околу 
тоа што треба да се вклучи (односно исклучи) од националната историја и дали треба да 
постои службен јазик, од страна на медиумите честопати се претставуваат како дел од 
некаква теорија на заговор, според која скриени темни глобални сили му се закануваат на 
самиот опстанок на нацијата. Очигледно, кога политичкиот контекст станува негативен, 
спроведувањето на значајни промени во образованието е речиси невозможно. Ваквата 
состојба влијае на наставниците кои почнуваат да се колебаат да преземат каква било 
иницијатива. Постојат докази што укажуваат дека дури и наставниците, кои се инаку 
склони на преземање ризици, стануваат исплашени од училишната администрација или 
од медиумите – но, и од моќните родители – поради можните опасности на кои може да 
се изложат (Hoplarou, 2010). Постојат ситуации и средини во кои наставниците можат 
послободно да манифестираат иницијатива и снаодливост. Една од најважните меѓу нив е 
токму процесот на подучување.

НОВАТА НАУКА ЗА УЧЕЊЕТО, НОВИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВНИТЕ ПРОМЕНИ

Генерално гледано, многу е полесно да се направат промени во поглед на технолошката 
инфраструктура и на методите на настава, отколку да се смени нешто во пошироките, 
веќеспоменатите политички обременети области. Освен тоа, општоприфатено е дека 
промените во технологијата и наставата имаат своја цена и тоа на штета на квалитетот 
на наставата и ефикасноста на учењето. Значењето на новите технологии и на новите 
наставни методи се дел и елемент на дизајнот, како и имплементацијата на т.н. „општество 
на знаење“. Освен тоа, површно гледано, наставниците и службениците се генерално 
позитивни кон таквите промени. Меѓутоа, поддржувањето на потребата од промени и при-
менувањето на промените се две различни нешта. Воведувањето и, особено, одржувањето 
на тие промени претпоставува високо ниво на експертиза кај голем број луѓе. Промените, 
исто така, претпоставуваат координација меѓу експертите од различни области и академ-
ски дисциплини. Конечно, тие бараат долгорочна посветеност од страна на владините 
лидери, што е особено тешко кога настанува сукцесија на различни министри и влади.
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Во моментов се наоѓаме во транзиционен период на нашето разбирање на учењето 
(види Поглавје 5). Во изминатите неколку години имаше неколку откритија во науката за 
учењето, како и во информатичките и компјутерските технологии, кои можат да обезбедат 
делотворно соочување помеѓу овие откритија и наставниците, кои мораат да ги разберат и 
применат во училниците. Когнитивните, развојните науки и науката за учењето напреднаа 
особено брзо во смисла на мапирањето на способностите за разбирање и за решавање 
проблеми кај поединци на различни возрасти (Demetriou et al., 2010, 2011; Vosniadou, 
2008). Исто така, располагаме со поголемо разбирање на факторите кои предизвикуваат 
индивидуални разлики во вкупниот когнитивен развој, како и интраиндивидуални 
разлики во учењето на различни предмети или академски области (Demetriou et al., 2011). 
Како последица на тоа, денес сме способни да дизајнираме такви курикулуми кои ќе ги 
респектираат развојните ограничувања на разбирањето, а истовремено на наставниците 
ќе им пружат средства и флексибилност за акомодирање на разликите кај учениците во 
поглед на претходната содржина на нивното знаење и стапката на учење (Anderson, 2001; 
Demetriou et al, 2011).

Компјутерските апликации стануваат „алатки на умот“, способни да ги ангажираат 
учениците во широк спектар на сложени задачи на критичко и креативно мислење. Сè 
повеќе докази укажуваат дека специјалните средини за учење засновани на технологија 
можат да придонесат за зголемување на интелигенцијата. Постојат, на пример, програми 
за подобрување на концентрацијата, когнитивната флексибилност, работната меморија, 
планирањето и расудувањето (Demetriou et al., 2011). Моментално постојат вакви средини 
и во нив тешките научни концепти и феномени можат да бидат презентирани на начини 
соодветни на возраста и личноста. Овие динамични средини за учење беа откриени за да 
го зголемат разбирањето од учениците на научните концепти, како што се гравитацијата и 
енергијата во физиката, еволуцијата и наследувањето во биологијата, како и демократија-
та, идеологијата и политиката во општествените науки (Linn &Eylon, 2011).

Врз основа на теоријата и доказите од развојната когнитивна наука, може да се дизајнира-
ат такви средини за учење кои ќе ја олеснат концептуалната промена во текот на времето, 
обезбедувајќи сè што е потребно за развојните и индивидуални ученички варијации во 
рамки и преку училишните нивоа. Да ја земеме како пример енергијата како централен 
концепт во неколку дисциплини. На предучилишно ниво и во пониските одделенија на 
основното образование, децата можат да сфатат поедноставни концепти поврзани со раз-
бирањето на енергијата (на пример, движењето и интеракцијата меѓу телото и предметите 
во движење како што се влечење и туркање). Како што напредуваат погоре во основното 
и средното училиште, учениците се во состојба да сфатат поапстрактни концепти кои 
им помагаат да ја разберат енергијата во однос на други концепти и рамки (на пример, 
кинетичка енергија, пренос на енергија, гравитација). На колеџ или на универзитет, некои 
студенти можат да сфатат сеопфатни научни модели во кои е втемелен концептот на 
енергија, како што е теоријата на релативноста. Ние сега разбираме дека поапстрактните 
концепти (т.н. концепти од повисок ред) можат да се сфатат тогаш кога поконкретните 
концепти (т.н. концепти од понизок ред) се сосема интегрирани. За да се држи соодветна 
настава за концептот на енергијата, потребно е прво да бидете сигурни дека учениците ја 
сфатиле компонентата на концептот од пониско ниво во основното училиште. Потоа, мора-
те да им помогнете да конструираат апстрактни концепти на повисоко ниво кои енергијата 
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ја дефинираат на почетокот на средното училиште. Подоцна, кога апстрактните концепти 
ќе се совладаат, на учениците може да им се помогне да го конструираат интегралниот 
општ концепт на енергијата како што го сфаќаат физичарите. За да се разбере целосно 
интегрираниот општ концепт на енергијата, сепак, ќе морате да ги насочите учениците кон 
интердисциплинарно размислување (на пример, како еволуцијата го решила проблемот 
на енергијата во различните животни облици, како растенијата и животните) и каква е 
општествената полза од енергијата (на пример, како откритијата во однос на енергијата 
можат да помогнат во решавањето на проблемот на загадувањето на животната средина).

Во денешниот свет, научниците кои се занимаваат со когнитивната и развојната теорија, 
како и оние кои се занимаваат со информатика, заедно со едукаторите кои специјализи-
рале дидактика во различни полиња, можат да соработуваат во создавање на инклузивни 
и интегрирани курикулуми, да создаваат ресурси кои ќе им помогнат на наставниците 
да ги спроведат, како и да создаваат интерактивни компјутерски технологии кои ќе 
помогнат во креирањето на интелигентни средини за учење, во кои наставните планови и 
програми ќе се предаваат така за да акомодираат и за да прават приспособувања согласно 
разликите кои постојат кај оние кои учат. Досега, интеракциите во и помеѓу овие различни 
групи научници и едукатори беа површни и краткотрајни. На пример, новите откритија 
на когнитивните науки во врска со учењето сè уште го немаат допрено образованието 
на наставниците, креаторите на наставните планови и програми или на дизајнерите на 
образовната технологија. Без поголема соработка и споделување на идеи и информации, 
многу ресурси и време се трошат попусто. Не е невообичаено за образовните системи на 
многу земји да трошат многу пари на компјутерски технологии или на трансфер на книгите 
на компјутерските монитори, во очекување дека оваа едноставна интервенција ќе го 
подобри учењето. Но, знаеме дека тоа не се случува. За да изврши технологијата позитив-
но влијание врз учењето на ученикот, потребна е политика развиена од претставниците 
на сите клучни општествени чинители, која ќе биде мудра, моќна, кохезивна и долгорочна. 
Потребен ни е и стратегиски план за спроведување на политиката во нашите училишта и 
училници, со посебен акцент на почетната едукација на наставниците, професионалниот 
развој, како и пристапот до ресурсите за учење неопходни за коректна имплементација.

Како што беше споменато во Поглавје 1 и како што ќе биде адресирано во повеќе детали 
во Поглавје 5, учениците мораме да ги наведуваме да размислуваат критички. Критичкото 
мислење е комплексен концепт, кој од учениците бара:

  да се фокусираат на релевантните информации, а да ги игнорираат неважните;
  да ги прегледаат, споредат и селектираат информациите зависно од целта или 

намената;
  да го презентираат она што е одбрано на кохезивен начин (на пример, користејќи 

модели) и да прават поврзувања со знаењето кое веќе го имаат стекнато;
  да ги оценуваат моделите во контекст на расположливи и потребни докази;
  да расудуваат по пат на дедукција за да ги проценат вистинитоста и валидноста 

на моделите и заклучоците;
  да ја истражат конзистентноста на информациите со сегашните уверувања, 

теории и доминантни ставови; и,
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  да го кодираат, симболизираат и вградат новото знаење во однос на постојното 
знаење и рамки, приспособувајќи ги рамките ако е тоа потребно.

Накусо, како наставници, мораме да изнајдеме начин на кој ќе им помогнеме на учениците 
да се развијат како личности и како продуктивни членови на едно демократско општество, 
во свет кој е во постојано менување. Ова е далеку поголем предизвик од подготвувањето 
на учениците за одредени работни места и професии.

ЗАКЛУЧОЦИ: КОЈ ЈА ИМА КОНТРОЛАТА?

Идеите развиени во ова поглавје сугерираат дека контролата на образованието во 
современите демократии со текот на времето е дистрибуирана на повеќе организации, 
институции, но и личности. Во одредена смисла и во определен степен, иднината е секо-
гаш заробеник на минатото и е фатена во замката на сегашноста. Ова е особено вистина за 
нациите со нерешени национални спорови, во кои клучните актери се, на еден или друг 
начин, дел на актуелните културни судири. Во овој контекст, промената во образованието е 
секогаш неизвесен потфат. Нашите лидери – владини и/или образовни – можат да бидат от-
фрлени во секој момент, доколку балансот на моќ натежне во полза на нивните опоненти.

Како наставници ние, очигледно, немаме контрола над законодавните или пошироките 
институционални промени во сферата на образованието. Меѓутоа, неспорно имаме 
контрола над процесот на настава и учење, што се одвива во нашата училница. Всушност, 
никој не ја разбира подобро конкретната група ученици и никој не управува подобро со 
средината на учење од наставникот во училницата. Како наставници имаме моќ што може 
да се употреби на начин кој ќе внесе разлика во учењето на нашите ученици. Можеме да 
ги користиме снаодливоста, знаењето и вештините за, барем делумно, да ги потиснеме 
ограничувањата што се содржани во самиот образовен систем. Можеме да ги употребиме 
посветеноста и мотивацијата за да ги компензираме слабостите на општеството, на тој 
начин споделувајќи ја страста која е неопходна за да се ослободат младите од општестве-
ниот товар и од сомнежите во себеси.

Ние можеме да го сториме ова, но ќе го сториме ли? Одржувањето на ситуацијата статус 
кво е далеку полесно отколку трошењето време и енергија за да го смениме начинот на кој 
размислуваме за наставата и начинот на кој ја практикуваме. Програмите за образование 
на наставници можат да ги научат идните наставници да се покорат и да следат наредби – 
да „летаат ниско“ и да останат незабележани. Некои општествени сили можат да ја насочат 
визијата повеќе кон темните страни на минатото отколку кон светлата иднина со многу 
можности. Кога политичките и културните спорови ќе се претворат во телевизиско реално 
шоу, вниманието треба да го свртиме кон најсветлите моменти во историјата на човешт-
вото и цивилизацијата и оттаму да црпиме инспирација. И најважно од сè, кога сè друго ќе 
потфрли или кога ќе се обесхрабриме, треба да ги свртиме погледите кон нашите ученици; 
тие гледаат во вистинската насока!
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Стремежот за пружање ефективни, стимулативни и висококвалитетни образовни доживу-
вања и искуства за учениците е важен дел од секој школски систем и постигнувањето на 
оваа цел е од круцијално значење за успехот не само на самата (образовна) институција, 
туку и на секој ученик како учесник во процесот. Квалитетот на средината, опкружувањето 
во кое учениците живеат, работат и учат претставува клучна компонента на образовното 
доживување/искуство. Кога зборуваме за средина, изразот го користиме во поширока сми-
сла на зборот, вклучувајќи ги тука и физичката (материјалната) средина, емоционалната 
средина (сочинета од чувствата и потребите и на учениците и на наставникот), социјалната 
средина (создадена преку интерперсонални односи меѓу учениците и меѓу учениците и 
наставникот), и академската средина (дефинирана првенствено во смисла на очекувања 
од учењето и различноста на учениците во поглед на нивното предзнаење и вештините 
стекнати пред започнувањето на образованието).

Пренатрупаните училници и недоволните наставни ресурси ги отежнуваат и наставата и 
учењето. Ова се недостатоците на физичката средина. Кога учениците ќе искусат стрес и 
немир во секојдневниот живот, имаат тешкотии да се концентрираат. Ова се проблемите на 
емоционалната средина. Ако учениците се чувствуваат отфрлени и исклучени од другите 
во класот, последиците по учењето се неминовни. Ова е проблем на социјалната средина. 
Конечно, ако учениците се незаинтересирани или предметот им е здодевен, за очекување 
е да се појави недостаток на мотивација, кој тешко се надминува. Ова се проблеми на 
академската средина. Колку често размислуваме за сиве овие четири средини додека ги 
формулираме дневните планови за настава? Па дури и кога размислуваме за овие пра-
шања, дали навистина веруваме дека можеме да ги смениме нештата?

Како наставници мораме да внимаваме во поглед на промените кои можеме да ги внесеме 
во функција на создавање такви средини за учење во кои сите наши ученици (а) ќе имаат 
чувство на припадност, (б) ќе бидат ангажирани во процесот на учење и (в) конзистентно 
ќе имаат високи достигнувања. Можеме да започнеме со поставување серија прашања во 
врска со моменталната средина во нашата училницата.

  Дали нашите ученици се чувствуваат безбедно?
  Дали нашите ученици искусуваат чувство на припадност?
  Дали средината ги мотивира учениците да го дадат својот максимум?
  Дали средината го поддржува процесот на учење?
  Дали средината ги акомодира учениците со различно образовно искуство и 

различни потреби?

Постојат бројни начини на кои можеме да извршиме позитивно влијание врз средината 
за учење, со цел да им овозможиме на сите ученици и секому поединечно да го оствари 
својот целосен потенцијал. Во ова поглавје се понудени пет препораки во оваа смисла. 
Пред да преминеме на препораките, изложуваме неколку дефиниции.

„Култура“ и „клима“ се два често употребувани термини со кои се опишуваат средините за 
учење. Културата е збир на споделени вредности, норми и уверувања кои карактеризираат 
една група или организација, без оглед дали во случајов станува збор за цело училиште 
или за една единствена училница во рамки на училиштето. Клима, од друга страна, е израз 
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кој укажува на „чувството“ за училиштето или училницата. Климата понекогаш се определу-
ва како атмосфера, екологија, амбиент или милје. За разлика од културата, која е прилично 
стабилна низ текот на времето, климата може да (и навистина) варира од ден на ден, и од 
училиште до училиште, дури и во училишта од ист регион. Ако директорот донесе крофни 
за наставниците во заедничката просторија во петок, климата може да се смени тој ден. 
Ако тој носи крофни секој петок во текот на цела година, тоа однесување ќе стане дел од 
културата како еден вид непишано очекување. Табелата 3.1 илустрира некои од главните 
разлики меѓу климата и културата.

ТАБЕЛА 3.1
КОНТРАСТИ МЕЃУ КЛИМАТА И КУЛТУРАТА

 КЛИМА  КУЛТУРА

Расположение на групата Одлики на групата

Создава состојба на умот, психичка состојба Создава начин на размислување

Флексибилна, релативно лесно менлива Бара време, па дури и години, за да се смени

Се темели на перцепции Се темели на вредности, норми и верувања

Лесно се чувствува и препознава Не може да се почувствува, мора да се разбере

Нè опкружува Претставува дел од она што сме

Начин на кој се чувствуваме овде Начин на кој ги правиме нештата овде

Прв чекор кон подобрување Детерминира дали подобрувањето е можно

Иако концепциски различни, културата и климата се интерактивни аспекти на обра-
зовниот систем. Оттука, промените во едното честопати предизвикуваат промени во 
другото. Климата е главна потпорна точка за културата, што значи дека ако училишните 
администратори и наставници сакаат да моделираат нова култура, најверојатно ќе мораат 
да започнат со процена на климата што владее. Слично, ако културата е непродуктивна, 
веројатно е дека постојат прашања поврзани со климата кои своевремено биле превиде-
ни, уште пред да се вкоренат во културата.

Иако изразите „училишна култура или клима“ и „култура или клима во училницата“ 
честопати се користат како синоними, тие секако се разликуваат во она што можеме да 
го наречеме „единица за грижа“. Со оглед на тоа што училниците вообичаено егзистираат 
во рамки на училиштата, училишната култура и клима честопати влијаат на културата 
и климата во училницата. Ако, на пример, училишните администратори толерираат 
недолично поведение, тогаш ќе биде тешко за наставниците да очекуваат попозитивно 
поведение во своите училници. Ако на преодните оценки се гледа како на нешто прифат-
ливо од мнозинството наставници во училиштето, ќе биде особено тешко за поединечниот 
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наставник да бара повеќе од тоа ниво од своите ученици. Како што е тоа случај во поглед 
на односот помеѓу културата и климата, исто така и помеѓу училиштата и училниците 
постои комплексна интеракција, со тоа што училишната средина честопати силно влијае 
врз средината во училницата.

Како можете да го процените здравјето на училишната култура или културата во училница-
та? Центарот за подобрување на училишната култура идентификуваше три критериуми.

1)  Соработка. Луѓето работат заедно, споделуваат информации во врска со методите и так-
тиките на настава и учење, и се охрабрени да водат конструктивни дискусии и дебати.

2)  Колегијалност. Луѓето имаат чувство на припадност, веруваат дека ја добиваат нужната 
емоционална поддршка и се гледаат себеси како ценети членови на училиштето или 
класот.

3)  Делотворност. Луѓето веруваат дека имаат контрола над своите судбини, како спро-
тивност на чувството на беспомошни жртви на „системот“. Тие се отворени да научат од 
искуството и истражувањето наместо ригидно да се држат до постојното статус кво.

Во поглед на проценувањето на здравјето на климата во училиштето или училницата, од 
истражувачката литература може да се извлече сличен збир на критериуми.

1)  Морал, сигурност и заемна доверба и почит. Наставниците и учениците уживаат да 
работат и учат. Нивните заемни односи се позитивни и поддржувачки. Тие имаат чувство 
на сигурност и безбедност, си веруваат и се респектираат заемно.

2)  Личен развој. И наставниците и учениците имаат можности за личен развој и самопо-
добрување. Од секого се очекува да ги искористи овие можности и да се ангажира во 
непрекинатите напори за усовршување.

3)  Одржување на системот и промена. Постои двоен фокус – еден на стабилноста (одржу-
вањето) и друг – на промената. Правилата и очекувањата се јасни и се следат. Меѓутоа, 
истовремено, луѓето имаат одговорност да прават промени секогаш кога е потребно за 
да ја подобрат климата и нејзиното влијание врз учениците и наставниците.

4)  Целна ориентација. Целите се јасно декларирани и соопштени. Средината е целисходна, 
работна и насочена кон извршување задачи. Натпреварот е во функција на зголемување 
на мотивацијата.

И културата и климата влијаат врз учениците на повеќе начини. На пример, перцепцијата 
на учениците за строгоста во управувањето со училницата и правичноста на дејствата на 
наставникот имаат влијание врз нивното поведение. Слично, културата и климата влијаат 
на редовното посетување на наставата, на ангажираноста на ученикот, самоефикасноста, а 
тоа за возврат има влијание врз академското учење, социјалниот и емоционалниот развој 
и на севкупниот квалитет на школскиот живот. Учениците кои ги перцепираат училниците 
како места со поголема кохезија и поголема целна насоченост, веројатно е дека ќе научат 
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повеќе. Сиве овие влијанија се многу посилни за учениците од семејства со пониски 
приходи и групи, кое се неретко и маргинализирани.

Откако „инклузијата“ стана моментално главниот нагласок на образованието во најголе-
миот број земји, се појави потреба училиштата да развијат позитивна и поддржувачка 
клима која ќе соодветствува со различните потреби на сите. За да бидат инклузивни, 
училиштата треба да ги намалат бариерите во однос на учењето преку реструктуирање на 
културите и климите, како и со воведување на политики и практики кои се полезни за сите 
ученици. Клучно прашање кое се наметнува од страна на училиштата кои биле успешни во 
креирањето поинклузивна атмосфера е она во врска со ставањето акцент на развивањето 
попозитивни односи помеѓу наставниците и учениците на начин на кој наставниците треба 
да ги слушаат учениците и да ги ценат нивните мислења.

Создавањето и одржувањето на осмислени промени во културата и климата бараат многу 
време и напори. Во случајот на училишната култура и клима, потребно е инволвирање на 
голем број луѓе. Во случајот на културата и климата во училницата, одговорноста често 
лежи на еден единствен наставник. Истражувањата, сепак, сугерираат дека кога еднаш ќе 
се воведат, промените имаат тенденција да ги мотивираат и наставниците и учениците да 
бидат повредни и подобро да ги извршуваат своите задачи (т.е. наставата и учењето), и на 
тој начин да извршат влијание врз целиот образовен систем.

ПРЕПОРАКА БРОЈ 1

УРЕДЕТЕ ЈА УЧИЛНИЦАТА ТАКА ШТО ПРИМАРНИОТ ФОКУС 
ЌЕ БИДЕ НА УЧЕЊЕТО, ПОТТИКНУВАЈТЕ ЈА АНГАЖИРАНОСТА 

НА УЧЕНИКОТ И ОТСТРАНЕТЕ ГИ БАРИЕРИТЕ ЗА УЧЕЊЕТО.

Меѓу факторите кои влијаат на учењето, мотивацијата сигурно е еден од најмоќните. Но, 
наставниците можат да имаат или позитивен или негативен ефект врз мотивацијата на 
ученикот. Фокусирањето на учењето, поттикнувањето на ангажманот на ученикот при 
учењето и отстранувањето на бариерите за учењето се трите начина на кои наставниците 
можат да ги мотивираат своите ученици да ги вложат неопходните напори и, во крајна 
линија, да го олеснат нивното учење.

ФОКУСИРАЊЕ НА УЧЕЊЕТО КАЈ УЧЕНИКОТ

Oткако ќе одберат еден курс, учениците во средното образование, обично, усвојуваат 
една од двете ориентации: ориентација кон оценката (работење за да се добие одредена 
оценка) или ориентација кон учењето (работење за да се стекнат знаења и вештини). 
Оние кои се ориентирани кон добивање оценка се исто така, во одреден степен, заин-
тересирани за учење, но дошле до сознание дека вистинската валута на образовниот 
пазар е оценката што ќе ја заработат, а не стекнатото знаење. Неколку студии направија 
споредба помеѓу двете групи ученици. Општо земено, учениците насочени кон знаењето 
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работат многу вредно и напорно, не престануваат да учат кога ќе се соочат со тешкотии 
или фрустрација, и се подготвени да преземаат ризици. Од друга страна, кај учениците 
насочени кон оценката помалку веројатно е дека ќе опстојат ако сторат грешка; тие не се 
толку волни да се обидат да научат нови нешта (наместо тоа претпочитаат да ги завршат 
задачите за кои знаат дека можат да ги исполнат); и сакаат да избегнат ситуации во кои би 
се покажале незнајковци и неспособни. Табелата 3.2 ги прикажува контрастите меѓу овие 
две групи ученици.

ТАБЕЛА 3.2
КОНТРАСТИ ПОМЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ „ОРИЕНТИРАНИ КОН 
УЧЕЊЕ“ И УЧЕНИЦИТЕ „ОРИЕНТИРАНИ КОН ОЦЕНКИ“

НАСОЧЕНИ КОН УЧЕЊЕ НАСОЧЕНИ КОН ОЦЕНКИ

Главниот интерес е совладување 
на содржината и целите

Главниот интерес е да се прикажат како 
способни или подобри од другите за да 
ги заслужат посакуваните оценки

Подготвени се за преземање тешки задачи што ги 
надминуваат нивните моментални способности

Се држат до задачите што им се познати и кои 
можат да се остварат со минимален напор

На грешките гледаат како на можности за учење
На грешките гледаат како на доказ за својата 
неспособност, па затоа настојуваат да ги избегнат

Кога ќе ги прашаат, најголемиот број наставници велат дека претпочитаат да работат со 
ученици ориентирани кон знаење, поддржувајќи го значењето на создавање средини за 
учење кои се фокусираат на учењето. Што можете да сторите за да креирате таква средина 
за учење?

  Бидете човек кој учи, а не извор на знаење. Кога учениците гледаат дека нивните 
наставници не знаат сè, дека и тие мораат да учат секојдневно и дека навистина 
го чинат тоа, тоа помага во создавањето „култура на учење“ во рамки на учил-
ницата. Ако ученикот постави прашање наместо да даде одговор, можете да му 
одговорите на следниот начин: „Ова е навистина интересно прашање. Како да 
дојдеме до одговор на него?“ И учениците и наставниците располагаат со знаење; 
и едните и другите – учат.

  Помогнете им на учениците на грешките да гледаат како на можности за учење. 
Ако на нив се гледа како на дедукции од некој вкупен резултат кој ја определува 
оценката, тогаш тие ќе се обидуваат да ги скријат грешките наместо да учат од 
нив. Ако, пак, од друга страна, им помогнете да ги разберат грешките и да научат 
од нив, тие на нив ќе гледаат во попозитивна, конструктивна светлина. Само 
тогаш кога придобивките ги надминуваат трошоците од неуспехот, преземањето 
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ризици станува вредно. Учениците мораат да научат дека е подобро да се обидат 
и да не успеат, отколку воопшто да не се обидат.

  Поставете цели и задачи „само малку преку“ сегашното знаење и вештини на 
учениците. Ако овој јаз е „вистинскиот“, тој ќе создаде таков вид на предизвик 
кој ќе биде мотивирачки, а не обесхрабрувачки. [Ова е примена на зоната на 
приближен развој на Виготски што ја разгледавме во Поглавјето 1.]

  Воспоставете критериуми за оценување и такви процедури кои се директно 
поврзани со учењето. Така, учениците да не можат да постигнат повисоки оценки 
освен ако не научиле. Треба да се избегнува зголемување или намалување на 
оценките поради поведението во училницата (без оглед дали е тоа позитивно 
или негативно) и/или поради личното залагање (големо наспроти помало).

ПОТТИКНУВАЊЕ НА АНГАЖИРАНОСТ

Учењето, во голем степен, зависи од ангажирањето на ученикот во текот на процесот на 
учење. И да се каже обратното, повеќето наставници би се согласиле. Учениците имаат 
право на апсолутно вето во однос на учењето. Ако тие одлучат да не се ангажираат во 
учењето, тие едноставно и нема да научат, без оглед што вие, наставникот, правите. Ако 
учениците се ангажирани во процесот на учење, тие може и да не научат, но ќе имаат 
далеку подобра шанса за научување отколку во ситуација кога воопшто не се ангажираат.

Што можете да сторите за да ја поттикнете ангажираноста кај учениците? Еве некои 
сугестии во таа насока.

  Поставувајте задачи кои се релевантни, автентични (или „вистински“), и соодвет-
но предизвикувачки. Таквите задачи честопати од учениците бараат да истражат 
нови идеи и да дојдат до решенија за проблемите од вистинскиот живот (или 
барем за симулираните проблеми).

  Поставувајте задачи кои бараат од учениците да го следат и регулираат своето 
учење, а не да се потпираат на други (т.е. наставниците) во однос на ова. Со 
други зборови, учениците треба да знаат дали научиле или не без да го прашаат 
наставникот дали одговорот или решението на проблемот е точен. Покрај тоа, 
тие треба да бидат способни да ја сменат насоката на учењето кога ќе сфатат дека 
се „далеку од вистинската насока“ или „далеку од целта“.

  Предавајте на интерактивен начин (т.е. предавањето нека биде со давање-
и-земање информации, идеи и мислења) и охрабрувајте ги учениците да го 
конструираат знаењето на осмислен начин (наместо како папагали да повторува-
ат нешто што некој друг го кажал или напишал). Таквите предавања често бараат 
конверзации во мали групи, со промена на членството на групите доколку се 
појави потреба за тоа (т.н. „флексибилно групирање“).

  Создадете средина во која разумното преземање ризици не е само охрабрувано, 
туку и очекувано. Во таква средина постојат толеранција за грешките и поддршка 
за оние кои грешат. Првичните грешки можат да водат кон конечен успех. А со 
успехот доаѓа и поголемата ангажираност во учењето.
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ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАРИЕРИТЕ ЗА УЧЕЊЕТО

Постојат надворешни и внатрешни бариери за учењето. Надворешните фактори ги 
опфаќаат условите во кои учениците живеат и учат (на пример, нивните домови, заедници 
и училишта). Внатрешни фактори се карактеристиките на самите ученици (на пример, 
знаењето, способноста, мотивацијата, стравовите и аспирациите). Колку што се побројни 
бариерите со кои се судираат учениците, толку е поверојатно дека не само што нема да 
бидат успешни во академска смисла, туку нема да успеат ни да се развијат социјално и 
емоционално. Дискрепанцијата помеѓу вредностите и очекувањата дома и во училиште 
претставува товар за учениците, кој тие честопати се неспособни да го поднесат. Поста-
вувањето такви академски барања кои далеку ги надминуваат способноста, знаењето и 
мотивацијата на учениците, по правило резултира со потфрлање и неуспех. Редовниот 
неуспех, за возврат, носи голема веројатност дека учениците ќе го напуштат училиштето 
штом ќе можат да го сторат тоа, дури и без да се стекнат со диплома или степен на образо-
вание. Што можете да сторите за да ги отстраните овие бариери?

Првиот чекор е насочен кон целосно разбирање на бариерата. Замислете, на пример, 
ученик кој изгледа немотивирано. Не е внимателен на час и престанува да работи штом 
се соочи со проблем. Зошто е тоа така? Што го спречува да биде мотивиран? Дали кај него 
не постои интерес? Дали е тоа затоа што формалното образование не се цени во неговиот 
дом? Дали ученикот сфатил дека без оглед колку се труди, не може да го научи она што се 
очекува од него? Без разбирање на бариерата, ќе завршиме со тоа што ќе го третираме 
симптомот, а не причинителот. Вториот чекор е утврдување дали постојат начини за адре-
сирање на проблемот во рамки на училницата, веројатно со дополнително инволвирање и 
поддршка на домашните. Може ли бариерата да се отстрани со блага измена на наставната 
програма, со охрабрување и индивидуално признание, преку работа со користење на 
формата соученик-тутор, иницирање редовна комуникациска програма со родителите 
или старателите? Доколку проблемот не може да се реши во училницата, тогаш е време 
да се бара асистенција надвор од неа. Соработката и создавањето тимска работа можат да 
ги адресираат бариерите за учењето, затоа што тие му овозможуваат на наставникот да ги 
прошири ресурсите, знаењето и стратегиите што можат да се искористат за отстранување 
на бариерата. Суштинското прашање овде е како повторно да се ангажираат учениците во 
процесот на учење, и конечно, да се вратат на патот кон успех во учењето.
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ПРЕПОРАКА БРОЈ 2

СОЗДАДЕТЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ СРЕДИНИ ЗА 
УЧЕЊЕ, ВО КОИ УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ ИМААТ ЧУВСТВО 

НА ПРИПАДНОСТ И БЛАГОСОСТОЈБА.

Персонализацијата може да се дефинира како степен до кој одредена средина на учење 
каква што е перцепирана од ученикот се поклопува или „одговара“ на неговите интереси, 
способности и потреби. Ако, на пример, ученикот има потреба од структура, а средината 
за учење е хаотична и неорганизирана, тогаш тој ќе перцепира „неусогласеност“ помеѓу 
средината на учење и она што му е потребно за да биде успешен. Општо земено, колку 
што е поголема „неусогласеноста“, толку помалку мотивиран (или повеќе неангажиран) ќе 
биде тој. Соодветно имплементирана, персонализацијата на средината за учење може да 
резултира во култура на училницата која поттикнува заемен респект, поддршка и грижа, 
и која креира чувство на заедништво. Сево ова може да игра улога во спречување на 
проблеми во учењето, поведението и емотивната состојба.

Чувството на припадност е дефинирано како приврзаност на учениците кон училиштето 
или класот и ги вклучува чувствата на прифатеност и почитување од врсниците, настав-
ниците и другите возрасни. Чувството на припадност е поврзано со персонализацијата. 
Тоа е исто така поврзано и со ангажираноста, така што учениците со посилно чувство на 
припадност е поверојатно дека ќе бидат поангажирани не само во учењето, туку и во 
другите училишни активности.

Чувството на благосостојба е позитивна состојба на умот која му овозможува на ученикот 
да функционира делотворно во рамки на училиштето и во училницата. Позитивната 
состојба на умот е поврзана со слободата од страв и немир. Mалтретирањето од другите 
и високостресните ситуации имаат негативно влијание врз чувството на благосостојба на 
ученикот. Во персонализираните средини за учење, наставниците имаат поголем увид за 
одделни ученици и за она што треба да го сторат за да им пружат сигурност и безбедност 
во училницата и училиштето.

Што можете да преземете за да создадете персонализирани средини за учење? Овде 
нудиме пет сугестии во таа смисла.

  Најдете доволно време за да ги запознаете своите ученици. Минувањето заедно 
по две-три минути секоја седмица во индивидуален разговор со секој од нив (или 
во слушање на нивните размисли) носи големи придобивки. Ако претпоставиме 
дека станува збор за клас од 30 ученици, тогаш ви треба само околу еден час 
време минато во разговор за да се запознаете (или да ги одржите контактите) 
со вашите ученици. Искористете ги тие разговори за го разберете животот во 
училницата виден низ призма на учениците.

  Создадете култури во училницата кои се засновани на чувство на доверба, 
почитување и отворена комуникација. Во рамките на тие култури, потрудете се 
да ги минимизирате заканите за чувствата на способност, самоопределување и 
односите со другите значајни личности. Ако е потребно, работете на промена на 
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јавната перцепција за училиштето и училницата, така што посетителите ќе можат 
да ја видат средината како гостољубива, грижлива, безбедна и праведна.

  Работете на развивање на заедници за учење. Чувството за заедништво постои 
кога критична маса на чинители негува посветеност меѓу себе и спрема севкуп-
ните вредности и цели. Нивната работа е насочена кон остварување на целите 
и одржување на позитивните и поддржувачки меѓусебни односи. Градењето на 
чувство на заедништво започнува со првиот училиштен ден кога ученикот за прв 
пат стапнува во новата средина (Види пример во Поглавје 9 како да се организи-
раат првите две седмици на училиште). Заедниците за учење се најчесто резултат 
на напори насочени кон сите други сугестии наведени во оваа секција. Со други 
зборови, заедницата за учење би требала да постои тогаш кога постојат докази за 
персонализација, насочување кон целта, доверба, заемен респект, правичност и 
правда.

  Развијте персонализирани развојни планови за учениците со најголеми потреби. 
Овие планови не смеат да бидат обемни или сложени. Тие може да опфатат нешто 
многу едноставно, колку да бидете сигурни дека поминувате неколку минути 
повеќе со конкретен ученик веднаш по индивидуалната работа која му е зададе-
на, за да проверите дека е „на вистинска патека“.

  Поминувањето дополнително време со одделни ученици е тешко поради другите 
должности и одговорности што ги имате како наставник. Во таква ситуација 
најдобро е да се идентификуваат прашањата и проблемите кои се заеднички за 
група ученици. На пример, претпоставете дека пет-шест ученици имаат тешкотии 
со одреден текст за читање. Можеби ќе сакате да поработите со оваа мала група и 
да ги научите како да го анализираат материјалот со цел да го разберат подобро.

Конечно, концептот на заедница за учење може да се прошири и надвор од училиштето 
или училницата преку видеоконференции, гласовна комуникација (како во аудиомост) 
или социјални мрежи. Преку проширувањето на концептот на заедница за учење, 
учениците стануваат свесни за можностите што им се нудат надвор од училницата или 
училишните врати.

ПРЕПОРАКА БРОЈ 3

УПРАВУВАЈТЕ СО ГОЛЕМИНАТА НА КЛАСОТ, 
ФОРМИРАЈЌИ ГРУПИ ИЛИ ТИМОВИ СО УЧЕНИЦИ КАКО 

НЕОПХОДНОСТ ЗА СОЗДАВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНА, 
ПРОДУКТИВНА СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ.

Пространоста на многу училишта и училници кај некои ученици – особено кај оние со 
историја на академски неуспех – создава чувство на изгубеност. Огромните класови 
го отеж нуваат создавањето на поволна атмосфера за учење. Исто така, тие може да ја 
усложнат употребата на повеќе наставни алатки и тактики, така што многу наставници 
почнуваат да се потпираат на целиот клас, односно кон предавање водено само од него. 
Резултатите на неколку студии укажаа на придобивките од помалубројни класови. Тие им 
овозможуваат на наставниците да поминат повеќе време на предавањата, а помалку на 
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управување со училницата. Во помалубројните класови, поверојатно е дека наставниците 
ќе употребат разновидни наставни тактики, вклучувајќи и настава со мали групи. Во нив 
наставниците настојуваат да ја поминат наставната програма побрзо и попродлабочено. 
Конечно, учениците во помалубројните класови вообичаено се помотивирани. Секако, 
останува прашањето колку малуброен треба да биде класот за да овозможи вакви 
придобивки? Иако истражувачите продолжуваат да го истражуваат ова прашање, постои 
генерален консензус дека класовите поголеми од 18, 19 или 20 ученици се одликуваат со 
помалку позитивни ученички резултати – когнитивни, емоционални и социјални.

Се разбира, признаваме дека редуцирањето на големината на класовите е многу скапа 
работа и бара дополнителен простор, зголемување на бројот на квалификувани наставни-
ци, итн. Ова нè води кон фундаменталното прашање: дали е можно да се вклучат „одликите 
на малубројните класови“ во побројните, за да се создаде средина типична за малубројните 
класови? Генерално, одговорот е позитивен, а резултатите од таквите обиди се навистина 
ветувачки. Претворањето на големите класови во малубројни заедници ги олеснува 
ангажирањето на учениците, учењето и презентацијата (на екстерните тестови). Покрај тоа, 
употребата на малубројни заедници за настава може да ја зголеми внатрешната мотивација 
преку унапредување на чувствата на лична и интерперсонална способност, самоопределу-
вање и позитивно поврзување со другите. Освен тоа, така може да се развиваат автономни 
вештини на учење, лична одговорност за учењето и здрави социјално-емотивни ставови 
и вештини. Па тогаш, како може да ги вметнете „одликите на малубројните класови“ во 
големите? Преку формирање, планирање на групите и управување со нив.

TИПОВИ ГРУПИ

Првото прашање кое треба да се адресира е кој тип (или типови) групи треба да се 
формираат. Постојат најмалку три можности.

  Групи засновани на потреби. Ваквите групи се формираат за куси временски 
периоди со цел да се соберат учениците со слични потреби или проблеми во 
учењето (на пример, да се доусовршат одредени вештини, да ги развијат интер-
персоналните вештини).

  Групи засновани на интереси. Ваквите групи се формираат за куси временски 
периоди со цел да се соберат учениците со слични интереси. Ако, на пример, 
предавате методска единица по биологија за циркулаторните и дишните системи 
кај животните, учениците може да сакаат да изведат истражување на различни 
видови животни (на пример, мечки, пајаци и црви). Овие заеднички интереси 
може да се искористат за формирање истражувачки тимови.

  Групи засновани на различности. За некои цели, пожелно е во една група да 
се комбинираат ученици со различни потекла или такви кои имаат различни 
способности или интереси. Ако, на пример, предавате методска единица по 
литература за концептот на „трагичен херој“, учениците со различни потекла 
можат да придонесат со примери од нивните семејства или заедници. Идејата би 
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била да се покаже дека „трагични херои“ може да има и навистина има во сите 
социјални слоеви, раси и родови, како и во сите историски периоди.

ГОЛЕМИНА НА ГРУПАТА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧИЛНИЦАТА

Малите групи вообичаено варираат меѓу три и пет ученика. Група од два ученика се 
нарекува „пар“ или „спојување во пар“. Во поглед на големината на групата, не постои 
волшебен број. Таа првенствено зависи од целта заради која се формира. Ако, на пример, 
од учениците се очекува да дебатираат по едно прашање, тогаш се препорачува да има 
непарен број членови во групите за да се избегне „нерешен резултат“. Ако, од друга страна, 
од учениците се очекува да работат индивидуално и на крајот да се спојат во групен 
проект, тогаш бројката од четири-пет ученици би била најпогодна за да ги покрие сите 
компоненти на проектот. Истражувачите дадоа неколку навестувања, како на пример,

  Сместете ги најсрамежливите ученици во парови или во групи од тројца (така што 
од нив ќе се очекува да дадат придонес во дискусијата или работата).

  Спојувајте ги во парови учениците кои располагаат со повеќе и оние со помалку 
знаење или вештини (на тој начин, кога ќе биде потребно, ќе се појави туторство 
од врсник). Добар дел од истражувањата сугерира дека и двајцата ученици во па-
рот – и туторот и ученикот кој прима туторство – имаат полза од ваквата работа.

Центрите или станиците за учење не само што промовираат групна работа и интеракции, 
туку и создаваат можности да се ангажираат учениците во разни активности поврзани со 
еден или повеќе поврзани цели. На пример, училницата може да опфаќа четири центри: 
иницијален центар за учење, поправен центар, центар за збогатување на наученото и 
независен центар за учење. Во вакво групирање, сите ученици би можеле да започнат 
со иницијалниот центар за учење, каде би започнале со изучување на конкретна тема, 
прашање или задача. Зависно од успехот што ќе го покажат во тој центар, тие понатаму би 
можеле да се сместат во поправниот центар, или во центарот за збогатување или во неза-
висниот центар за учење (што ќе зависи од нивните стилови на учење или преференции). 
Во ваква ситуација, она што започнува како предавање за целиот клас се трансформира во 
предавање во мали групи.

Употребата на центри за учење претпоставува внимателно планирање со цел да се обезбе-
ди секој центар да располага со потребните ресурси и да пружа алтернативни можности за 
да можат учениците да совладаат исти цели. Исто така, доколку сте инволвирани повеќе во 
еден отколку во друг центар, ќе морате да најдете начин за надгледување на работата на 
останатите центри, додека работите со учениците во вашиот центар.



Средини  за учење67

УПРАВУВАЊЕ СО ГРУПИТЕ

Кога ќе донесете одлука за користење на мали групи како дел од вкупната програма, треба 
да бидете сигурни дека учениците се подготвени да работат во групи ефикасно и дело-
творно. Едноставното распоредување на учениците по групи не гарантира успех од вакви-
от начин на учење и работа. За да бидете успешни, потребно е да го направите следново:

  Проверете дали учениците се соодветно подготвени за секоја задача или за 
конкретниот центар.

  Научете ги учениците на техниките за работа во групи; да се охрабруваат и да 
си помагаат кога е потребно, да бидат толерантни спрема инаквите работни 
навики и идеи; обезбедете сечија партиципација, односно никој да не изостане 
од групната работа.

  Доделете специфични улоги во рамки на групата со цел да обезбедите дека 
работата ќе биде извршена и дека во неа учествувале сите членови на групата. 
Кога, на пример, станува збор за тричлена група, соодветни се следниве улоги:

  Водач. Обезбедува да се слушне сечие мислење. Ја фокусира работата на 
поставената задача.

  Запишувач. Ги собира идеите на членовите на групата. Бара периодични 
проверки на целосноста и точноста на неговите белешки.

  Презентер. Ја презентира завршената задача пред класот, усно, писмено, или 
и на двата начина.

Во четиричлените или петчлените групи, може да се додадат дополнителни улоги.

  Контролор на времето. Ја охрабрува групата да остане на задачата. Ја потсету-
ва групата на преостанатото времето од определени интервали.

  Обезбедувач на материјали. Накратко ја напушта групата за да обезбеди 
материјали или да побара помош од наставникот кога членовите на групата ќе 
се сложат дека немаат доволно ресурси за да го решат конкретниот проблем.

За да се охрабри партиципацијата и избегне здодевноста, одвреме-навреме треба да се 
менуваат улогите меѓу членовите на групата.

  Утврдете временска граница или поставете краен рок за да можат учениците да ја 
приспособат својата динамика на работа и задачата да ја комплетираат навреме.

Откако учениците ќе бидат подготвени, улогите поделени и временските рокови објавени, 
вашето внимание се свртува кон нештата што можете да ги сторите за да управувате со 
поведението и активностите на групите и нивните членови. Овде ви нудиме некои сугестии 
за менаџирање на групите.

  Распоредете ги учениците да седат блиску едни до други, така што ќе можат да 
зборуваат тивко, но сепак да се слушаат добро. За групна работа вообичаено се 
претпочитаат маси, иако и наместени клупи можат да послужат за таа цел.
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  Движете се меѓу групите, користете ја вашата физичка близина за да ги охрабрите 
и да овозможите однесувањето и дискусијата да бидат поврзани со задачата.

  Охрабрувајте ги учениците и одговарајте на нивните прашања додека се движите 
од една до друга група. Сепак, избегнувајте долги дискусии, па вашата присутност 
нека биде кратка, со што ќе се избегне да станете член на групата.

  Водете сметка кои групи сте ги посетиле, така што ниту една да не биде изоставе-
на или да добие премногу внимание.

  Вршете редовно прегрупирање, така што во групите да не членуваат секогаш 
исти ученици.

  Користете мерач на време и предупредете ги учениците кога се наближува крајот 
на предвиденото време. Сепак, бидете флексибилни. Ако учениците уживаат во 
активноста или имаат потреба од уште некоја минута, дозволете им да ја продол-
жат работата. Од друга страна, ако активноста не се одвива добро, разумно е таа 
да се скрати.

ПРЕПОРАКА БРОЈ 4

ПРОМОВИРАЈТЕ ПОЗИТИВНО ОДНЕСУВАЊЕ ВО 
УЧИЛНИЦАТА, СООЧЕТЕ СЕ СО НЕДОЛИЧНО И 

НАРУШУВАЧКО ПОВЕДЕНИЕ ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО.

Како наставник, се надевате дека ќе креирате училници во кои учениците ќе бидат модели 
на добро поведение. Ова е навистина вредна цел. Меѓутоа, без оглед на тоа колкава грижа 
е вложена за да се дизајнираат и да се применат во практика такви училници, сосема е 
веројатно дека одвреме-навреме ќе се јавуваат нарушувачки и недолични поведенија. 
Нарушувачко е она однесување кое пречи на текот на предавањето. Недолично е она 
однесување кое ги крши правилата во училницата. За нашата цел, сепак ќе ги споиме двата 
вида на однесување во еден израз – „несоодветно однесување“.

Во некои училници несоодветно однесување се случува толку често што наставниците 
чувствуваат дека мораат да излезат на крај со него непосредно, уште пред да започнат да 
работат на промовирање на ангажираноста на учениците. Всушност, спротивното може да 
е поисправно. Со други зборови, ако сте успешни во создавањето повисоки нивоа на анга-
жираност кај учениците, може да имате помалку потреба да се справувате со несоодветно 
поведение. Честопати се случува токму на оние ученици кои не се ангажирани во учењето 
да им истекнат најразлични работи, а најчесто тие резултираат со несоодветно поведение.

Голем број училишни администратори и наставници почнуваат да го напуштаат 
претераното потпирање на социјалната контрола и казнување при справувањето со 
несоодветното поведение. Уште поважно, сè поголем број педагози веруваат дека про-
блемите во однесувањето ќе се намалат значително (a) ако се трансформира културата во 
училиштето и во училницата (на начин кој беше опишан погоре во ова поглавје), (б) ако 
се воспостават порелевантни и осмислени цели, и се задаваат поосмилени задачи, и (в) 
ако предавањата се со повисок квалитет и се персонализирани. Во овој поглед, една од 
најпрепорачуваните стратегии за редуцирање на недоличното однесување на учениците 
е „екосистемскиот пристап“. Појдовната претпоставка е дека училиштата и училниците се 
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екосистеми, односно дека претставуваат поврзани и интерактивни единици кои бараат 
динамичен баланс доколку сакаат да опстанат и просперираат. И најмалата промена во 
едната единица може, и најчесто успева, да повлијае на целиот екосистем. Кога ќе дојде до 
тоа, состојбата се нарекува „ефект на концентрични кругови“, фраза која произлегува од 
растечките и пошироки бранови во вид на кругови когa еден предмет ќе падне во езеро 
или бара. Разлутувањето и викањето на ученик кој се однесувал несоодветно испраќа 
бранови низ училницата, така што речиси сите ученици се погодени на еден или друг 
начин. Заради можноста и фреквенцијата на „ефектот на концентрични кругови“, фокусот 
на екосистемскиот пристап е ставен на менување на проблематичните ситуации наместо 
справување со еден или повеќе поединци.

Без оглед на посебната програма за управување со училницата или на средствата и так-
тиките што ги користат наставниците, многу е важно да се сфати дека една од најважните 
цели на овие програми, средства и тактики е зголемувањето на личната одговорност (со-
цијална и морална), интегритетот, самоконтролата, самодисциплината и себеприфаќањето 
кај дел од учениците. Со други зборови, за една програма за управување со училницата ќе 
знаеме дека е добра тогаш кога таа нема да биде потребна.

Во зададените рамки, што можете да сторите за да го зголемите позитивното однесување, а 
да го намалите несоодветното? Прво, можете однапред да го предвидите и да спречите да 
дојде до несоодветно однесување. Второ, можете да идентификувате, а потоа и да приме-
ните техники кои давале успех во минатото. Трето, можете да ги научите оние ученици кои 
се склони кон несоодветно однесување на некои техники на управување со себеси.

АНТИЦИПИРАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ

Резултатите на бројни истражувачки студии сугерираат дека најголемиот број наставници 
не се особено добри во справувањето со несоодветното однесување кога ќе дојде до него. 
Она што ги разликува „добрите“ менаџери на училниците од „лошите“ лежи во способно-
ста, прво, да предвидат, а потоа и да спречат настанување на несоодветно однесување. 
Добриот менаџер со училницата се чини дека има „очи и на тилот“. Со други зборови, 
тие секогаш знаат што се случува во училницата. Тие се свесни за оние ученици кај кои 
постои веројатност дека ќе се однесуваат несоодветно и им обрнуваат посебно внимание. 
Способни се да го запрат несоодветното однесување уште пред да започне со строг поглед 
или допир на рамото, два геста со кои на ученикот му се кажува „знам што си наумил“. 
Што можете да сторите за да ја зголемите способноста за антиципација и превенција на 
несоодветно однесување?

  Запознајте ги многу добро своите ученици – сите ваши ученици. Веќе зборувавме 
за значењето на познавањето на учениците, но ова е толку значајно нешто што 
вреди да се повтори, како потсетување. Учениците кои се социјално вклучени 
може да бараат повеќе внимание од своите врсници, додека несигурните 
ученици може да го бараат вашето внимание. Поспособните може брзо да почнат 
да се досадуваат; помалку способните ученици може да се збунети. Познавањето 
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на учениците ви овозможува да формирате хипотеза во врска со причините за 
несоодветното однесување. Едно исто однесување може да биде предизвикано 
од бројни и различни причини. На пример, „глумењето“ во класот може да биде 
обид за добивање внимание од врсниците, израз на досада, чин на очај на ученик 
кој е сосема збунет со она што се случува на академски план, со намера да биде 
забележан од соучениците.

  Научете како да ги „читате“ учениците. Несоодветното однесување ретко доаѓа 
одеднаш и ненајавено. Постојат индикации кои му претходат на фактичкиот 
чин, но честопати тие се превидуваат од наставниците, особено од оние кои се 
длабоко инволвирани во предавањето. Но, знаците се таму – врткање на стол-
чето, мрморење, гласно издишување или стенкање, шепотење или задевање на 
соученикот. Сите вакви знаци мора да се прочитаат ако сакате да антиципирате 
несоодветно однесување. Наставниците кои не се особено добри во „читањето“ 
на своите ученици е поверојатно дека ќе го фатат ученикот кој реагира на 
задевањето наместо оној што го предизвикал.

  Употребувајте невербални комуникациски вештини за да стапите во контакт со 
учениците за кои се чини дека ќе почнат да се однесуваат несоодветно и за кои 
знаете што се подготвуваат да кажат или сторат. Таквите комуникациски вештини 
ги опфаќаат физичката близина (едноставно приближување до определениот 
ученик или ученици), допир по рамо, глава или по грб (со соопштување на ваши-
те сомнежи низ шепот) и директна средба на погледите (веројатно со движење на 
главата со кое ќе изразите несогласување). Практиката покажува дека е подобро 
да погрешите во фазата на превенција отколку да дозволите несоодветно 
поведение затоа што сте пропуштиле да интервенирате.

ИДЕНТИФИКУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА ДЕЛОТВОРНИ 
ТЕХНИКИ ЗА ОПШТО НЕСООДВЕТНО ПОВЕДЕНИЕ

Не постои сеопфатна листа на постапки за спречување на појавата на несоодветно одне-
сување. Всушност, секоја постапка функционира извесно време, но не постојано. Таа може 
да влијае на некои ученици, ама не на други. Зошто е ова точно? Стварноста покажува дека 
за да бидат постапките делотворни мора да се адресираат причините, а не последиците. 
Несоодветното однесување обично е симптом за некоја суштинска причина или причини. 
Обидот да се запре несоодветно однесување без да се разбере причината која стои зад 
него е слично на обид да се излечи болест без да се знаат нејзините причини. Давањето 
таблета против киселини во желудникот на лице со стомачни болки нема никаков ефект 
ако причината за болката е воспаление на слепо црево.

Најдобар начин да се интервенира во ситуации во кои учениците се однесуваат несоод-
ветно е преку потпирање на сопственото искуство од слични ситуации во минатото. Ако 
сте млад, неискусен наставник, тогаш можете да побарате некој колега за да ги споделите 
искуствата. За да се направи ова како што треба, ќе треба да имате системски план за 
учење од искуство. Табелата 3.3 ја претставува постапката во седум чекори за разбирање и 
реагирање на несоодветно однесување.
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ТАБЕЛА 3.3
АНАЛИЗИРАЊЕ НА ВАШЕТО РАЗБИРАЊЕ И РЕАКЦИЈА 

НА НЕСООДВЕТНОТО ОДНЕСУВАЊЕ

НАСОКИ ИЛИ 
ПРАШАЊА

ПРИМЕР

1.  Опишете го несоодветното 
однесување и ситуацијата 
во која се случило.

1.  Еден ученик постојано го прекинува часот. Тој го прави тоа со разго-
варање со соучениците околу него или со станување и шетање низ 
училницата. Ова однесување се чини дека се случува инцидентно.

2.  Како вообичаено реагирате 
на такво однесување во 
слична ситуација? Каков 
е вообичаениот резултат 
од таквата реакција?

2.  Одам до ученикот и му велам да престане да ме прекинува. Тој 
престанува за неколку минути, но набргу продолжува со пречење-
то. Му велам да се премести на столче во задниот дел од училни-
цата, подалеку од другите ученици. Во ваква ситуација тој обично 
прекинува, но понекогаш се случува да пречи од новата локација.

3.  Што мислите дека е 
причината (причините) за 
недоличното однесување?

3. Мислам дека ученикот има силна потреба од внимание.

4.  Какви други причини 
може да се во прашање?

4.  Можеби сака да го забави текот на предавањето, бидејќи не може 
да го следи. Можеби му е здодевно затоа што го знае тоа што се 
предава и му е потребно нешто ново за да ја разбие досадата.

5.  Какви техники можам да 
употребам за да ја сменам 
ситуацијата, врз основа на 
она што мислам дека се 
основни причинители?

5.  Ако на ученикот му треба внимание, можеби можам да му обр-
нам поголемо внимание уште пред да почне со лошо однесу-
вање. Ако ученикот сака да го забави темпото на предавање, мо-
жам да поразговарам со него за тешкотиите кои ги има со сов-
ладувањето на материјата на час. Ако на ученикот му е здо-
девно, можам да предложам други, попродуктивни начи-
ни за справување со досадата (на пример, потешки пробле-
ми за решавање, друг избор на материјали за читање).

6.  Применете ја секоја 
техника и забележете 
ги резултатите од нив.

6.  Обидот за антиципирање на потребата за внимание беше те-
жок и не даде резултати. Разговарав со ученикот и дознав дека 
добро му оди со часот, дури и предобро. Вистинскиот проблем 
се чини е здодевноста. Разговаравме за работи што би можел 
да ги прави кога му е здодевно и му дадов материјали за збога-
тување на знаењето што ќе може да ги користи самостојно.

7.  Развијте досие 
на делотворни 
техники за вообичаените 
проблеми во поведението, 
организирани според 
можните причинители 
на проблемите.

Причина Техника

Потреба од внимание A.
Б.
В.

Брзањето резултира 
во збунетост

A.
Б.

Здодевност A.
Б.
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Постапката започнува со идентификување на општ проблем во поведението и со типич-
ната реакција на таквиот проблем кога ќе дојде до него (чекор 1 и 2). Понатаму, од вас 
се бара да го анализирате проблемот во смисла на можните причини (чекор 3 и 4). Врз 
основа на вашата анализа, дизајнирате техники на интервенција за секоја причина (не за 
секој проблем) (чекор 5). Потоа, ги испробувате вашите техники следниот пат кога ќе дојде 
до слична ситуација и ги бележите резултатите (успехот и неуспехот на секоја техника на 
интервенција) (чекор 6). Во текот на времето составете листа на делотворни техники на 
интервенција кои се организирани околу општи проблеми во однесувањето и најверојат-
ните причини зад тие проблеми (чекор 7).

ИДЕНТИФИКУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА ДЕЛОТВОРНИ ТЕХНИКИ 
ЗА УЧЕНИЦИ КОИ СЕ ПОЧЕСТО ПРОБЛЕМАТИЧНИ

Голем број истражувања сугерираат дека релативно мал број ученици се одговорни 
за најголемиот број инциденти во поглед на однесувањето. Како што веќе споменавме 
претходно, многу честа реакција е обележувањето на ученикот како проблематичен и каз-
нување за да се „искорени“ несоодветното однесување. Ние препорачуваме попозитивен 
пристап кон проблемот, кој е сумиран и прикажан со пример во табела 3.4. Примерот се 
однесува на ученик кој гласно ги извикува одговорите на поставените прашања уште пред 
другите ученици да имаат шанса да размислат за прашањето или да го решат проблемот.

ТАБЕЛА 3.4
ПОЗИТИВЕН ПРИСТАП ПРИ ИЗЛЕГУВАЊЕТО НА КРАЈ СО 

УЧЕНИЦИ КОИ РЕДОВНО СЕ ОДНЕСУВААТ НЕСООДВЕТНО

КЛУЧНИ КОМПОНЕНТИ 
/ ИЛУСТРАЦИЈА

ПРАКТИЧЕН ПРИМЕР

Ставање во нова рамка (со ентузијазам)

„Мислам дека твојот ентузијазам често се 
покажува на неочекувани начини. Го сакам 
твојот ентузијазам, но можеби ќе најдеме дру-
ги начини за негово изразување.“

Позитивна конотација на мо-
тивацијата (со интерес)

„Навистина сум среќен што имам ученик како 
тебе, кој е толку заинтересиран за предметот. Не 
сум изненаден што сакаш да одговараш брзо на 
прашањата и проблемите. Но, треба да им дадеме 
на другите во класот малку време да размислат 
и сами да дојдат до одговори и решенија.“
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КЛУЧНИ КОМПОНЕНТИ 
/ ИЛУСТРАЦИЈА

ПРАКТИЧЕН ПРИМЕР

Пружање алтернативи за проблематич-
ното однесување (барање ученикот да 
го напише својот одговор или решение 
наместо гласно да го извикува)

„Ајде да пробаме вака. Наместо да извикуваш гласно, 
запиши го својот одговор на парче хартија (или во 
тетратката) и стави го на клупата (или масата). Додека 
другите размислуваат за прашањето или проблемот, 
ќе дојдам кај тебе да проверам што си напишал.“

Прифаќање на погрешните чекори 
(укажување на ученикот дека 
грешките се прифатливи додека 
не се развијат новите навики)

„За жал, старите навики не се менуваат лесно. 
Потребно е време за да се формираат нови навики. 
Иако ти денес повторно викаше, гледам дека нависти-
на се обидуваш да се промениш. Продолжи така!“

Кога разговарате со учениците, може да имате на ум уште две сугестии. Прво, обидете 
се да ја видите ситуацијата од позиција на ученикот. Споделувањето идеи за приро-
дата на проблемот, и уште поважно, зошто е тоа проблем, прави поверојатно дека 
вие и ученикот ќе се најдете на иста линија во обидот да го решите проблемот. Второ, 
користете го јазикот на ученикот, колку што е тоа можно. Ако тој го користи изразот 
„скокање“ за да го опише своето однесување (наместо „викање“), тогаш користете го 
неговиот израз во вашиот разговор.

ПРЕПОРАКА БРОЈ 5

СОЗДАДЕТЕ ФИЗИЧКА СРЕДИНА ШТО ЌЕ ОДГОВАРА 
НА ПОТРЕБИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ЌЕ ГО ОЛЕСНУВА 

УЧЕЊЕТО ВО ПОГЛЕД НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Иако најголемиот дел од дискусијата во ова поглавје се однесуваше на социјалната, 
емоционалната и академската средина, физичката средина неретко игра важна улога 
во процесот на учење. Големината на просторијата во сооднос со бројот на ученици, 
организацијата на просторијата во поглед на распоредот за седење и движење, како и 
расположливоста на наставни ресурси (сè почесто, технолошки ресурси), имаат влијание 
врз однесувањето на ученикот, ангажираноста, и конечно, врз учењето.

Некои училници изгледаат како да не се воопшто променети од времето од пред 50 
години. Катедрата на наставникот е на чело (заедно со таблата за пишување со креда), а 
клупите се наредени во редици. Училниците на иднината веројатно ќе бидат средини кои 
лесно можат да се реорганизираат доколку е потребно за да ги поддржат активностите, 
задачите и целите на учењето. Средините за учење во 21 век се замислени како места 
во кои учениците соработуваат распоредени во групи и кои се движат во просторијата 
доколку тоа го бараат активностите и задачите.
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Таканаречениот „респонзивен пристап во дизајнот“ го зема предвид изгледот на 
просторот, интеграцијата на информатичките технологии во зградите и ефикасноста и 
делотворноста на одржливите градежни системи. Тој не тргнува од претпоставка дека 
секое место може да се дизајнира идеално; наместо тоа, дизајнот мора да ги поддржи 
(односно, да биде во функција на) активностите кои ќе се одвиваат, потребите на оние кои 
живеат и работат во тоа место, како и крајните образовни цели и задачи.

Кога е во прашање физичката средина, примарна грижа е сигурноста. Во таа смисла, сите 
училишта и училници треба да бидат чисти, добро осветлени, проветрени и ослободени од 
опасни супстанции. Потребно е да има доволно простор за секое лице, а просторот треба 
да е наместен така за да обезбеди ергономски коректно седење. Што можете да сторите 
за да создадете и одржите средина за учење која одговара на потребите на учениците и го 
олеснува учењето? Наведуваме некои предлози, од кои голем број се лесни за спроведу-
вање во дело.

  Осветлување. Осветлувањето влијае и на емоциите и на учењето. Обидете се 
да ги згасите светилките (ако имате прозорци во училницата) или да ги затем-
нувате одвреме-навреме ако е потребно тоа. На пример, можете да ги згаснете 
светилките кога учениците учествуваат во дискусии во мали групи. Тоа ја прави 
атмосферата во училницата малку поинтимна и им помага на учениците да бидат 
поотворени во искажувањето на своите мисли и ставови.

  Температура и квалитет на воздухот. Истражувањата покажуваат дека посве-
жите температури промовираат релаксација и приемчивост, додека потоплите 
промовираат или возбуда, што доведува до несоодветно однесување, или 
поспаност. Оптималната собна температура е 21º-23º C, особено кога се бара 
фокусираност и концентрација. Иако можеби можеме да го приспособиме 
осветлувањето, имаме помалку контрола кога станува збор за температурата и 
квалитетот на воздухот. Прашање е дали може или не да се отворат прозорците, 
да се додадат вентилатори или да се промени термостатот. Оттука, проблемите 
од овој вид можеби ќе треба да се решаваат на ниво на училиштето или повисоко.

  Врева. Учениците многу се разликуваат во однос на подносливост на степенот 
на врева. Одредено ниво на врева е неизбежно во секоја социјална средина, 
особено кога се формираат групи или тимови. Како што веќе беше споменато, 
сепак, распоредот на седење може да го зголеми или намали нивото на врева во 
училницата. Можеби ќе можете да внесете „впивачи на звук“ во училницата за да 
го редуцирате нивото на врева. Употребата на висечки растенија, паноа и килими 
се релативно лесни начини за намалување на бучавата. Додавањето на акустични 
плочки и теписи веројатно ќе претпоставува одлуките да бидат донесени на ниво 
на училиште или повисоко.

  Боја. Бојата има влијание на нашето расположение и емоции. Некои експерти 
укажуваат дека оптимални бои за училница се жолта, светлопортокалова, беж 
или валкано бела боја. Доколку не е практично да се смени бојата на ѕидови-
те, физичката средина ќе ја подобриме значително со додавање на шарени, 
визуелно привлечни постери, слики, графики или други одрази на ѕидовите. 
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Покрај тоа, можеме да користиме хартија во боја, презентации со пауер-поинт во 
боја или шарени фолии.

  Опасни предмети или алатки. Тоа што претставува потенцијално опасен предмет 
или алатка многу зависи од возраста на учениците и од предметот што го изучу-
ваат. Острите ножички се потенцијално опасни предмети за деца на 4–5 години. 
Компасите се потенцијално опасни средства во класовите по математика во 
средно образование, а киселината – на часовите по хемија. Иако не можеме да ги 
елиминираме сите потенцијални опасности од нашата училница, тоа што можеме 
да го сториме е да ја минимизираме опасноста со објаснување на учениците како 
да ги користат потенцијално опасните предмети и алатки на начин кој е безбеден 
и со повремена проверка дали потенцијално опасните предмети и алатки се 
соодветно складирани кога веќе не се во употреба.

Како заклучок, може да се каже дека добро дизајнираните средини за учење го олеснуваат 
наставниот процес. За да создадете таква средина, морате да го видите воспоставувањето 
(или во некои случаи, повторното воспоставување) на културата во училницата како 
клучен елемент на вашата работа како наставник. Главните елементи на оваа култура 
вклучуваат фокус на учењето (и процесот на учење и резултатите од него), чувството на 
припадност и на благосостојба. Вашата крајна цел треба да биде создавање на заедница 
на учење, во која секој, вклучувајќи ве и вас, е ентузијастичен, ангажиран и посветен на 
заемното добро (академски, емоционално, социјално и физичко). Во таквите средини за 
учење, учењето може да цути и навистина цути.
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Во текот на целиот живот постојано трагаме по најдобри начини за реализација на 
сопствениот потенцијал. За да го постигнеме тоа, потребно е да ја утврдиме насоката во 
која сакаме да се движиме и она што сакаме да го постигнеме. Изјавите во врска со она 
што сакаме да го постигнеме ги претставуваат, всушност, нашите цели. За да ги достигнеме, 
ќе мораме да ги поврземе со такви активности кои ќе нè доведат до нивно остварување. 
Случајот е ист без оглед дали станува збор за она што го правиме дома, на работа или во 
најголем број други ситуации.

Задачата на ова поглавје е да им помогне на наставниците да размислат појасно за она што 
сакаат да го научат нивните ученици – односно, за тоа кои се нивните цели во процесот 
на учење – и да бидат многу јасни при нивното соопштување. Поглавјето е дизајнирано 
така за да им помогне на наставниците да се стекнат со знаење и вештини потребни 
за да ги запишат целите на учењето кои (a) точно ќе опишат што очекуваат да научат 
нивните ученици, односно какви се нивните намери во оваа смисла, (б) ќе ја подобрат 
комуникацијата со другите (вклучувајќи ги и учениците), така што целите ќе бидат добро 
разбрани, (в) ќе можат да се користат за дизајнирање на испитувања кои ќе им овозможат 
да донесат заклучоци во врска со степенот и квалитетот на наученото, и (г) ќе им помогне 
да селектираат такви наставни активности и ресурси кои на учениците ќе им овозможат да 
ги остварат тие цели. Четирите примарни улоги (или функции) на целите се графички 
прикажани на слика 4.1. 

СЛИКА 4.1
ПРЕГЛЕД НА ПРИМАРНИТЕ ФУНКЦИИ НА ЦЕЛИТЕ НА УЧЕЊЕТО.

Како што е прикажано на слика 4.1, прецизното разбирање на целите на учење нужно 
опфаќа увид во односот помеѓу целите и другите компоненти на подучувањето и учењето. 
Експлицитно кажано, јасно напишаните цели на учење го олеснуваат изборот на соодветни 
наставни материјали, дизајнирањето или селектирањето и секвенцирањето на наставните 
активности, како и избирањето и запишувањето на оценките што обезбедува точни и 
корисни информации.

ДА СЕ ПОДОБРИ 

КОМУНИКАЦИЈАТА

ДА СЕ ДИЗАЈНИРААТ ИЛИ ИЗБЕРАТ 

СООДВЕТНИ ОЦЕНКИ

УЛОГИ НА ЦЕЛИТЕ
ДА СЕ ИЗБЕРАТ 

СООДВЕТНИ 

НАСТАВНИ РЕСУРСИ

ДА СЕ ИЗБЕРАТ И 

СЕКВЕНЦИРААТ 

АКТИВНОСТИТЕ
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Целите имаат повеќекратни намени и функции, но важно е да се има предвид и дека тие 
постојат на повеќе нивоа. Како што архитектот најнапред ја замислува градбата, па потоа 
нејзиниот основен план, и конечно деталите за секоја соба, така и наставникот може да 
ги користи целите на учењето за да подготви курс, методска единица во рамки на курсот 
или за конкретна лекција во рамки на методска единица. Генерално, целите на курсот се 
пошироки, целите на методските единици се нешто помалку општи, а целите на лекцијата 
се најконкретни. На пример, целта на курсот може да биде да се научи да се пишуваат јасни 
и обмислени состави. Во рамки на курсот, цел на методската единица може да биде да се 
научи да се пишуваат јасни и обмислени ставови. Во рамки на таа методска единица, целта 
на лекцијата би можела да биде да се научи да се пишуваат јасни, едноставни, декларативни 
реченици во форма субјект-глагол-предмет. Табелата 4.1 ги опишува трите нивоа на цели 
– општи, образовни и наставни – во поглед на нивниот опфат, просечното време потребно 
ученикот да ги разбере, нивната намена или функција во севкупната шема на нештата, и 
пример за нивна употреба.

ТАБЕЛА 4.1
ОПШТИ, ОБРАЗОВНИ И НАСТАВНИ ЦЕЛИ
Преземено од Anderson, Krathwohl, et al. (2001)

ОПШТИ ОБРАЗОВНИ НАСТАВНИ

ОПФАТ широк среден тесен

ВРЕМЕ ПОТРЕБНО 
ДА СЕ НАУЧАТ

Години, честопати 
повеќе години

Месеци или недели Денови или часови

НАМЕНА ИЛИ 
ФУНКЦИЈА

Да обезбедат визија Да дизајнираат 
курсеви или методски 
единици во рамки 
на курсеви

План на дневни 
наставни активности

ПРИМЕР НА 
УПОТРЕБА

Поставете цели 
за програма по 
природни науки за 
средно училиште

Планирајте курс 
по биологија или 
методска единица 
за молекули или 
за клетки

Планирајте лекција 
за делба на клетките, 
митоза и мејоза

Општи цели – најгенералните цели – честопати се именуваат како стремежи или задачи. 
Разгледајте ги, на пример, наведените задачи за образованието во природните науки, 
развиени од Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД). Учениците треба:

  да идентификуваат соодветни научни прашања, да се стекнат со ново научно 
знаење, да ги објаснат научните феномени и да извлекуваат заклучоци засновани 
на докази во врска со прашањата поврзани со науката;
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  да ги разберат карактеристичните одлики на природните науки како облик на 
човеково знаење и истражување;

  да бидат свесни за тоа како науката и технологијата ги обликуваат нашите 
материјални, интелектуални и културни средини; и

  да имаат желба да се ангажираат во прашања поврзани со науката како мислечки 
граѓани.

Водете сметка дека остварувањето на овие цели ќе претпоставува години поминати во 
студирање. Исто така, ниту еден одделен курс од природните науки не е доволен за да им 
помогне на учениците да ги остварат сите овие цели. Конечно, видете колку се широки во 
опсегот (и во јазикот) напишаните цели (на пример, „ново знаење“, „човечко знаење“, „науч-
ни феномени“, „прашања поврзани со науката“ и „мислечки граѓанин“). За сите практични 
намени, општите цели имаат мала или никаква врска со наставата и учењето. Нивната 
примарна смисла е да развијат визија за тоа со што природните науки, како академска 
дисциплина, треба да придонесат во образованието на ученикот. Како наставник, би било 
добро да ги чувате овие општи цели во заднината на вашиот ум, додека посветувате вни-
мание на нивоата на цели кои се многу поосмислени и покорисни за вас како наставник.

Образовните цели се поумерени во својот опсег. Тоа се цели воспоставени за курсевите 
(на пример, алгебра, јазици за четврто одделение) и за методските единици во рамки 
на курсевите (на пример, линеарни равенки, разбирање на литературните жанрови). Во 
рамки на програмата по природни науки во средното образование, на пример, сосема 
е веројатно да сретнете курсеви по биологија, хемија, екологија, геологија и физика. Во 
рамки на курсот по биологија, може да има методски единици за молекули и клетки, за 
животниот циклус, еволуцијата и генетиката и за екосистемите. За повеќе курсеви од 
областа на биологијата, тогаш би постоеле соодветни образовни цели. По завршувањето 
на курсот, учениците ќе бидат способни:

  да ја разберат врската меѓу структурата и функциите на клетките и нивните 
органели;

  да ги споредат животните циклуси на различни животни (на пример, цицачи, 
птици, инсекти);

  да ги предвидат стапките на потомство врз основа на различните модели на 
наследување (на пример, доминација, одлики поврзани со полот); и

  да ја анализираат меѓузависноста на живите организми во рамки на нивните 
животни средини.

Запомнете дека содржината овде е поконкретна од онаа кај општите цели (на пример, 
„клетки“, „животни циклуси“, „наследување“ и „меѓузависност“). Забележете и дека секоја 
од овие цели може да биде основа за една методска единица во рамки на курсевите 
по биологија. Првата цел е соодветна за методската единица за молекулите и клетките, 
втората – за методската единица за животните циклуси, третата за методската единица за 
еволуцијата и генетиката, а четвртата за методската единица за екосистемите. Методските 
единици не се секогаш дел на планирањето на курсот, но тие честопати создаваат корисна 
организациска „средишна точка“ меѓу курсевите и лекциите.
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Наставните цели се најтесни и најконкретни од сите три нивоа на цели. Како што беше 
прикажано на табелата 4.1, за нив се потребни час или два настава, вообичаено распреде-
лени во еден или два дена. Тие се најкорисни за планирањето на лекциите, па затоа често 
се именуваат како „цели на лекцијата“. Во рамки на методската единица за молекулите и 
клетките во курсот по биологија, на пример, може да се сретнат следниве наставни цели. 
По завршувањето на лекцијата, учениците ќе бидат способни:

  да објаснат како комуницираат клетките;
  да ги споредат фазите на мејоза и митоза;
  да ја запомнат структурата и функцијата на клеточната мембрана; и
  да дадат дефиниција за фразата „клеточна органела“.

Уште еднаш можете да ја забележите растечката спецификација на содржината што треба 
да се предава и научи. Растечката спецификација е нужна, примарно поради временските 
ограничувања кои се типични за лекциите. Неразумно е да се очекува преголема содржи-
на да се научи за еден или два часа во текот на еден-два дена.

ГЛЕДАЈТЕ ЈА ШУМАТА, А ПОТОА ДРВОТО

„Не можеш да ја видиш шумата од дрвото“ е американски идиом. Во Англија и Австралија 
се користи зборот „дрвја“ наместо „шума“, но значењето е исто. Поентата е во тоа дека 
нема да можеш да ја видиш целата ситуација ако премногу се загледуваш во деталите. На 
полето на образованието, курсевите ги претставуваат шумите; лекцијата е дрвото. [За да ја 
комплетираме аналогијата, методските единици би биле „шумички“, односно група дрвја 
кои се повеќе или помалку хомогени во однос на композицијата, густината, големината и 
понекогаш локацијата.]

Голем број наставници ги планираат лекциите една по друга, со малку или без воопшто да 
водат сметка за поголемите прашања и констелации (на пример, програмите, курсевите). 
Типичен резултат на таквиот пристап е ставањето акцент на голем број наставни цели кои, 
дури и ако се совладаат од страна на учениците, честопати не се исплатат во смисла на 
осмислено учење и стекнување знаење. Затоа, предлагаме при планирањето на наставата, 
да почнете со воспоставување на целите на курсот, а потоа да тргнете надолу кон дефи-
нирање на целите на лекцијата кои се конзистентни и/или во функција на олеснување на 
целите на курсот. Ако сметате дека е корисно, можете да воспоставите и цели на методска-
та единица како средство за обезбедување на врската меѓу целите на курсот и на лекциите. 
Оваа транзиција од поголемо кон помало – од шумата кон дрвото – е илустрирана со 
веќеспоменатите примери од биологијата.
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ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕТО И АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕЊЕ

Од огромна важност е да се разбере разликата меѓу целите и активностите на учењето. 
Наједноставно кажано, целите на учење ги специфицираат посакуваните крајни резултати, 
додека активностите се средствата преку кои треба да се постигнат тие резултати. На 
пример, слушањето предавање е наставна активност. За да ја сфатиме целта, мора да 
прашаме „што сакаме учениците да научат од ова предавање?“ Дали треба да научат некои 
факти за темата? Дали треба да ги видат двете страни на еден аргумент? Дали треба да 
научат како да предаваат успешно? Една иста активност може да биде поврзана со неколку 
цели. Како втор пример, претпоставете дека сте одлучиле да ги изведете учениците на 
теренско патување во музеј. Тоа е вашата активност. За да ја определите целта, поставете 
го следново прашање: „Што би сакал учениците да научат од оваа посета?“ Ако е одговорот 
„да добијат искуство од посета на музеј“, тогаш тоа е вашата цел. Ако одговорот гласи „да 
ги анализираат изложените слики во поглед на техниките со кои се насликани“, тогаш и 
тоа ќе биде цел. Ако одговорот е „да го разберат значењето на музеите за зачувувањето 
на културата“, и тоа е ваша цел. Да повториме, една иста активност може да доведе до 
различни цели на учењето.

Иако дистинкцијата помеѓу целите и активностите е навидум сосема јасна, во практиката 
не е секогаш лесно да се направи разлика меѓу нив. Земете ги, на пример, експериментите 
во природните науки. Дали се тие цели или активности? Всушност, можат да бидат и едно 
и друго, но многу е важно да се знае што е што. Ако од учениците се очекува да научат 
како да изведат научни експерименти, тогаш тоа е цел. Ако, од друга страна, учениците 
прават некој експеримент за да се стекнат со одредено научно знаење (на пример, да ја 
осознаат разликата помеѓу киселина и база), тогаш експериментот е активност чија цел е 
стекнување знаење.

ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕ И НАСТАВНИ ЦЕЛИ

Конечно, како што сугерираат нивните имиња, целите на учењето се однесуваат на она што 
сакате учениците да го научат, а не на она што вие го велите или чините за да ги научите. 
Како наставник, сосема е извесно дека имате сопствени цели. На пример, можеби сакате 
така да ја темпирате динамиката на предавањата за да си овозможите да го завршите 
пишувањето на вашиот учебник до крајот на семестарот или учебната година. Ова е вашата 
цел, но тоа не е цел на учењето. Всушност, оваа „наставна цел“ може да има влијание врз 
поставената „цел на учење“ ако воспоставеното темпо е пребрзо за поголемиот број 
ученици. Тие ќе заостанат, и следствено, ќе научат помалку од она што сте сакале да го 
научат. Подучувањето е дел од наставниот процес, но тоа не е неговата смисла. Како што 
беше дискутирано во Поглавјето 1, смислата на подучувањето е да го олесни учењето.
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Ова се описи на процесот, а не посакувани резултати од него:

  Да се одржи предавање за ренесансните сликари.
  Да се чита поезија во класот.
  Да се обезбедат практични вежби за учениците или да им се даде повратен 

коментар.

Ова се наставни цели; тие не претставуваат цели на учењето.

Сега, откако ја утврдивме основата за разбирање на целите на учење, да преминеме 
кон петте препораки кои наставниците треба да ги знаат за да бидат во состојба да 
дизајнираат цели што ќе ги користат поефикасно во своите училници.

ПРЕПОРАКА БРОЈ 1

ЗАПИШЕТЕ ГИ ЦЕЛИТЕ ВО СТАНДАРДНА ФОРМА ЗА ДА ЈА 
ОЛЕСНИТЕ КОМУНИКАЦИЈАТА СО И МЕЃУ НАСТАВНИЦИТЕ, 

УЧЕНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ЧИНИТЕЛИ ВО ПРОЦЕСОТ.

Како што е прикажано на слика 4.1, „подобрување на комуникацијата“ е една од четирите 
примарни улоги на целите. За да се подобри комуникацијата, мора да се исполнат два 
критериума. Прво, треба да постои стандардна форма за пишување на целите. Второ, 
треба да се користи прецизен вокабулар за да бидат целите разбирливи за различните 
чинители (други наставници, администратори, ученици, родители, креатори на политики 
и јавноста). Задоволувањето на првиот критериум е релативно лесно, но сепак ќе видиме 
колку. Задоволувањето на вториот критериум е далеку потешко, бидејќи зборовите 
имаат различно значење за различните групи чинители во одделни социјални и културни 
контексти. Погледнете ги повторно четирите научни задачи развиени од ОЕЦД, кои беа 
презентирани во ова поглавје. Сега, поставете си две прашања. Прво, за кого се наменети 
тие, за кој аудиториум? Второ, дали мислите дека така како што се напишани комуницираат 
со аудиториумот? Во одговорот на овие две прашања лежи клучот за пишување со бара-
ната прецизност. Но, креаторите на политиките, научниците, наставниците и учениците се 
аудиториуми кои сосема се разликуваат. На пример, фразата „културна средина“ може да 
има едно значење за една група чинители, а сосема инакво – за друга. Наставниците кои 
работат на различни училишни нивоа (основно, средно) се, исто така, различна публика. 
Она што за наставник во основно образование се подразбира под „логичен аргумент“ 
може сосема да се разликува од она како изразот го толкува наставник во средно учи-
лиште. Овој недостаток на конзистентноста во значењето е мошне проблематичен кога 
вниманието се свртува кон она што се именува со „вертикална артикулација“ (види во 
Поглавје 8).

Буквално секоја цел, без оглед на општоста или конкретноста, може да се запише со 
следнава граматичка форма: субјект-глагол-предмет (подмет-прирок-предмет). Ајде да ги 
разгледаме сега трите цели кои веќе беа споменати претходно во ова поглавје.
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  Учениците треба да идентификуваат соодветни научни прашања, да се стекнат 
со ново научно знаење, да ги објаснат научните феномени и да извлечат заклу-

чоци засновани на докази во врска со прашањата поврзани со науката.
  Ученикот ќе ги спореди животните циклуси на повеќе животни (на пример, 

цицачи, птици, инсекти).
  Оној што учи ќе опише како комуницираат клетките.

Субјект (подмет) во овие реченици се „ученици“, „ученик“ или во некои случаи „оној што 
учи“. Како што веќе рековме, субјектот е она што ги разликува целите на учење од настав-
ните цели. Предметите (објектите) се индицирани со употребата на курзив во текстот. Тие 
укажуваат на содржината која треба да се научи (на пример, научни прашања, научни 
феномени, животни циклуси, како комуницираат клетките). Глаголите (прироците) се озна-
чени со болд, се „идентификува“, „стекнува“, „објаснува“, „споредува“ и „опишува“. Запомнете 
дека поопштите цели не само што имаат поопшта содржина, туку честопати вклучуваат и 
поголем број глаголи.

Објектите се обично специфични и врзани за предметот на наставата. Со други зборови, 
литературната, математичката и историската содржина се разликуваат од научната 
содржина. Меѓутоа, во исто време, глаголите вклучени во целите имаат тенденција да 
ги надминат границите на предметите на изучување или академските дисциплини. На 
пример, учениците можат да ја сумираат научната, литературната, математичката и исто-
риската содржина. Табелата 4.2 ги сумира најчесто употребуваните глаголи, подредени 
согласно хиерархијата развиена од Бенџамин Блум и неговите колеги во 1956 година, кои 
се ревидирани од група педагози и психолози во 2001 година.

ТАБЕЛА 4.2
КЛАСИФИКАЦИСКИ СИСТЕМ НА ГЛАГОЛИ

ОПШТ ГЛАГОЛ ПОСПЕЦИФИЧНИ ГЛАГОЛИ СИНОНИМИ

Запомни Препознае
Се сети

Идентификува
Обнови

Разбере Толкува
Демонстрира
Класифицира
Сумира
Заклучи
Спореди
Објасни

Појасни, парафразира, претстави, протолкува
Илустрира, покажува
Категоризира, подведува
Обопштува, изведува заклучоци
Констатира, екстраполира, ин-
терполира, предвидува
Прави контраст, мапира, сложува во пар
Конструира причинско-последични модели

Примени Извршува
Имплементира

Изведува
Употребува
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Aнализира Диференцира
Oрганизира
Припишува

Разликува, одделува, фокусира, селектира
Наоѓа кохерентност, интегрира, структуира 
Деконструира

Вреднува Проверува
Критикува

Координира, детектира, следи, тестира
Просудува

Создава Генерира
Планира
Продуцира

Претпоставува
Дизајнира
Конструира

Левата колоната на табелата содржи шест општи глаголи: запомни, разбере, примени, 
анализира, евалуира и креира. Следната колона содржи поспецифични глаголи поврзани 
со секој од општите. На пример, „препознава“ и „се сеќава“ се два „типа“ на сеќавање. 
Можеби се прашувате која е потребата од поспецифични глаголи? Постојат два одговора 
на ова прашање. Првиот е потребата од зголемена прецизност, која веќе ја споменавме. 
Во овој поглед ќе забележите дека општиот глагол „разбира“ бара седум поспецифични 
глаголи за да го пренесе своето значење на попрецизен начин. Вториот одговор е дека 
поспецифичните глаголи означуваат сосема различни когнитивни процеси. Претпоставете, 
на пример, дека сте на забава и дека гледате како ви приоѓа некоја жена. Додека таа ви 
приоѓа, сфаќате дека иако ја препознавате (т.е. визуелно се сеќавате на неа), не можете да 
се сетите на нејзиното име (т.е. не можете да се сетите на неа вербално).

Глаголите вклучени во табелата 4.2 се всушност когнитивни процеси. Со други зборови, тие 
укажуваат на ментални операции кои се очекува од учениците да ги изведат во однос на 
содржината или со неа. Мора да се потенцира дека, сепак, истиот формат (субјект-глагол-
предмет) се применува и на некогнитивните цели. Земете ги предвид следниве примери:

  Учениците ќе бараат книги поврзани со нивните интереси.
  Учениците ќе толерираат мислења и погледи различни од нивните.
  Учениците ќе демонстрираат различни фудбалски удари (на пример, додавање, 

удирање, нафрлање, игра во тандем).
  Учениците ќе стопат метал користејќи локализирана топлина (заварување).

Како и нивните когнитивни парови, секоја од овие цели почнува со субјектот (учениците), 
вклучува глагол (бара, толерира, демонстрира и топи) и завршува со еден предмет кој ја 
дефинира содржината.

Пред да преминеме на втората препорака, еве уште еден финален коментар за прециз-
носта. Некои педагози се обидуваат да ја зголемат прецизноста со додавање на две други 
компоненти – услови и критериуми – на структурата субјект-глагол-предмет, така проду-
цирајќи го форматот „услови-субјект-глагол-предмет-критериуми“. Условите ги опишуваат 
околностите во кои ќе се изведе дејството кое се однесува на зададената цел. Тие, исто 
така, ги вклучуваат и алатките или асистенцијата што треба да се обезбеди или помошта 
што треба да се даде или одрече. Табелата 4.3 дава примери на услови и поврзани цели.
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ТАБЕЛА 4.3
ПРИМЕРИ НА УСЛОВИ И ПОВРЗАНИ ЦЕЛИ

ПРИМЕРИ НА УСЛОВИ „ОСТАТОКОТ ОД ЦЕЛТА“

Со оглед на стандардниот пакет алатки 
и нефункционалниот мотор…

учениците ќе го испитаат моторот 
за да го откријат проблемот и ќе 
користат алатки за да го поправат.

Во присуство на лут купувач…
учениците ќе ги користат вештините од 
односите со јавноста за да го смират купу-
вачот и да го решат неговиот проблем.

Со оглед на функционалната видеокамера…
учениците ќе снимат кус филм кој ќе ги задово-
лува и техничките и естетските критериуми.

Критериумите утврдуваат основа за определување дали целта била остварена. Со други 
зборови, како да дознаам дали моите ученици ја постигнале целта? Генерално, постојат два 
типа критериуми: точност и брзина. Каков резултат треба да остварат учениците (точност)? 
Колку брзо мораат да ја завршат задачата (брзина)? Одговорите на овие прашања можат да 
бидат или конкретни резултати или време, или опсег на прифатливи резултати и времиња. 
Табелата дава примери за критериуми на брзина и точност.

ТАБЕЛА 4.4
ПРИМЕРИ ЗА КРИТЕРИУМИ НА БРЗИНА И ТОЧНОСТ

ПРИМЕРИ ЗА КРИТЕРИУМИ НА БРЗИНА ПРИМЕРИ ЗА КРИТЕРИУМИ НА ТОЧНОСТ

  за помалку од два часа.
  најмногу за петнаесет минути.
  пред крај на работото време.

  во рамки на 5 цм.
  приближно до најблискиот цел број.
  со најмногу два неточни записи во дневникот.

Табелата 4.5 дава три примери на цели запишани во проширен формат 
(услови-субјект-глагол-предмет-критериуми).
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ТАБЕЛА 4.5
ПРИМЕРИ НА ЦЕЛИ ЗАПИШАНИ ВО ПРОШИРЕН ФОРМАТ

УСЛОВИ СУБЈЕКТ ГЛАГОЛ ПРЕДМЕТ КРИТЕРИУМ

Симулиран 
екран за 
апликација

учениците ќе комплетираат процес на внес 
на податоци

со точност 
од 90%

Листа на отров-
ни материјали

учениците ќе идентификуваат контрамерки за секој од нив

Аналогни и диги-
тални часовници

учениците ќе го кажат времето што попрецизно

Обидот за зголемување на прецизноста преку додавање услови и критериуми има и 
поддржувачи и критичари. Критичарите сметаат дека зголемувањето на прецизноста на 
ваков начин се прави на сметка на мешање на целите со оценувањето, и како резултат, 
се намалува вредноста и значењето на целите. Забележете дека во сите три примери од 
табелата 4.5, акцентот е повеќе на оценката отколку на учењето. Заговарачите сметаат дека 
ова создава ниво на прецизност кое е корисно за некои ученици, особено за помладите и 
помалку способните, но и за некои цели (на пример, оние во доменот на психомоториката, 
кои ќе ги разгледуваме во следната секција).

Алтернатива на проширениот формат, особено кога намерата е да им се соопштат целите 
на учениците, е истовремено пренесување и на целите и на примерот за оценување. 
На пример, откако целта ќе биде презентирана пред учениците, можете да го додадете 
следново:

  Ако ја остварите оваа цел, ќе бидете способни да одговорите на прашања како 
овие.

  Ако ја совладате оваа цел, ќе можете да решите вакви проблеми.
  Ако ја постигнете оваа цел, ќе бидете способни да ги изведете овие работи.

На ваков начин целите на учење и оценувањето се јасно подредени, а сепак одвоени. 
Движечка сила на сите напори за образовно подобрување мора да биде остварувањето на 
целите, а не оценувањето.

Поентата овде не е во трагањето по точен формат за пишување на целите. Таков формат не 
постои! Наместо тоа, треба да се укаже дека е потребно (1) да се одбере одреден стандар-
ден формат и (2) јазикот со кој дефинираат целите да има такво ниво на прецизност кое ќе 
ги направи разбирливи за примарните чинители на процесот. За таа цел, препорачуваме 
како појдовна точка да се користи форматот субјект-глагол-предмет. Исто така, додека ги 
запишувате целите, препорачуваме да си поставите едно основно прашање: „Дали вака 
како што е напишана целта им го соопштува на целните групи (чинители) посакуваниот 
резултат од учењето?“ Единствен начин да се одговори на ова прашање е нацртот на 
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целите да биде разгледан од аспект на јасноста од членовите на целните групи (чинители), 
без оглед дали се администратори, колеги наставници, родители, и најважно – ученици. 
Меѓутоа, пред да ги запишете целите, треба да знаете кои цели треба да ги забележите. Тоа 
е следното прашање на кое му посветуваме внимание.

ПРЕПОРАКА БРОЈ 2

ДИЗАЈНИРАЈТЕ КУРСЕВИ КОИ ВКЛУЧУВААТ ЦЕЛИ ОД 
ПОВЕЌЕ ДОМЕНИ ЗА ДА ОБЕЗБЕДИТЕ ДЕКА ОБРАЗОВНИОТ 

СИСТЕМ ЌЕ СОЗДАВА СЕСТРАНИ УЧЕНИЦИ.

Истражувањето на задачите на образованието во речиси секоја земја покажува дела при-
марниот фокус е на писменоста, сметањето и животните вештини (сè повеќе такви кои се 
однесуваат на здравјето и добрата лична состојба). Овие три области лежат во срцевината 
на шесте цели на УНЕСКО (United Nations Educational, Scientifi c, and Cultural Organization) 
како дел на иницијативата Образование за сите. Иако писменоста, сметањето и животните 
вештини се од клучно значење, особено во помалку развиените земји, тие не ја кажуваат 
целата приказна за она што го сочинува квалитетното образование или образованата 
личност.

Во текот на минатиот век, едукаторите ги организираа целите околу три домени: когнити-
вен, емоционален и психомоторен. Изминатиот четврт век беше додаден уште еден, четврт 
домен – социјален и социоекономски. Табелата 4.6 содржи куси описи на четирите домени, 
како и често користените термини во врска со секој од нив.

ТАБЕЛА 4.6
КОГНИТИВЕН, ЕМОЦИОНАЛЕН, ПСИХОМОТОРЕН И СОЦИЈАЛЕН ДОМЕН

ДОМЕН ОПИС ЧЕСТО КОРИСТЕНИ ТЕРМИНИ

Когнитивен Знаење и мислење Разбирање; Мислење 
на повисоко ниво;
Интелектуални вештини 
и способности

Емоционален Емоции и чувства Ставови; Интереси; Вредности;
Самопочит

Психомоторен Движење и физички способности Моторни вештини; Ко-
ристење машини,
алатки и предмети

Социјален Односи и интерперсонални вештини Емпатија; Респект; Тимска работа;
Управување со конфликти
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Иако честопати се опишуваат како независни едни од други, овие домени се, всушност, во 
тесна заемна врска. Претпоставете, на пример, дека една од вашите задачи е учениците да 
научат да комуницираат ефективно. Со оглед на тоа дека тоа претпоставува усна комуни-
кација, оваа задача може да се претстави преку четири поврзани цели, по еден за секој од 
четирите домени прикажани на табелата 4.7.

ТАБЕЛА 4.7
ЦЕЛИ ПОВРЗАНИ СО ОПШТАТА ЦЕЛ НА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЈА

ДОМЕН ЦЕЛ

Когнитивен Скицирање на усни презентации на различни теми кои се разбирливи
и логички организирани

Емоционален Подготвување усни презентации кои пренесуваат ентузијазам за темата

Психомоторен Користење гестикулации и изрази на лицето заради 
јакнење на ефективноста на усната презентација

Социјален Избор на примери за засилување на усните презентации за одредени
целни групи во публиката

Забележете дека меѓусебно поврзаното мноштво на цели обезбедува покомплетен опис на 
општите цели отколку која било единечна цел или збир на цели од еден домен. Токму ова е 
суштината на нашата втора препорака.

Што можете да сторите за да ја спроведете оваа препорака? Би сугерирале да започнете со 
табела слична на онаа покажана во табелата 4.8. За да ја пополните, ќе мора да ги подре-
дите приоритетите прашувајќи се: „Од сите нешта, што би сакал да научат моите ученици, 
што е она што е најважно?“ Одговорете на прашањето бидејќи тоа се однесува на секој 
од четирите домени. Потоа разгледајте ја следната најважна цел во секој од домените. 
Пример од курсот по алгебра I е прикажан во табела 4.9.

ТАБЕЛА 4.8
ШЕМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ЦЕЛ НА КУРСОТ

ДОМЕН НАЈЗНАЧАЈНА ЦЕЛ СЛЕДНА НАЈЗНАЧАЈНА ЦЕЛ

Когнитивен

Емоционален

Психомоторен

Социјален
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ТАБЕЛА 4.9
ШЕМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА АЛГЕБРА I

ДОМЕН НАЈЗНАЧАЈНА ЦЕЛ СЛЕДНА НАЈЗНАЧАЈНА ЦЕЛ

Когнитивен
Претставување на реални 
проблеми (задачи) со користење 
алгебарски равенки

Разбирање на концептот на 
коефициент на правец (наклон)

Емоционален
Стекнување самодоверба при 
решавање алгебарски проблеми

Развивање на интерес за 
изнаоѓање примери на „наклони“ 
во секојдневниот живот

Психомоторен
Читливо запишување на решенијата 
на алгебарските проблеми

Претставување на примери на 
коефициенти на правец (види 
погоре) користејќи цртежи со 
слободна рака преку кои се 
претставени линиски цртежи

Социјален
Тимска работа при решавање на 
сложените алгебарски проблеми

Помагање на соучениците кои имаат 
страв од алгебра да постигнат успех

Двата коментара кои се однесуваат на табелите 4.8 и 4.9 се на место. Прво, општа реакција на 
овие табели е дека тие не содржат доволно цели за целиот курс. Важно е, сепак, да се има на 
ум дека ова се цели на курс. Како што веќе беше кажано, тие даваат вкупен контекст за запи-
шување на целите на методските единици и за тие на лекциите. Затоа, секоја цел на курсот 
ќе биде расчленета во неколку „помали“ цели заради врамување на методските единици или 
лекциите, особено во когнитивниот домен. На пример, наставниците по биологија во сред-
ните училишта во еден голем град во САД се сретнаа за да ги утврдат целите на воведниот 
курс по биологија. Тие излегоа со листа од девет цели на курсот (сите когнитивни). Секоја од 
нив беше расчленета на три или повеќе цели, така што вкупниот резултат беше 48 цели на 
методски единици и лекции во рамки на курсот. Сите тие станаа фокус на планирање, под-
учување и испитување; уште девет поопшти цели се видени како основа за „организациска 
рамка“. Ако тргнете со две дузини цели на еден курс, можете лесно да завршите со преку 100 
цели за методските единици и лекциите. Ова покренува едно важно прашање: „Дали е можно 
учениците да научат стотици цели за околу 135 часа во семестарот?“

Втората вообичаена реакција на табелите 4.8 и 4.9 е дека постои надворешен притисок (од 
властите или од училишната администрација) за ставање поголем нагласок врз когни-
тивните цели отколку на тие од другите домени. Кога ова е навистина случај, колоните на 
табелата 4.8 може да се прошират надесно за да дозволат додавање на повеќе когнитивни 
цели. Сепак, ве охрабруваме да имате најмалку една цел на курсот и во другите три 
домени. Исто така, ве охрабруваме да не поставувате повеќе од 10 цели за целиот курс. 
Веруваме дека ова е добар лимит затоа што тој бара да воспоставите приоритети меѓу 
целите кои се разгледуваат. Како што укажавме во Поглавјето 1, оние цели кои ги подготву-
ваат учениците за успех во иднина треба да имаат највисок приоритет.
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ПРЕПОРАКА БРОЈ 3

КОРИСТЕТЕ СИСТЕМСКИ МЕТОД ЗА ДА ГИ ЗАПИШЕТЕ 
ЦЕЛИТЕ ЗА МЕТОДСКИТЕ ЕДИНИЦИ И ЛЕКЦИИТЕ.

Ајде да претпоставиме дека веќе сте идентификувале разумен број цели на вашиот 
курс. Вашата следна одлука е дали курсот треба да се раздели на методски единици 
или да се прејде директно на лекции. Во примерот со алгебра I (погоре), веднаш паѓа-
ат на ум две методски единици: „коефициент на правец“ и „алгебарски равенки“. Ако 
решите да користите методски единици, тогаш ќе ги идентификувате и запишете нив-
ните цели. Без оглед на организацискиот формат што ќе го користите, препорачуваме 
системски метод за идентификација и запишување на целите на методските единици и 
на лекциите, така што тие ќе бидат во согласност со целите на курсот. На располагање 
ви стојат неколку методи, од кои три ќе бидат разгледани во понатамошниот текст.

АНАЛИЗА НА СОДРЖИНА

Еден метод е да се започне со анализирање на содржината на целите во однос на 
содржината на курсот. Земете го, на пример, математичкиот концепт на „коефициент 
на правец“. Сродни концепти би биле хоризонтални линии, вертикални линии, 
паралелни линии, нормални линии, равенката за коефициент на правец и точка на 
пресек на права линија, равенки за точка и коефициент на правец на права линија, 
нулти коефициент на правец, неопределен коефициент на правец и општата форма 
на равенка на права (y = mx + b). Еден или повеќе од нив би можеле да бидат основа 
за целта на методска единица или лекција, со соодветните глаголи избрани од табела-
та 3.2 (погоре). Следствено, би можеле да формулираме цели како следниве:

  Подреди ги соодветните прави линии како хоризонтални или вертикални 
и множества на прави како паралелни или нормални, земајќи ги за основа 
само нивните коефициенти на правец.

  Направи разлика меѓу равенка на права изразена преку нејзиниот кое-
фициент на правец и точка на пресек (со х-оската) и таа изразена преку 
коефициентот на правец и една точка низ која минува правата.

  Анализирај ги точките во координатен систем во однос на линеарна равенка 
запишана во општ облик.

Како втор пример, земете го концептот на „литературен жанр“. Сродни концепти би 
биле драма, мистерија, фантазија, историска фикција, поезија, кус расказ, научна 
фантастика и биографија. Повторно, еден или повеќе од нив би можеле да послужат 
како база за цели на методски единици или лекции. На пример:

  Спореди приказна, бајка, фантазија и народна приказна.
  Анализирај ги литературните форми од аспект на нивниот жанр.
  Направи релативно куси илустрации за избраните литературни жанрови.
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Запомнете дека не постои точен глагол; наместо тоа, изборот на глаголи зависи од 
тоа што мислите дека е најважната цел. Методот започнува со анализа на содржината 
и потоа се додаваат соодветни глаголи.

В-З-С МЕТОД

Методот В-З-С (S-K-A method) е потсетник да се вклучат повеќе домени во вашите методски 
единици, односно во вашите курсеви. Во кратенката В-З-С, буквата В означува Вештини 
(она што учениците би требале да бидат способни да го направат кога методската единица 
ќе биде обработена), З е за Знаење (она што учениците треба да го разберат кога курсот 
ќе биде завршен) и С е за Ставови (диспозициите кои учениците треба да ги имаат кога ќе 
заврши методската единица).

Запишаните цели на учење со помош на методот В-З-С би требале да започнат со 
фразата „Кога ќе ја завршиш оваа методска единица (или дел или поглавје), ќе бидеш 
способен да...“. Потоа треба да се додаде глагол и предмет за да ја завршите изјавата 
од целта. На пример, „Кога ќе ја завршиш оваа методска единица (или дел или 
поглавје), ќе бидеш способен да:

  Употребиш онлајн социјална мрежа за да собереш информации за интересни луѓе.
  Оцениш информација добиена на онлајн социјална мрежа во поглед на 

нејзината точност.
  Користиш разговор преку интернет (Internet Relay Chat, IRC) за да интервјуи-

раш интересни луѓе.
  Анализираш податоци од интервју во поглед на нивната релевантност за 

специфицираните намени.
  Користиш Вики (Wiki) за да напишеш биографии на интересни луѓе“.

Забележете дека целите се подредени во секвенции (по редослед) кој води од соби-
рање општи информации до пишување биографии. Помеѓу тоа, учениците мораат да 
ги оценат општите информации, да користат интернет-програми за интервјуа и да ги 
анализираат податоците собрани по пат на интервју во поглед на нивната релевант-
ност (во овој случај, за пишување биографии). Водете сметка дека глаголот „користи“ 
означува вештини, глаголите „оценува информации“ и „анализира податоци“ се 
поврзани со знаењето, а фразата „интересни луѓе“ има за цел да ги вклучи ставовите 
на учениците во поставените цели.

МЕТОДОТ СМАРТ

Додека методот на анализа на содржина е соодветен за цели на методски единици 
или за цели на лекции, а методот В-З-С е најкорисен за цели на методските единици, 
„методот СМАРТ“ е најкорисен за цели на лекциите. Како што покажува шемата 4.2, 
СМАРТ е кратенка од зборовите: Specifi c (специфични), Measurable (мерливи), Action-
oriented (акциони), Reasonable (рационални), и Time-bound (временски ограничени).
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ШЕМА 4.2
МЕТОДОТ СМАРТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЦЕЛИ НА ЛЕКЦИИ

Веќе ја дискутиравме важноста на конкретноста (т.е. прецизноста) и ориентацијата 
кон акции (т.е. вклучување на глагол во изјавата за целите). Мерливоста беше допрена 
во дискусијата дали да се вклучат критериуми во изјавата за целите или да се поврзат 
оценките со целите уште од почетокот на процесот. Значи, фокусот овде ќе го ставиме 
врз „разумни“ и „временски ограничени“. Рационално значи дека веруваме дека целите 
може да се постигнат од мнозинството ученици во предвиденото време со користење 
на расположливите ресурси. Во овој поглед, рационалноста е поврзана со зоната на 
приближен развој (ЗПР) на Виготски, која беше дискутирана во Поглавје 1. Временско 
ограничување значи дека учениците ќе имаат дефинирано време за да ја научат задачата и 
да ја постигнат целта. Ако станува збор за наставна цел, учениците може да имаат еден или 
два часа да научат. Ако станува збор за методска единица, тогаш времето изнесува од две 
до три седмици. Ова укажува на една од предностите на методските единици над лекциите; 
имено, времето може да го користите многу пофлексибилно кај единиците отколку кај 
лекциите. Со други зборови, во рамки на една методска единица, доколку ученикот не 
успее да совлада одредена задача за зададеното време, тој сè уште има можност да ја 
оствари целта нешто подоцна како резултат на врските што ги има конкретната цел со 
целите на другите методски единици.

Времето е (или барем би требало да биде) клучна грижа при утврдувањето цели за нашите 
ученици. Ова прашање го дискутиравме кога зборувавме за утврдување на разумен број 
цели на курсот. Без оглед на методот што се користи при пишувањето на целите, сугери-
раме преиспитување на целиот пакет на цели (односно, тие за курсот, методската единица 
и лекцијата) откако веќе ќе бидат запишани. За да го фокусирате ова преиспитување 
сугерираме да си поставите прашања како наведениве:

  Дали се ова навистина најзначајните цели (т.е. цели, кои кога ќе се совладаат, ќе 
ги зголемат шансите за иден успех на учениците)?

  Дали поврзаноста меѓу целите на курсевите, методските единици и лекциите, 
како и врската помеѓу нив, е разумна и јасна?

  Имам ли доволно време и ресурси за да им помогнам на учениците да го совлада-
ат целиот пакет на задачи и цели?

Зависно од одговорите на овие прашања, може да заклучите дека се потребни модифика-
ции во вашите цели.

СПЕЦИФИЧНИ

РАЦИОНАЛНИ АКЦИОНИ

ВРЕМЕНСКИ 
ОГРАНИЧЕНИ МЕРЛИВИСМАРТ



Поглавје 4 98

ПРЕПОРАКА БРОЈ 4

КОГА СЕ ФОКУСИРАТЕ НА КОГНИТИВНИОТ ДОМЕН, 
ВКЛУЧЕТЕ ЦЕЛИ КОИ НАГЛАСУВААТ РАЗЛИЧНИ 

НИВОА НА КОГНИТИВНОТО ПРОЦЕСУИРАЊЕ.

Како што веќе беше споменато во ова поглавје, акцентот во многу, ако не и во сите 
училишта е на целите во когнитивниот домен. Ова не значи дека целите во другите домени 
не се значајни; всушност, тие обично се перцепираат како помалку значајни за економ-
скиот развој и општата социјална благосостојба. Како што беше кажано во Поглавје 1, 
живееме или наскоро ќе живееме во општество на знаење. Со други зборови, знаењето сè 
побргу станува „највредна валута“. Донекаде е парадоксално, но во општествата на знаење 
образовните системи треба да ставаат помал акцент на знаењето, а да посветуваат повеќе 
внимание на тоа како да се научат учениците да го обработуваат (процесуираат) знаењето.

Потребата за ваквото поместување на акцентот може да се илустрира со еден пример. 
Следниот проблем им бил зададен на тринаесетгодишници во САД и во неколку западно-
европски земји: „Еден армиски автобус собира 36 војници. Ако 1128 војници треба да се 
одвезат до местото за тренинг, колку автобуси ќе бидат потребни?“ Операцијата на делење 
била точно пресметана од 70 отсто од учениците, кои стасале до количник од 31, остаток 
12, или резултат 31 1/3. Кога го одговориле прашањето, речиси 30 отсто од учениците 
одговориле со овој број, не успевајќи да го изразат тоа во број на автобуси како што 
гласело прашањето во поставениот проблем. Додека 20 отсто од учениците одговориле 
само со „31 автобус“ (веројатно затоа што биле научени да „заокружуваат“ ако остатокот е 
помалку од половина цело). Само 23 отсто од учениците дале точен одговор: „32 автобуси“. 
Поентата е во тоа што иако 70 отсто од учениците располагале со знаење (како да поделат 
четирицифрен со двоцифрен број), само 23 отсто од нив биле способни да го процесуира-
ат тоа знаење на начин кој ги довел до точниот одговор.

Одвојте малку време за да ја разгледате повторно табелата 4.2. Погледнете ги конкретно запи-
сите во левата колона. Тоа се шесте категории на когнитивниот процес: памтење, разбирање, 
применување, анализирање, оценување и креирање. Во смисла на когнитивната комплекс-
ност, тие се подредени од најмалку сложената (помнење) до најсложената (креирање). За да 
се живее, преживее и напредува во општество на знаење, најголем акцент треба да се стави 
на трите најсложени категории: анализирање, оценување и креирање. На пример,

  Наместо да ги прифатат какви што се, учениците треба да научат да ги анализи-
раат аргументите во поглед на валидноста на нивните претпоставки и логичката 
прогресија на идеите.

  Наместо да прифатат туѓи оценки на книги, филмови или сценски продукции, 
учениците треба да научат да ги оценуваат овие материјали и презентации врз 
основа на критериумите што ги користат експертите од соодветното поле, но и 
според сопствени критериуми.

  Наместо да прифатат општо уверување дека некој проблем не може да се реши, 
учениците треба да научат да креираат методи и стратегии кои имаат потенцијал 
за решавање проблеми.
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Во поглед на посебните тематски подрачја, учениците треба да научат да:

  Оценат рационалност на одговорот (математика);
  Анализираат поезија самостојно (наместо да ја препишат анализата на наставни-

кот) (литература);
  Анализираат неисправни електрични системи за да го идентификуваат изворот 

на проблемот (природни науки);
  Ги оценат шансите за успех на различните стратегии за разрешување на конфлик-

ти врз основа на историските информации и тенденции (општествени науки);
  Ги анализираат одбранбените потфати на противничките фудбалски тимови за 

да креираат план на игра со релативно висока веројатност на успех (физичко 
образование);

  Цртаат со водени боици во импресионистичка традиција (уметност); и
  Компонираат тематски музички нумери за телевизиски шоуа и филмови кои се во 

предпродукција или во фаза на продукција (музика).

Во време кога информациите се толку достапни, немаме веќе потреба од образовни 
системи кои се потпираат на презентирање и испорачување на што повеќе информации. 
Наместо тоа, потребен е образовен систем кој им помага на учениците да развијат или да 
се стекнат со методи и стратегии што можат да ги користат за да ги направат информациите 
корисни, да ја проценат нивната точност и кредибилност и да определат која информација 
е вредна да се земе предвид, а која треба да се игнорира. Вклучувањето на когнитивни 
процеси од повисок ред, барем во некои од нашите цели, е добар почеток во оваа насока.

Забележете ја фразата „барем во некои“ во претходната реченица. Не е мудро еден курс 
да се базира исклучиво на овие цели. Потребен е баланс меѓу содржината и когнитивните 
процеси. Доколку има нагласување на преголем обем на содржина, ќе остане малку или 
воопшто нема да има време да се надмине најмалку сложената категорија на когнитивниот 
процес (паметењето). Но, од друга страна, ако се стави преголем нагласок на најсложените 
категории на когнитивниот процес, тогаш е веројатно дека на значајната и вредна содржи-
на (на пример, клучни концепти, принципи, алгоритми, модели и теории) ќе ѝ се посвети 
недоволно внимание. Кога еднаш ќе ги комплетирате во доволна мерка целите на вашиот 
курс, методска единица или лекција, пожелно е да се направи уште еден преглед во поглед 
на балансот меѓу шесте нивоа на когнитивниот процес.

Воспоставувањето соодветен баланс е особено значајно поради временските лимити во 
кои работиме. Ако за еден курс се предвидени 135 часа распоредени во тек на 16 недели, 
некои наставници имаат чувство на итност да покријат што повеќе од содржината за 
предвиденото време. Сепак, запомнете дека колку повеќе ќе успеваме да покриеме од ма-
теријата, толку е помалку веројатно дека учениците ќе имаат доволно време за да направат 
нешто повеќе одошто да ја запомнат содржината и да ја повторуваат како папагали на наше 
барање. Во рамки на истиот 135-часовен курс, можеме да го фокусираме вниманието врз 
критичкото мислење и резонирање. Но, ако одиме предалеку во оваа насока, преземаме 
ризик да не успееме да ја изложиме пред учениците содржината за која тие треба да мислат 
и да резонираат. Забележавме уште еден парадокс. Не можеме да размислуваме ако немаме 
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за што да размислуваме; предавањето премногу материјал воопшто не гарантира размислу-
вање за него (како што примерот со автобусите тоа добро го покажа).

Целите на учење во когнитивниот домен може да бидат потешки или помалку тешки 
зависно од комплексноста на содржината и сложеноста на процесите кои учениците 
мораат да ги употребат на или со содржината. На пример, едноставните цели може да 
бараат од учениците да набројат или да изложат факти, формули или дефиниции, базично 
преку сеќавање на информации од меморијата и нивно репродуцирање. Посложените 
цели може да бараат од оние кои учат да го применат знаењето научено од еден контекст 
во друг контекст кој дотогаш не го сретнале. Конечно, највисоките нивоа на цели бараат од 
учениците да решават сложени проблеми, на пример, преку анализирање или евалуирање 
на расположливите докази. Она што се нарекува „критичко мислење“ е главно комбина-
ција на анализирање и евалуирање.

ПРЕПОРАКА БРОЈ 5

ИНФОРМИРАЈТЕ ГИ УЧЕНИЦИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА УЧЕЊЕ ТАКА 
ШТО ЌЕ МОЖАТ (А) ДА ДОБИЈАТ ЧУВСТВО ЗА НАСТАВНИТЕ 

АКТИВНОСТИ, (Б) ДА ГИ НАСОЧАТ СООДВЕТНО СВОИТЕ НАПОРИ, 
И (В) ДА ГО НАДГЛЕДУВААТ СВОЈОТ НАПРЕДОК КОН ЦЕЛТА.

Постои една стара изрека за добрите говори. Прво, кажете им го тоа што имате намера 
да им го кажете. Потоа кажете им го. На крајот, кажете им што всушност сте им кажале. 
Последната препорака во ова поглавје произлегува од првиот чекор на секвенцијата, 
имено, „Кажете им на учениците што очекувате да научат“. Ова носи неколку придобивки, 
од кои три се содржани во препораката. Но, пред да ги „ослободиме“, мораме да бидеме 
сигурни дека тие ќе го разберат значењето на целите на учење.

Како што беше споменато на почетокот од ова поглавје, една од главните ролји на целите 
е да им ги пренесат нашите намери во врска со учењето на различните аудиториуми или 
групи чинители. За жал, голем број од нашите цели се напишани за други групи, а не за 
учениците. Сè почесто тие се пишуваат за креаторите на политиките и за администратори-
те. Во таков случај, треба да откриеме како најдобро да ги преведеме целите на јазикот на 
учениците за тие навистина да разберат што треба да научат. Еден од најдобрите начини 
да дознаеме дали учениците навистина ја разбрале целта е да побараме од нив да го кажат 
тоа со сопствени зборови (односно, да ја парафразираат целта). Всушност, кога се работи 
непосредно со ученици, може да биде корисно да се употребува парафразираната цел 
наместо оригиналната. Откако ќе ја разберат целта, учениците ќе можат да сфатат што се 
случува во училницата, да ги насочат својата работа и напорите соодветно и да го следат 
својот напредок во остварувањето на целта.
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СФАЌАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО УЧИЛНИЦАТА

Честопати ученикот се прашува себеси или гласно вели: „Зошто го правиме ова?“ Зошто ни 
зборувате за течењето на водите кога учиме за електрична струја? Зошто го правиме овој 
експримент? Зошто ја читам оваа приказна? Зошто одиме на теренско патување? „Зошто?“ 
е кусиот облик на прашањето „Која е смислата?“ или, во контекстот на ова поглавје, „Што 
треба да научиме од ова?“ Одговорите на овие прашања даваат назнаки за вашите цели. На 
пример,

  Го користам течењето на водата како метафора за електричната струја за да 
разберете што претставува таа и како дејствува;

  Го изведувате овој експеримент за да ги разберете сложените ефекти од темпера-
турата, влажноста, енергијата на зрачење, аерацијата на почвата и нутрициентите 
за раст на растенијата;

  Ја читате оваа приказна за да видите како авторот го развива главниот карактер 
во текот на сижето; и

  Одиме на ова патување за да видите како вештините кои ги развивате во овој 
курс можат да се применат во светот на работата.

Добро запишаните и јасно соопштените цели на учење можат да го пресретнат прашањето 
„зошто“. Со други зборови, ако учениците знаат која е целта, тие во најголем број случаи ќе 
можат и сами да ја видат врската помеѓу конкретната активност (или множество актив-
ности) и целта. Кога еднаш оваа врска е разјаснета во нивните умови, учениците ќе бидат 
многу помотивирани за учество во активноста со цел да научат. Во САД, работата која не 
е јасно поврзана со некоја цел, учениците ја именуваат како „работа која те држи зафатен“ 
(како во реченицата „Наставникот ја зададе оваа задача само за да ме држи зафатен.“). Ова 
непосредно води до втората причина за информирање на учениците за нашите цели.

СООДВЕТНО НАСОЧУВАЊЕ НА НАПОРИТЕ

Претпоставете дека им велите на учениците да прочитаат едно поглавје од учебникот без 
да ги информирате што очекувате да научат од него. Понатаму, претпоставете дека Соња 
обрнува внимание на деталите, Ана на главните идеи, а Андреас – на логиката на презен-
тацијата. Сосема е извесно дека овие тројца ученици ќе научат сосема различни нешта од 
текстот, зависно од индивидуалниот фокус.

Ајде да го поместиме за еден степен понатаму овој ист пример. Претпоставете дека под-
готвувате квиз за поглавјето, таков кој примарно се фокусира на меморирање детали. Што 
мислите, кој од учениците ќе постигне највисок резултат на квизот? Се обложувам дека тоа 
ќе биде Соња! Учениците кои читаат заради клучните идеи (Ана) или логичките аргументи 
(Андреас) честопати не обрнуваат доволно внимание на деталите. Така, при оценувањето, 
на Соња ќе ѝ дадете највисока оценка, додека Ана и Андреас ќе заслужат пониски оценки.
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Што можеме да научиме од овој пример? Прво, целите имаат хомогенизирачки ефект. 
Со други зборови, тие им кажуваат на учениците: иако додека го читате овој материјал 
можете да се фокусирате на повеќе нешта, јас барам од вас да обрнете посебно внимание 
на Х (каде Х се дефинира како деталите, клучните идеи, логиката на презентацијата или 
нешто друго). Второ, целите „го нивелираат полето на играње“ во поглед на правичноста 
во оценувањето. Учениците не треба да добиваат повисоки оценки само затоа што биле во 
состојба да погодат што вие, како наставник, сте сакале да научат тие. Трето, за учениците 
е значајно да ја видат поврзаноста помеѓу напорот и нивното учење. Сакаме нашите 
ученици навистина да веруваат дека ако работат повредно, ќе научат повеќе. Колку што е 
посилна врската меѓу напорот и учењето, толку поголема ќе биде и мотивацијата.

НАДГЛЕДУВАЊЕ НА НАПРЕДОКОТ

За учениците, најопиплив ефект од конкретни задачи на учење е зголемување на нивната 
способност да го надгледуваат своето учење, да го проценуваат својот успех во учењето 
и да прават приспособувања со цел да го подобрат учењето. Во дискусијата за потребата 
од зголемување на нашата прецизност во напорите за подобрување на комуникацијата, 
предложивме два начина за остварување на оваа цел. Првиот беше зголемување на 
прецизноста со вклучување на услови и критериуми во нашиот стандарден формат 
субјект-глагол-предмет на пишување на целите. Конкретизацијата на условите и, уште 
поважно, на критериумите, би требало да ја зголеми способноста на учениците да го 
надгледуваат својот прогрес како и точноста во работата. Вториот предлог за подобру-
вање на прецизноста на нашите цели беше поврзување на целите со едноставни начини на 
оценување уште на самиот почеток. Со други зборови, откако ќе ги информирате учени-
ците за целта, речете им нешто во оваа смисла: „И, ако ја совладате оваа задача, ќе бидете 
способни да одговорите на прашања како овие“.

Претпоставете, на пример, дека вашата цел гласи „Учениците ќе анализираат куси раскази 
на начин на кој елементите на раскажувањето (како, заплет, ликови, конфликт, гледиште и 
тема) влијаат едни врз други“. Примерите на прашања што можат да се спојат со оваа цел 
ги вклучуваат следниве:

  Како поставката влијае на главните ликови? Како би се смениле главните ликови 
доколку околностите беа поинакви?

  Како гледиштето влијае на заплетот? Како би изгледал заплетот напишан од 
инакво гледиште на авторот?

  Што е тоа што во околината довело до главниот конфликт? Како би можел да 
се избегне конфликтот доколку е околината инаква (или, би можел ли да се 
избегне)?

За да се чува врската меѓу целите и оценувањето постојано во умот на учениците, можете 
да ги запишете овие парови на таблата или да им поделите писмени копии на кои ученици-
те ќе можат повремено да се потсетуваат.
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Нејаснотиите во врска со она што го сакаме или очекуваме учениците да го научат носи 
повеќе негативни последици. Без јасни цели на учење, губиме многу време или ги анга-
жираме учениците во безброј бесмислени активности. Без јасни цели на учењето, тешко е 
да се оценат и евалуираат учениците на разумен и правичен начин. Без размислување во 
врска со целите на учењето, ризикуваме учењето да го сведеме исклучиво на когнитив-
ниот домен. Без размислување во врска со целите на учењето, можеме да дизајнираме и 
раководиме образовен систем заснован на погрешни убедувања дека меморизирањето 
на содржината создава продуктивен и просветлен ученик. Иако добро осмислените, 
внимателно напишани и јасно искомуницирани цели на учењето нема да ги решат сите 
проблеми на образованието, тие се несомнено добра стартна основа во вистинската 
насока.
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Светските случувања и промени кои не запираат поставуваат нови и предизвикувачки 
барања пред нашите образовни системи, како и пред сите оние кои живеат и работат во 
нивни рамки. Во новиот милениум барањата во врска со работните вештини се менуваат 
брзо. Од друга страна, побарувачката од рутински когнитивни и мануелни работни 
способности опаѓа. Во исто време расте потребата од инвентивно мислење (на пример, 
управување со сложеност, самонасочување, љубопитност, креативност, преземање 
ризици, мислење од повисок ред и здраво резонирање), експертско мислење (на пример, 
решавање проблеми за кои нема фиксирани правила за решавање) и сложeни комуника-
циски вештини и способности (како, интеракција со други за да се добијат информации, да 
се понудат објаснувања или да се убедат за потребата од акција). Покрај тоа, сè поголема 
е и потребата од граѓани кои ќе бидат активни учесници во општествените и политичките 
работи, како и од луѓе кои имаат темперамент неопходен за емоционална стабилност и 
благосостојба.

Сите овие нови барања претпоставуваат и нови начини на размислување за учениците и 
за наставниците, а исто така и во однос на учењето и наставата. Инвентивното мислење, 
експертското мислење и сложените комуникациски вештини и способности не можат да 
се развијат во систем во кој само наставниците се активни (т.е. предаваат), а учениците 
се пасивни (седат и слушаат). Обратно, учениците сега треба да се активни (да работат, 
на пример), а од вас како наставник се очекува да обезбедите структура, асистенција, 
охрабрување и поддршка за да им овозможите тие да научат во моментот, но и за да ги 
оснажите за идното учење.

Еминентниот белгиски психолог, Ерик де Корте, предложи четири основни принципи на 
учењето што се поклопуваат со нашето сфаќање. Тие се следниве:

  Учењето се гради. Значењето не постои во надворешниот свет. Напротив, тоа се 
конструира од учениците додека се во интеракција со надворешниот свет.

  Учењето е саморегулирано. Учениците со моќ на саморегулација си поставуваат 
повисоки конкретни и приближни цели, го менаџираат добро своето време, го 
надгледуваат својот напредок кон целите, се приспособуваат зависно од над-
гледувањето и опстојуваат и покрај пречките на кои наидуваат.

  Учењето е контекстуално. Учењето настанува кога учениците се во интеракција 
со социјалниот и културниот контекст и предметите, особено преку учество во 
социјални и културни активности.

  Учењето е процес на соработување. Учењето не е чиста „соло“ активност; 
напротив, ние учиме со другите и едни од други.
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ТРАДИЦИОНАЛНА НАСТАВА (TН) НАСПРЕМА 
НАСТАВА ЗА АКТИВНО УЧЕЊЕ (НЗАУ)

Кои се првите мисли што ви паѓаат на ум кога ќе го слушнете зборот „наставник“? Дали 
е тоа некој кој стои пред класот, предава и потоа дава оценки за соодветното памтење и 
повторување на пренесеното знаење? Дали е тоа некој кој „проповеда“ или кој е „главен 
актер“, некој кој знае да го пренесе своето знаење на учениците? Ваквите погледи на 
наставниците се конзистентни со она што може да се нарече традиционална настава (TН). 
TН е процес во чиј центар е наставникот и претпоставува одлични предавања со цел на 
учениците да им се пренесе добро оформен корпус на знаење. ТН е заснована на уверу-
вањето дека учењето е стекнување (или собирање) на факти кои треба да се запомнат и 
на процедури кои треба да се применат на рутински начин. За да практикувате ТН, сè што 
ви е потребно е да ја знаете содржината на она што треба да се предаде и тоа да им го 
пренесете на учениците.

Поинаков, алтернативен поглед на наставниците и на наставата – во согласност со четирите 
принципи споменати погоре – е наставата за активно учење (НзАУ, Teaching for Active Learning 
– TfAL). Овде на учењето се гледа како на процес низ кој нештата добиваат смисла (или 
потехничко, персонално конструирано знаење) преку ангажирање во осмислени активности 
и во комуникација со другите. Секој ученик влегува во училницата или го започнува часот со 
одреден квантум лично знаење, кое го користи за да ги осознае нештата на кои го подучуваат. 
Она што ќе се научи, затоа, зависи не само од она што вие, како наставник, го велите и чините, 
туку и од личното знаење кое учениците го носат со себе во ситуацијата за учење.

ПРИДВИЖУВАЊЕ ОД ТН КОН НЗАУ

Какви критериуми користиме или треба да користиме за да ја дефинираме извонредноста 
во наставата? Во ТН, клучниот критериум е трансмисијата на информациите кои се вклу-
чени во предметната програма, во учебник или некој друг извор. Во НзАУ, од друга страна, 
примарниот критериум е квалитетот на учењето искусено од оние кои се подучуваат. Затоа 
во НзАУ наставата и учењето се две страни на еден ист процес. За него се користи синтаг-
мата „подучување/учење“, при што едната страна на дијадата (двојството) влијае врз и е 
под влијание на другата. Оттука, за да се практикува НзАУ, не само што треба да знаете 
што предавате, туку прилично добро да знаете и кому му предавате.

Врз основа на оваа дискусија, на оние кои сакаат да направат исчекор од ТН кон НзАУ, 
може да им се понудат две генерални сугестии. Прво, мора да креирате ситуации за учење 
кои активно ќе ги ангажираат вашите ученици во процесот на учење. Второ, во таа ситу-
ација за учење, мора да бидете чувствителни спрема она што го прават вашите ученици, 
како и спрема начинот на кој реагираат на наставните активности и на поставените задачи.
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ПРЕПОРАКА БРОЈ 1

КРЕИРАЈТЕ СЦЕНАРИЈА НАМЕСТО ДНЕВНИ 
ПЛАНОВИ ЗА НАСТАВА.

Честопати се вели дека подучувањето/наставата е уметност. Ако е тоа така, тогаш вистин-
ската можност за креативност лежи во фазата на планирање на наставата. Ова е фазата во 
која се подготвувате за класот, барате начини за премостување на јазот меѓу точката на 
која се наоѓаат учениците во однос на вашите цели и каде треба да бидат за да ги совлада-
ат целите.

Од најголемиот број наставници администрацијата бара да подготват дневни планови за 
настава, вообичаено за часови кои траат од 45 минути до еден саат или нешто повеќе (како 
што е тоа случај за час по пијано, на пример). Повремено, предавањето може да започне во 
текот на еден ден, односно во рамки на еден час, и да се прошири на вториот ден или час. 
Општо земено, часовите се релативно куси (како што веќе беше дискутирано во Поглавје 
4). Не е невообичаено еден средношколски наставник да подготви преку 100 часови за 
курс во тек на едно полугодие. Големиот број часови и малото време за предавања по 
лекција/час ја отежнува креативноста и иновативноста во планирањето. Делумно и поради 
овие ограничувања, наставниците најчесто подготвуваат дневни планови кои се моде-
лирани и рутински. Алтернатива на ова е креирање сценарија. Во табела 5.1 се означени 
клучните разлики меѓу дневните планови и сценаријата. Најдете малку време за да ги 
разгледате записите внесени во табелата, фокусирајќи се примарно на презентираните 
разлики.

ТАБЕЛА 5.1
ДНЕВНИ ПОДГОТОВКИ ЗА ЧАСОВИ И СЦЕНАРИЈА

ДНЕВНИ ПОДГОТОВКИ ЗА ЧАСОВИ СЦЕНАРИЈА

1.  Имплементацијата на еден час (најчесто 45 
минути до еден саат) е однапред испланирана.

Часот може да биде планиран, но во рамки 
на еден поширок контекст (на пример, 
блок часови, циклус на предавања).

2.  Дневната подготовка утврдува што прави 

наставникот за да го имплементира часот.
Акцентот е на она што прават учениците додека 
се одвива часот (т.е., ситуации во кои треба 
да се вклучат, активности во кои треба да се 
ангажираат, задачи кои треба да ги завршат).

3.  Часот речиси целосно се фокусира на содр-

жината (т.е. што се предава, кои материјали 
се користат, каква технологија е потребна).

Фокусот е на процесот (на пример, како да се 
поттикнат одредени ученички активности, како 
да се олесни педагошката интеракција меѓу 
учениците и меѓу наставникот и учениците).
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ДНЕВНИ ПОДГОТОВКИ ЗА ЧАСОВИ СЦЕНАРИЈА

4.  Фокусот е на дизајнирање час кој може 
да се имплементира. Така, кога сè што е 
запишано во планот се случило, часот е 
завршен и подучувањето е завршено.

Фокусот е на дизајнирање часови кои ќе 
постигнат одредени конкретни цели на 

учењето. Така, часовите се готови само 
тогаш кога се постигнати целите на учење. Сè 
дотогаш продолжува и подучувањето, често 
со нови и различни стратегии и тактики.

5.  Часовите најчесто имаат униформна 

структура (на пример, вовед, развој и 
презентација, завршеток и заклучоци).

Сценаријата немаат фиксирана, униформна 

структура. Структурата мора да „одговара“ на 
целите на учење, задачите и активностите.

6.  Доминантната улога на наставникот е 
таа на наставник-како-предавач.

Доминантната улога на наставникот е таа на 
наставник-како-организатор (на пример, 
режисер, дизајнер), наставник-како-мотиватор 
(на пример, навивач, охрабрувач), и наставник-

како-партнер-во педагошка интеракција (на 
пример, учење заедно со наспроти обраќање на).

Овие разлики меѓу дневен план за час и сценарио не се технички; напротив, тие ја 
претставуваат суштината на сосема поинакво разбирање на наставата, учењето и проце-
сот на подучување/учење. Наставниците кои креираат сценарија ја преземаат ролјата на 
режисер, а не на главен актер. Креирањето сценарија бара размислување за сцените во 
кои се одвива акцијата (подучувањето и учењето) и за дејствата на актерите (учениците) 
во тие сцени. Затоа, за да креираме сценарија, мораме да одговориме на прашања какви 
што се оние од табела 5.2.

ТАБЕЛА 5.2
ПРАШАЊА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОДГОВОРАТ ПРИ КРЕИРАЊЕ СЦЕНАРИЈА

1 Кои се конкретните цели на учење за овој конкретен академски пред-
мет (и за одредените блокови материјал во рамки на предметот)?

2 Кои се карактеристиките на учениците кои треба да ги совладаат целите на 
учење (на пример, способности, предзнаење, животни искуства, мотивација) 
кои морам да ги земам предвид при креирањето сценарио?

3 Какви се средината и ситуациите во рамки на кои ќе се одвива процесот на подучување-
учење (на пример, во училиштето, надвор од него, во природа, во лабораторија)?

4 Какви активности и задачи треба да се зададени, изведени и завршени во таа сре-
дина за да им се овозможи на учениците да ги постигнат целите на учење?

5 Какви наставни ресурси ни стојат на располагање или се потребни во да-
дената средина за да се поддржат избраните активности и задачи?

6 Како ќе знам дали учениците ги постигнале целите на учење? И, како про-
должение, што ќе сторам ако голем број ученици ги постигнат?
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Креирањето сценарија е клучна фаза за преминот од традиционална настава (ТН) 
кон настава за активно учење (НзАУ). Во многу аспекти, сценаријата се механизмот за 
пренесување на идејата за НзАУ во практика. Тие пружаат неопходни услови за промена 
на учениците од пасивни приматели во активни актери на нивното сопствено учење. 
Следствено, училиштата ќе ја играат улогата која го оправдува нивното постоење, односно 
ќе дојде до нагласување на процесот на учење во релевантни и осмислени ситуации со 
наставници како организатори, мотиватори, и веројатно најважно од сè – и како луѓе кои и 
самите учат.

Што можете да сторите за да направите премин од пишување дневни подготовки за час кон 
креирање сценарија? Најнапред, треба да дојдете до креативни и иновативни идеи кои ќе 
бидат движечка сила на сценаријата. Запомнете дека сценаријата ви овозможуваат голем 
степен на флексибилност во поглед на термините на распоредот и крајните рокови. Второ, 
треба да ги идентификувате средината, ситуациите, активностите, задачите и наставните 
материјали кои се потребни за да „оживее“ сценариото за учениците. Трето, треба да учите 
од искуството така што секое ново сценарио ќе има поголем квалитет од претходното. 
Овде изложуваме неколку сугестии во врска со почетокот на транзицијата кон креирање 
сценарија.

  Среќавајте се редовно со колегите за да дискутирате различни идеи за сценарија, 
вклучувајќи и активности, проекти и задачи.

  Направете онлајн пребарување со клучни зборови како webquest (решавање про-
блеми на интернет), учење засновано на проект и тематски единици. Клучните 
зборови ќе ве одведат до мноштво примери кои можат да се усвојат (какви што 
се) или да се приспособат (за да соодветствуваат на вашите околности).

  Размислете за вашето искуство од минатото кога сте предавале курс или курсеви 
на вашите ученици. Што е тоа што го привлекувало нивниот интерес? Што им 
било здодевно? Какви забелешки биле давани од учениците, а кои би можеле да 
бидат основа за интересно сценарио?

  По завршувањето на едно конкретно сценарио, одделете еден ден за да го 
продискутирате со учениците. Поставете прашања како „Што ти се допадна во 
сценариото? Што не ти се допадна? Што не разбра во него? Како да го направиме 
сценариото поинтересно и мотивирачко? Какви активности би сакале да вклучи-
ме во сценариото?“

  Погледнете уште еднаш наоколу во училиштето и во заедницата. Какви ресурси 
ви стојат на располагање, а кои не сте ги зеле предвид? Како можете да ги 
вградите просторите надвор од училиштето во вашето сценарио?

  Посетете класови на други наставници за да видите како тие го „прават тоа“. Има 
ли таму некои идеи кои можете да ги „позајмите“ додека размислувате за сцена-
риото за вашите ученици?

  Дали можете да пронајдете алтернативни начини на кои вашите ученици би го 
демонстрирале наученото наместо исклучивото потпирање на писмени квизови 
и тестови со хартија и пенкало? Дали тие можат да го изложат сработеното? Дали 
можат да направат некаква друга изведба на наученото?

Со оглед на тоа што е тешко сè да се менува истовремено, би препорачале користење на 
процес во две фази при креирањето на сценарија. Првата фаза е изготвување на првична 
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скица. Таа се разликува од фактичкото сценарио во поглед на степенот на развиеност. Неј-
зината намена е да послужи како појдовна точка за проширена размисла и, ако е можно, за 
дискусија со другите. Втората фаза е комплетно сценарио, односно исполирана и целосно 
развиена верзија со сите детали на првичната скица. Петте прашања вклучени во табелата 
5.3 имаат за цел да обезбедат самоевалуација на вашите први обиди да креирате сценарио. 
Доколку сите ваши одговори се „Да“, тогаш имате силна основа за креирање одлични 
сценарија. Ако некој од одговорите е „Не“, тогаш сте ги идентификувале областите кои 
можат да претставуваат пречки за креирање одлични сценарија.

ТАБЕЛА 5.3
ПРАШАЊА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЗЕМАТ ПРЕДВИД КОГА СЕ ОЦЕНУВААТ СЦЕНАРИЈАТА

ПРАШАЊЕ ДА ИЛИ НЕ

1.  Дали постои јасен заемно поврзан збир на цели на учење кои 
евидентно би барале еден временски блок за да бидат постигнати?

2.  Дали е фокусот на она што учениците го чинат, 
наместо на она што вие го правите?

3.  Дали е фокусот на целите за учење, наместо на содржински 
презентации (на пример, предавања)?

4.  Дали е фокусот на доказот за наученото (целите) 
наместо на покривањето на содржината?

5.  Како наставник, дали преземате улога на режисер 
наместо на пренесувач на знаење?

ПРЕПОРАКА БРОЈ 2

ДИЗАЈНИРАЈТЕ СИТУАЦИИ ЗА УЧЕЊЕ КОИ АКТИВНО ЌЕ ГИ 
АНГАЖИРААТ УЧЕНИЦИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА УЧЕЊЕ.

Средини се места или локации во кои се случува учењето. Училницата е типична средина 
за учење. Ситуации се настани што се случуваат во тие средини. Во рамки на вашата учил-
ница (средина), ученикот почнува да го попречува часот (ситуација). Ситуациите можат да 
бидат негативни (како во наведениот пример) или позитивни (како кога учениците гордо 
изведуваат куса драма што ја напишале самите). Како наставници, се разбира, посакуваме 
што повеќе позитивни ситуации. За да ги создадеме, мораме да најдеме начини активно да 
ги ангажираме учениците во процесот на учење. Следните четири сугестии имаат цел да ви 
помогнат да креирате позитивни ситуации во вашата училница.

  Направете дијагноза на иницијалниот статус на вашите ученици и активирајте го 
нивното претходно знаење;

  Развијте или селектирајте соодветни и релевантни активности за учење;
  Одржувајте настава на такви начини кои ги „оживуваат“ активностите за учење;
  Пронајдете начини да го одржите наученото во текот на времето.
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НАПРАВЕТЕ ДИЈАГНОЗА НА ИНИЦИЈАЛНИОТ СТАТУС НА ВАШИТЕ 
УЧЕНИЦИ И АКТИВИРАЈТЕ ГО НИВНОТО ПРЕТХОДНО ЗНАЕЊЕ

Учениците ќе го разберат она што им се предава само тогаш кога ќе бидат способни тоа да 
го поврзат со нивните претходни искуства или знаења. Еден од начините на кои можете 
да утврдите што веќе знаат вашите ученици е да им дадете време да размислат и да ги 
споделат информациите во врска со нивното претходно знаење. Ова може да се направи 
спонтано со поставување прашања во вид на конверзација или поформално преку куса 
писмена задача (како кога од учениците се бара да водат дневници). Прашања како 
наведените ќе ви помогнат да соберете повеќе информации за предзнаењата на вашите 
ученици:

  Пред да почнеме, дозволете да ве прашам нешто. Што знаете за ... (темата за која 
ќе учиме)?

  Ова се некои од термините што ќе ги користиме во рамки на оваа методска 
единица. Што ви значат овие термини? Дали ги користите, и ако е така, тогаш на 
какви начини го правите тоа? Ве молам кажете „не знам“ ако немате идеја што 
значат тие.

  Каде сте се сретнале со (оваа тема) во минатото? Какви се вашите искуства од тоа?

Кога ќе станете свесни за она што вашите ученици веќе го научиле или искусиле, свртете 
го вниманието кон активирање на тоа знаење и искуства. Активирањето на предзнаењето 
е средство со кое се спречува погрешните претстави стекнати во минатото да се мешаат 
со учењето на новата содржина и со целите на тоа учење. На пример, учениците може 
да веруваат дека го сфатиле значењето на новиот концепт, но тоа не е така затоа што 
„народното/фолклорно“ објаснување на концептот му попречува на разбирањето. Иако 
овој проблем е особено акутен во природните науки, важно е да се забележи дека секое 
поле на човековото знаење е организирано околу активни интеракции меѓу знаењето кое 
учениците го добиваат од секојдневното искуство и академското знаење кое го среќаваат 
во училиштата. Овие интеракции се одвиваат во дневните размени на наставниците 
и учениците (и меѓу учениците), размени кои вообичаено се случуваат кога одредена 
предметна материја се изучува во училиштата. За да функционираат успешно сите овие 
интеракции и размени, вие, како наставник, не смеете само да стимулирате интерес и да ги 
мотивирате учениците, туку треба да бидете и активен учесник и партнер во процесот на 
учење. На овој начин училишното учење станува вистинска, автентична размена на идеи и 
информации – односно процес на подучување/учење.

Со активирање на предзнаењето, можете на учениците да им помогнете да го коригираат 
или модифицираат претходното учење (ако тоа било неконзистентно со новото). Исто така, 
ќе можете да го надградите или проширите нивното претходно знаење на начин на кој 
тоа ќе се приспособи со новото. Конечно, можете да им помогнете да го реорганизираат 
претходното знаење за полесно да го поврзат новото со она што веќе го знаат и можат. Ако 
новото знаење не се интегрира со старото, тоа ќе остане изолирано (како никогаш и да не 
било научено). Следствено, ќе има многу малку разбирање и учењето нема да може да се 
трансферира на нови ситуации.
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РАЗВИЈТЕ ИЛИ СЕЛЕКТИРАЈТЕ СООДВЕТНИ И 
РЕЛЕВАНТНИ НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ

Активното учење бара учениците да се ангажираат во соодветни и релевантни активности. 
Генерално, изразот „соодветно“ се однесува на врската меѓу активностите и учениците (на 
пример, соодветно на возраста или развојот), додека изразот „релевантно“ се однесува 
на врската меѓу активностите и целта. Иако фразата „активно учење“ е во долгогодишна 
употреба во образованието, нејзиното значење се менува. На почетокот на 20-тиот век, 
Џон Дјуи се залагаше за „учење-со-чинење“. Неговиот поглед беше лимитиран на 
изведување моторни, мануелни и практични активности. Сегашниот концепт на 
активно учење не ги исклучува ваквите активности; меѓутоа, тој се фокусира на менталната 
активност. Грижата за она што учениците го чинат физички е во најголем дел заменета со 
грижа за она што прават во когнитивна смисла.

Изборот на соодветни и релевантни ученички активности зависи од вашето сфаќање на 
три тесно поврзани елементи: (a) предметната материја или доменот на знаење во кој 
работите и предавате (на пример, историја, биологија, музика), (б) дефинираните цели 
на учење кои сме ги поставиле за нашите ученици во тој домен; и (в) учениците со кои 
работиме. Делотворноста на избраните активности зависи многу од тоа колку вие, како 
наставник, сте способен да ги мотивирате учениците за активен ангажман во тие активно-
сти, да вложите време и напори потребни за да се остварат целите со кои се поврзани овие 
активности.

Првиот елемент е значаен затоа што наставните активности се определени од доменот. 
Тоа значи дека системот на знаење кој е поврзан со секоја предметна материја (мате-
матика, историја, уметност, музика) содржи специфични модели на мислење (односно, 
дека ученичките активности се неразделно поврзани со природата на содржината на 
тие активности, и обратно – содржината индуцира посебни активности). Во процесот на 
учење, зависно од природата и типот на доменот на знаење, учениците се соочуваат со 
различни интелектуални проблеми и преку тие средби развиваат специфични форми 
на активности. Покрај тоа, иста активност може да значи различни нешта во домените 
на одделни предметни материи. На пример, решавањето проблеми во математиката не 
е исто како решавањето проблеми во историјата или уметноста. Всушност, природата и 
структурата на предметната материја честопати ги детерминира оние активности кои се 
најсоодветни и најрелевантни. На пример, индуктивното резонирање е исклучително 
вредно во изучувањето на природните науки. Од друга страна, дедуктивното резонирање 
е многу корисно при учењето геометрија и логика. Оваа разлика може делумно да објасни 
зошто некои ученици се многу добри во математика, но не и во други природни науки (и 
обратно).

Вториот елемент е значаен затоа што, како што веќе беше споменато во Поглавјето 1 и 
повторно во Поглавјето 4, различните цели на учење бараат различни активности на 
учење. Во исто време, сепак, секоја активност што ја дизајнираме или селектираме мора 
да поттикнува активно конструирање на знаењето. Речиси пред еден век истражува-
чите на образованието правеа разлика меѓу репродуктивно и продуктивно мислење. 
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Репродуктивното мислење вклучува паметење и рецитирање на знаењето примено од 
некој извор (на пример, наставникот) на идентичен начин како што е примено. Продуктив-
ното мислење, од друга страна, вклучува трансформација на знаењето кое го примаме така 
што тоа добива смисла за нас. Оваа трансформација се нарекува „активна конструкција/
изградба на знаењето“.

Третиот елемент споменат погоре се однесува на односот наставник – ученик. Еден од 
клучевите за соодветна имплементација на активното учење во училницата е „заеднич-
ката активност“. Таа им овозможува на паровите ученици или на тимовите заедно да го 
градат знаењето по пат на асиметрична интеракција. Изразот „асиметрична“ едноставно 
значи дека едниот партнер е поискусен и со повеќе знаење од другиот (како што е случај 
во заедничка работа на наставник и ученик или парови за менторирање меѓу лица од 
различна возраст). Заедничката активност помага да се обезбеди дека знаењето кое 
ќе го изградиме од нашите искуства е конзистентно со знаењето кое се споделува од 
другите, особено од оние кои се експерти во полето. На пример, јас можам да го сфатам 
зборот „висок“ на сосема уникатен начин затоа што јас сум „највисоката“ личност во мојот 
мал град. Но, по патувањата низ различни места и по забележувањето на височината на 
луѓето во местата во кои сум патувал, можам да дојдам до поинакво разбирање на зборот 
„висок“. Дури и ако сум „највисоката“ личност во мојот град, можеби воопшто не сум висок 
во севкупната поставеност на нештата. Јас го сменив личното разбирање на „висок“ кон 
разбирањето на изразот кое е споделено од другите.

Заклучно, имплементирањето на активното учење значи, најнапред да се биде свесен за 
мноштвото различни активности за учење, и второ, од тоа мноштво да се изберат оние кои 
ќе (a) ги ангажираат учениците во процесот на учење (соодветни) и (б) ќе резултираат во 
такви исходи од учењето кои ќе се конзистентни со целите на учење (релевантни). Пред да 
започнете со испитување на активното учење во вашата сопствена училница, можеби ќе 
сакате да ги земете предвид прашањата изложени во табела 5.4.
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ТАБЕЛА 5.4
ПРАШАЊА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА УПОТРЕБАТА НА 

АКТИВНО УЧЕЊЕ ВО ВАШАТА УЧИЛНИЦА

ПРАШАЊЕ ОДГОВОР

Каква е предоминантната организација 
на вашата училница?

Цел клас Мали групи Парови Индивидуална
(заокружи еден)

Што се очекува од учениците во 
најголем дел од времето?

Слушаат Копираат Зборуваат 
Работат Размислуваат
(заокружи еден)

Какви наставни активности користите 
во најголем дел од времето?

[Запишете го вашиот одговор]

Во кој степен наставните активности 
се дизајнирани околу значајните 
исходи на учењето?

[Запишете го вашиот одговор]

Во кој степен наставните активности 
промовираат активен ангажман?

[Запишете го вашиот одговор]

Како го надгледувате и евалуирате успехот 
на вашите наставни активности?

[Запишете го вашиот одговор]

ДРЖЕТЕ НАСТАВА НА НАЧИНИ КОИ ГИ 
„ОЖИВУВААТ“ АКТИВНОСТИТЕ ЗА УЧЕЊЕ

Без оглед колку се соодветни и релевантни вашите наставни активности „на хартија“, 
вие, како наставник, мора да ги „оживеете“ во училницата. Во овој поглед, наставниците 
се потпираат на еден од трите пристапи кон наставата. Првиот, и веројатно најчестиот, е 
презентирање на информации, објаснување концепти и моделирање на вештини. Овој 
пристап може да се нарече „кажи и покажи“. Вториот пристап е да се постават прашања или 
проблеми и потоа да се водат учениците низ дискусиите и откритијата, така што тие сами 
ќе дојдат до одговорите или решенијата. Ова се нарекува „пристап заснован на истра-
жување“. Третиот пристап е учениците да се ангажираат во поголеми задачи (на пример, 
проекти, експерименти, решавање проблеми на интернет преку т.н. webquest), потоа да се 
обезбеди структура за комплетирање на задачите и тие да се надгледуваат додека работат 
на задачите. Овде станува збор за „пристап заснован на задача или на проект“. Можете да 
забележите дека непосредното влијание на наставникот се намалува како што се движиме 
од „кажи и покажи“ кон „пристап заснован на истражување“ и потоа до „пристапот заснован 
на задача или на проект“. Денешните истражувања сугерираат дека попожелна е употребата 
на повеќе пристапи наместо на еден единствен. На пример, по „пристапот заснован на 
задача“ може да следува „пристап заснован на истражување“, по што може да следува и 
„кажи и покажи“ пристапот (доколку е тоа потребно). Табелата 5.5 сумира неколку сугестии 
за соодветна употреба на секој од пристапите во рамките на парадигмата за активно учење.
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ТАБЕЛА 5.5
РЕЗИМЕА ЗА ТРИТЕ ПРИМАРНИ ПРИСТАПИ ВО НАСТАВАТА 

ВО РАМКИ НА ПАРАДИГМАТА ЗА АКТИВНО УЧЕЊЕ

ПРИСТАП ПРОЦЕДУРА ЗА НАСТАВА

Кажи и покажи

  Поставете проблем кој треба да се реши или прашање кое треба да се 
одговори.

  „Размислувајте гласно“ додека работите на проблемот или одговарате на 
прашањето.

  Најдете време да побарате одговори и да одговорите на прашањата на 
учениците во врска со процесот кој го користите или за вашето решение или 
одговор.

  Без оглед дали работат сами, во парови или групи, оставете ги учениците да 
го решат проблемот или да го најдат одговорот, така што ќе се обидуваат да го 
применат она што го научиле од вашата демонстрација или објаснување.

  Откако ќе помине извесно време, побарајте од ученик (пар или група) да 
презентира и дискутира како го решил проблемот или како одговорил на 
прашањето.

  Направете општа дискусија за процесот и резултатот.

Пристап заснован 
на истражување

  Поставете проблем кој треба да се реши или прашање кое треба да се 
одговори.

  Идентификувајте ги оние ученици, ако има такви, кои мислат дека можат да го 
решат проблемот или да го одговорат прашањето.

  Формирајте парови или мали групи, но постапете така што оние ученици кои 
мислат дека можат да го решат проблемот или да го одговорат прашањето да 
бидат сместени со оние кои не можат.

  Поставете краен рок и оставете ги учениците да работат на проблемот или 
прашањето.

  По одредено време, повикајте ученик (пар или група) да презентира и 
дискутира како го решил проблемот или одговорил на прашањето.

  Направете општа дискусија за процесот и резултатот.

Пристап заснован 
на задача

  Дистрибуирајте им на учениците копии на проектот или експериментот.
  Разгледајте го проектот или експериментот заедно со учениците, за да 

бидете сигурни дека тие ги разбираат (a) крајниот продукт (или изведба) и (б) 
крајните рокови за поднесување на завршената работа.

  Сместете ги учениците во „работни групи“ (видете го Поглавје 3 за предлози).
  Среќавајте се во редовни интервали со учениците за да направите преглед 

на нивниот напредок и за да им помогнете да ги надминат проблемите кои не 
можат сами да ги решат.

  Направете распоред за презентација за секоја работна група.
  Оставете време и обезбедете можности за сесија прашања и одговори на 

крајот од секоја презентација.
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Пред да продолжиме, на ред се неколку општи коментари за ставките во табела 5.5. Прво, 
забележете дека без оглед на општиот пристап кон наставата, нагласокот е на активното 
учење и на ангажманот на учениците. „Кажи и покажи“ не значи да им се зборува на 
учениците и потоа тие да се остават во просторијата кога предавањето ќе заврши. Второ, 
суштината е во изборот на проблемите и прашањата. Користењето предизвикувачки 
прашања, контроверзи и дилеми е секогаш придружено со зголемен степен на ангажира-
ност на учениците. Речиси секое битно прашање може да биде предизвик ако се претстави 
соодветно и ако се нагласат размислувањето, рефлексијата и дискусијата. Напредокот 
во науката е резултат на соочување со предизвиците наметнати од ограничувањето на 
моменталното знаење во однос на знаењето потребно за да се решат новооткриените или 
новоформулирани проблеми. Забележете дека проблемите мора да се селектираат врз 
основа на целите на учење (видете Поглавје 4), а не на привлечноста на самиот проблем. 
Ангажман во проблеми кои не се ниту осмислени ниту релевантни нема да доведе до 
посакуваното учење. Ова води до нашиот трет коментар. Прашања кои од учениците бараат 
да направат поврзување и да ја видат врската меѓу концептите и идеите го зголемуваат 
ангажманот на учениците, а истовремено им помагаат да го поврзат новонаученото со 
претходното знаење, така создавајќи нивна испреплетеност. Обучувањето на учениците да 
користат метафори и аналогии за да создаваат и истражуваат релации е корисна тактика 
во оваа смисла. Конечно, завршувањето на часот со прашање кое ќе биде адресирано на 
наредниот час е начин на одржување на ангажманот на учениците дури и кога се надвор од 
училиштето или од класот. Со употреба на прашања на овој начин им се пренесува порака 
на учениците дека најчесто учењето има намена да ја задоволи љубопитноста, па затоа 
е отворен и незавршен процес сè додека таа навистина не се задоволи. Таканаречениот 
„Зеигарник ефект“ тврди дека и несвесно умот ќе се занимава со прашањето сè додека тоа 
не се одговори или додека задачата не се заврши. Оваа тактика честопати се користи во 
телевизиските серии за да се поттикнат гледачите да ја гледаат и следната епизода.

ПРОНАЈДЕТЕ НАЧИНИ ДА ГО ОДРЖИТЕ 
НАУЧЕНОТО ВО ТЕКОТ НА ВРЕМЕТО

Голем број наставници се жалат дека она што учениците го учат им влегува во едното и им 
излегува од другото уво. Во понеделник не можат да се сетат на она што го знаеле во петокот. 
Постојат неколку можни одговори на овие поплаки. Наједноставниот и најдиректен одговор е 
дека ако тие нешто „знаеле“ во петокот, но не можат да се сетат на тоа наредниот понеделник, 
тогаш најверојатно и не го „знаеле“ тоа. Посоодветен и рационален одговор е дека, сепак, 
знаењето не само што мора да се негува, туку и да се одржува. Ако не правиме напори да им 
помогнеме на учениците да го одржат она што го научиле, тогаш тие лесно ќе го заборават. 
Всушност, една многу славна дефиниција вели дека наученото е она што ќе ни остане во 
сеќавање откако ќе го заборавиме. Водете сметка дека заборавањето е признат и антици-
пиран дел од вистинското учење. Какви техники можете да користите за да им помогнете на 
учениците да го одржат наученото во текот на времето? Табелата 5.6 прави резиме на тоа.

Покривме добар дел од материјалот дискутирајќи ја оваа трета препорака. Табелата 5.7 
е подготвена да ги сумира клучните поенти и да ни овозможи да направиме преглед 
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на сегашниот пристап кон наставата во смисла на сугестиите дадени во оваа секција. 
Обележувачите во двете десни колони сугерираат дека можеби ќе сакате да размислите за 
одредени промени во начинот на кој предавате.

ТАБЕЛА 5.6
ТЕХНИКИ СО КОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ИМ СЕ ПОМАГА ДА ГО 

ОДРЖАТ НАУЧЕНОТО СО ТЕКОТ НА ВРЕМЕТО

ТЕХНИКА РЕЗИМЕ

Мнемонички средства и други 
помагала за помнење

Мнемоничко средство е секоја техника која помага 
во помнењето на информациите или идеите. На 
пример, во биологијата постои ред на категории за 
класификација на животните: царство, тип, класа, ред, 
фамилија, род и видови. Мнемоничко средство за 
оваа конкретна секвенција може да биде „Царот темен 
клас раздава фрлајќи редови високо“. И песни и рими 
можат да послужат како помагала за меморијата.

Често повторување „Repetitio mater studiorum est“ (т.е., повторувањето 
е мајка на знаењето). Сумирањето на часовите 
(вербално или визуелно) и подготвувањето 
на насоки за учење не само што бара 
повторување од страна на учениците, туку 
и обезбедува ресурс за учење подоцна.

Користење на она што е веќе научено 
во нови и различни средини

Гледање геометриски форми во згради, градини 
и други јавни места им помага на учениците 
да го одржат она што го научиле на часот по 
геометрија. Свеста за „трагичните херои“ во нивните 
семејства или заедница им помага на учениците 
да го одржат разбирањето на клучните концепти 
на Шекспировите драми. Читањето популарни 
публикации кои обработуваат научни прашања 
им дава можност на учениците да го применат 
нивното теориско научно знаење во стварноста.

Давање поддржувачки повратен одговор За разлика од повратниот одговор во вид на оценка 
со буква или одбележувачи на неточните одговори 
на квизовите и тестовите, поддржувачкиот повратен 
одговор има за цел да го подобри идното учење 
и изведба. Што е добро во врска со овој есеј? Кои 
се проблемите поврзани со него? Какви промени 
можеш да направиш за да пишуваш подобри есеи 
во иднина? Што е неточно во одговорите на ова 
прашање во тестот? На каква забуна упатува твојот 
одговор? Поддржувачкиот повратен одговор треба 
да биде доволно детален за да им овозможи на 
учениците да го видат степенот и слабостите на 
своите знаења и вештини, да им даде сугестии за 
подобрување и да им понуди конкретни стратегии 
кои ќе ги користат за слични задачи во иднина.
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TАБЕЛА 5.7
ЛИСТА ЗА ПРОЦЕНА НА ВАШАТА СЕГАШНА ПРАКТИКА ВО 

ПОГЛЕД НА АНГАЖИРАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

ИЗЈАВИ ВООБИЧАЕНО 
ИЛИ МНОГУ 

ЧЕСТО

ПОНЕКОГАШ, 
НО НЕ ЧЕСТО

РЕТКО НИКОГАШ

Во раната фаза во секое сце-
нарио наоѓам време да ви-
дам што веќе знаат ученици-
те за содржината која треба 
да се покрие и за целите на 
учење кои ги поставив.

Го поврзувам она што го 
предавам со тоа што уче-
ниците веќе го знаат и мо-
жат, користејќи го нивното 
претходно знаење за да им 
помогнам да ја научат но-
вата содржина и задачи.

Моите наставни актив-
ности се и соодветни (за 
учениците) и релевант-
ни (во поглед на целта).

Без оглед на општиот при-
стап кон наставата што го 
користам, ги фокусирам 
моето внимание и напори 
на активното ангажирање 
на учениците и поттикну-
вање на успех во учењето.

Ги користам следни-
те техники за да го одр-
жам знаењето на ученици-
те низ текот на времето:

  Мнемонички средства 
и други помагала за 
помнење

  Често повторување
  Примена во нови и раз-

лични средини
  Учење од грешки
  Давање поддржувачки по-

вратен одговор
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ПРЕПОРАКА БРОЈ 3

ОСНАЖЕТЕ ГИ ВАШИТЕ УЧЕНИЦИ.

Родителите знаат дека биле успешни тогаш кога веќе не им се потребни на нивните деца; 
со други зборови, нивните деца се способни да бидат свои (или со минимална интервен-
ција или поддршка). Ист е случајот (или треба да биде) и со наставниците. Во лимитираното 
време кое го имаме со учениците, мораме да сториме сè што можеме за да ги охрабриме и 
оснажиме на начини кои ќе им помогнат да ги пресретнат барањата на светот кој постојано 
се менува и да постигнат одреден степен на успех. Вебстеровиот речник го дефинира збо-
рот „оснажува“ (empower) како „давање моќ или власт“ или „овозможува или дозволува“. 
Иако и двете фрази можат да се применат на оснажувањето на учениците, сепак вториот 
израз е поконзистентен за употреба. Да се оснажат учениците е да им се овозможи да учат 
самостојно. Една од главните причини за степенот на неуспешна транзиција на учениците 
од средните училишта на повисоко ниво на образование, во речиси сите земји без исклу-
чок, лежи во нивната неспособност да учат самостојно (т.е. да ги завршат писмените задачи 
без добивање релевантни извори на информации, лимитација на страниците и рокови 
од страна на наставниците). Што можеме да сториме за да ги оснажиме нашите ученици? 
Постојат два базични одговора на ова прашање. Прво, можете да негувате критичко 
мислење. Второ, можете да им помогнете на учениците да развијат метакогнитивна свест и 
метакогнитивни стратегии.

НЕГУВАЊЕ НА КРИТИЧКО МИСЛЕЊЕ

Националниот совет за извонредност во критичкото мислење (the National Council for 
Excellence in Critical Thinking) понуди многу сеопфатна дефиниција за тоа што е критичко 
мислење. Критичкото мислење е „интелектуално дисциплиниран процес на активно и ве-
што концептуализирање, применување, анализирање, синтетизирање и/или проценување 
на информациите собрани или генерирани по пат на опсервација, искуство, рефлексија, 
резонирање или комуникација, кој служи како водич до уверувањата и дејствувањето“. 
Во практиката, критичкото мислење има две компоненти: збир на когнитивни вештини 
кои се користат за процесуирање и генерирање информации и навика за користење на 
тие вештини во функција на насочување на однесувањето. За да го олесните критичкото 
мислење, можете да ги научите учениците да:

  Покренуваат важни прашања и проблеми, формулирајќи ги јасно и прецизно;
  Собираат, проценуваат и анализираат информации кои се релевантни за да се 

одговорат прашањата или да се решат проблемите;
  Дојдат до добро аргументирани заклучоци и решенија кои произлегуваат од 

расположливите информации и се конзистентни со нив;
  Разгледуваат алтернативни толкувања, заклучоци и решенија и да ги отфрлаат 

со логика и податоци или да ја сменат вашата интерпретација, заклучок или 
решенија за да ги акомодираат овие алтернативи;
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  Препознаваат претпоставки кои го потпираат вашето мислење како и мислењето 
на другите;

  Користат сè поапстрактни концепти, модели и теории за да го зголемат 
разбирањето;

  Комуницираат ефективно со другите со цел да дојдат до заеднички солуции или 
да ги споделат солуциите со поширок аудиториум.

Како што веќе беше дискутирано во Поглавје 1, критичкото мислење станува сè позначајно 
во свет во кој се достапни толку многу „нефилтрирани“ информации. Некритичкото 
прифаќање на информациите, идеите и гледиштата, иако никогаш премногу вреднувана 
работа, станува донекаде опасно и за поединците и за општеството како целина.

РАЗВИВАЊЕ НА МЕТАКОГНИТИВНА СВЕСТ И СТРАТЕГИИ

Иако можеби звучи мистериозно, метаспознанието, во неговата наједноставна форма, зна-
чи мислење за мислењето. Тоа се случува кога, на пример, читате расказ и одеднаш ви паѓа 
напамет дека мора нешто да сте пропуштиле, бидејќи она што го читате е неразбирливо. 
Токму поради вашата свест за оваа конфузија, се враќате назад одново да прочитате дел на 
расказот. Во случајов, вие размислувате додека го читате расказот. Во еден момент, сепак, 
се фаќате себеси како размислувате за читањето на расказот. Во тој момент сте влегле во 
областа на метаспознанието. Врз основа на мислењето за мислењето, носите одлука како 
оваа „Ќе се вратам на почетокот од поглавјето и ќе го прочитам одново.“ Што можете, како 
наставник, да сторите за да им помогнете на учениците да „размислуваат за мислењето“ 
наместо слепо да одат од лекција до лекција на рутиниран начин? Овде изложуваме 
неколку сугестии.

  Кога започнувате со час или методска единица, оставете ги учениците да го 
пополнат З-С-Н планот (видете прилог 5.1). Овде буквата З е ознака за она што 
тие го знаат во сегашниот момент. Буквата С е за она што тие сакаат да го знаат 
на крајот од часот или методската единица. И буквата Н го означува она што е 
научено. Разбирливо, колоната Н се пополнува откако часот или методската 
единица завршила.

  Моделирајте го мислењето додека предавате. Како што веќе споменавме, оваа 
техника често се нарекува „гласно размислување“. Бидејќи учениците не можат 
да видат како работи вашиот ум, треба да им кажете како и што размислувате. 
Какви одлуки сте донеле? Врз основа на што сте ги донеле тие одлуки? Кога ќе 
се одговорат прашања како овие, тоа може да биде полезно за развивање на 
техниката на „гласно размислување“.

  Побарајте од учениците да го поврзат новонаученото со она што го знаеле и 
можеле претходно. За да станат доживотно ангажирани во учење, тие мораат 
да научат самостојно да ги воспоставуваат овие врски наместо другите да им 
укажуваат на нив. Додека тие ги поврзуваат нештата, вие можете и веројатно 
треба да коментирате, коригирајќи ги ако е потребно и проширувајќи ги врските 
кога е тоа соодветно.
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  На крајот од часот или од методската единица, учениците нека ја пополнат 
колоната Н од З-С-Н планот. Поведете дискусија за она што го запишале одделни 
ученици. Таа ќе им овозможи да видат дека секој од нив научил нешто различно, 
дури и кога предавањето за сите од нив било исто.

  Помогнете им на учениците да станат луѓе кои учат со саморегулација така што ќе 
побарате од нив да водат дневник на своите размисли и чувства додека партици-
пираат во различни активности и завршуваат разни зададени задачи. Дали и кога 
се чувствуваат збунети? Што прават во таква ситуација? Што би можеле да сторат? 
Дали и кога чувствуваат самодоверба? Кога дознале дека знаат? Прашања како 
овие можат да ја претставуваат структурата на дневникот.

  Дајте им на учениците алтернативни начини да го покажат своето знаење. 
Ова може да вклучи избор на задачите (писмени есеи наспроти видеоесеи, 
на пример). Дадената помош учениците да постигнат успех (како и чувство на 
достигнување) е клучна компонента на мотивацијата.

Без оглед дали сме наставници, ученици, или нешто трето, сите ние многу често користиме 
метакогнитивни стратегии. Меѓутоа, може да не бидеме свесни за тоа или може да не ги ко-
ристиме оние стратегии кои се во наш најдобар интерес. Намерата на дискусијата во оваа 
секција е да сугерира дека е потребно да го придвижиме метаспознанието од областа на 
несвесното во областа на свесното, така што сите ние, наставници и ученици, сфатиме што 
е тоа, зошто е тоа важно и како може да се искористи за да го подобри учењето. Конечно, 
како што веќе напоменавме, затоа што најголемиот дел од учењето зависи од доменот, 
не постои една метакогнитивна стратегија која би била соодветна за сите ситуации. Затоа 
мораме да ги одбереме и веројатно модифицираме нашите метакогнитивни стратегии 
согласно промената на контекстите и ситуациите.

ПРЕПОРАКА БРОЈ 4

БИДЕТЕ ВАШ СОПСТВЕН СУПЕРВИЗОР

Оценувањето на квалитетот на вашата настава не треба да биде работа на надворешен 
супервизор (надзорник). Обратно, самоевалуацијата е интегрален дел на професионал-
ната работа на наставниците. Затоа, како наставници треба да ги интернализираме 
квалитетите кои креираат одлично сценарио, да работиме на тоа тие квалитети да се 
присутни во буквално секое сценарио и да сториме сè за да го спроведеме сценари-
ото на начин кој активно ги ангажира учениците и кој обезбедува успех во учењето. 
Пред да продолжите со читањето, ве молиме погледнете назад на табелите 5.1, 5.2 
и 5.3 за да направите преглед на сето она што претходно го кажавме за сценаријата. 
Во оваа препорака имаме намера да ги разгледаме тие квалитети кои ги одделуваат 
добрите од не-толку-добрите сценарија. Тие квалитети би требало да ви обезбедат да 
бидете „сопствен супервизор“ (приспособено од Ivić et al., 2003).

а)  Определете ја клучната идеја. Во едно сценарио, клучната идеја го претставува лепи-
лото кое држи сè заедно. Идентификувајте ја клучната идеја, опишете ја во релативно 
едноставни зборови и именувајте ја. Потоа, напишете пакет цели на учење кои се 
развиени околу или засновани на неа.
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б)  Наведете ги сите наставни активности според редоследот по кој ќе се одвиваат. Кои 
се наставните активности? Дали појаснив што треба учениците да направат за секоја 
активност? Запишете ги што попрецизно сите нешта што треба да ги направат ученици-
те, и когнитивно и на друг начин, додека работат низ сценариото (на пример правење 
белешки, слушање поема, работа во групи, анализа на пишан материјал, примена на 
процедура, решавање на проблем). Конечно, дали редоследот на активностите има 
смисла и дали ќе ги води учениците кон разбирање на клучната идеја и постигнување на 
целите?

в)  Проверете ги активностите од аспект на можностите за активен ангажман кои ги обез-
бедуваат. Некои активности може да имаат поголема моќ да ангажираат од некои други. 
Оние активности кои немаат голема моќ на ангажирање можеби имаат една или повеќе 
од овие карактеристики: предолги се, бескорисни, здодевни, конфузни или бесмислени. 
Активностите кои носат една од овие карактеристики треба да се заменат со такви кои 
ќе бидат поангажирачки. Водете сметка дека оваа проверка се однесува на соодветноста 
на активностите.

г)  Проверете ја поврзаноста меѓу активностите и целите на учење. Во каква врска се 
овие активности со зададените цели на учење? Ако учениците успешно ги завршат сите 
секвенции на активности, дали со тоа ќе ги остварат целите на учење? Дали активностите 
се преклопуваат? Дали меѓу нив постојат јазови? Водете сметка дека ова е проверка на 
релевантноста на активностите.

д)  Оценување и вреднување (евалуација). Какви докази ми се потребни за да знам дали 
учениците биле успешни во нивните напори да научат? Како ќе ги толкувам тие докази 
за да определам кои ученици научиле добро, а кои – не? Дали учениците научиле некои 
задачи и постигнале некои цели подобро од некои други задачи и цели?

Соодветниот преглед и вреднување на квалитетот на едно сценарио се одвива во две 
фази. Првата, која ја споменавме погоре во ова поглавје, се случува откако сценариото ќе 
биде подготвено и готово за имплементација. Втората фаза се одвива откако сценариото 
ќе се спроведе. Во првата фаза вие го вреднувате сценариото од позиција на еден хипоте-
тички клас на ученици. Во втората вреднувањето на сценариото се базира на реакциите, 
коментарите и, веројатно, на сугестиите на еден конкретен клас. На пример, во првата 
фаза, можеби сте верувале дека клучната идеја е сосема очигледна и дека јасно е поврзана 
со целите на учење. Во втората можеби откривате дека учениците се збунети во врска со 
клучната идеја, особено во однос на нејзината поврзаност со целите на учење.

Табелата 5.8 вклучува листа на фактори кои треба да се земат предвид и во двете фази на 
проверка и на вреднување. Листата се фокусира на потенцијалните проблеми што можат 
да искрснат, и кои ако не се адресираат или решат, ќе го намалат вкупниот квалитет и 
веројатност за успешност на сценариото во моментот и во иднина. Оваа листа не треба да 
се смета за конечна и комплетна; можете слободно да го додадете она што вие го сметате 
за значаен фактор за прегледување и вреднување на вашето сценарио во вашата училница 
и со вашите ученици.
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ТАБЕЛА 5.8
РАЗМИСЛУВАЊА ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРЕГЛЕД НА СЦЕНАРИЈАТА

АСПЕКТИ РАЗМИСЛЕТЕ…
ДАЛИ ПРОБЛЕМОТ Е 

ОТКРИЕН? АКО Е ТАКА, ТОГАШ 
КАКО МОЖЕ ДА СЕ РЕШИ?

Предмет 
(содржина)

Дали избраната содржина е соодветна 
во смисла на: … возраста на ученикот?

… претходното знаење на ученикот?

… искуството на ученикот?

Дали содржината е поврзана со:
… она што било изучувано порано во рамки 
на ист или други училишни предмети?

… искуството на ученикот?

…знаењето стекнато од вону-
чилишни активности?

Ученички 
активности

Дали планираните активности се 
релевантни за клучната идеја и се 
поврзани со целите на учење?

Дали редоследот на активностите 
е логичен и соодветен?

Колку ученици се активно ангажирани 
во учењето (по активност или вкупно)?

Колку време е потребно за да се 
завршат сите активности и задачи?

Дали има можности за ученички иниција-
тиви, избор, одлука и независност?

Дали стојат на располагање различни 
активности за различните групи уче-
ници? Ако е така, како ги кординирате 
активностите на одделните групи?

Дали резултатите од активностите се на 
сите ученици и/или на групите ученици 
интегрирани со сценариото или блиску 
до него? Како е постигнато ова?

Интервенции од 
наставникот

Во кој степен инструкциите за учениците 
се јасни, прецизни и детални?

Како го обезбедувате и одржувате вни-
манието на учениците врз активностите 
и задачите поставени пред нив?

Кога учениците работат сами или 
во групи, која е вашата улога?

Дали е одвоено време за корекции ако зада-
чите не се задоволителни или прифатливи?
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Усогласување на:
… целите, 
активностите и 
вреднувањето
…видот на час, 
методите и 
содржината

Дали се координирани планира-
ните активности и целите?

Дали учениците се оценуваат врз база на 
квалитетот на нивната работа и постигну-
вањето на целите на учење? Кој ги оцену-
ва и како? Дали дадените оценки се кон-
зистентни со податоците од евалуација-
та или се прават приспособувања поради 
вложениот напор и доброто однесување?

Дали активностите се (вклучувајќи 
ги методите и содржината) соодвет-
ни за видот на часот што го држите?

Дали активностите се (вклучувајќи ги мето-
дите и содржината) соодветни за видот на 
час со цел да се остварат поставените цели?

ПРЕПОРАКА БРОЈ 5

 „ЧИТАЈТЕ“ ГИ ВАШИТЕ УЧЕНИЦИ И ПРАВЕТЕ ПРИСПОСОБУВАЊА 
НА ВАШИТЕ ПРЕДАВАЊА ВО СОГЛАСНОСТ СО ТОА.

Корените на буквално секоја препорака за тоа што треба да направат наставниците за да 
предаваат подобро (т.е. да им помогнат на учениците да учат и да научат добро) лежат во 
потребата за свртување на фокусот од грижи за она што ние го правиме како наставници 
кон она што го чинат учениците и, конечно, што научуваат. Кога се фокусираме на самите 
себеси, можеме да дадеме максимум и да претпоставуваме дека учениците учат. Кога се 
фокусираме на нашите ученици, повеќе не можеме да претпоставуваме, туку мораме да 
го надгледуваме процесот на учење и да правиме приспособувања во нашата настава врз 
основа на резултатите од надгледувањето. Така, изборот е јасен. Дали ние, како наставни-
ци, претпоставуваме или испитуваме?

Оваа последна препорака честопати се превидува и запоставува, иако е неопходно да 
се префрли фокусот од наставникот на ученикот. И покрај нашите најдобри планови и 
напори, учениците може да изгледаат дека се внимателни, но нивните умови да се далеку. 
Може да изгледа дека работат, но тие да не вложуваат доволно напори за да научат добро. 
Кога кимаат со главите или не поставуваат прашања (кога ќе прашаме „Има ли некое пра-
шање?“), може да претпоставиме дека го разбрале она што сме го предавале, но подлабока 
проверка ќе покаже јасно дека тоа не е така. За да се биде фокусиран на учениците и да се 
применува наставата за активно учење (НзАУ), од суштинско значење е да научиме да ги 
„читаме“ своите ученици. Кога сфатиле? Кога се збунети? Кога им е здодевно? Кога преста-
нуваат да се ангажираат од активностите? Врз основа на резултатите од повеќедецениски 
истражувања, знаеме дека ангажирањето во учењето го промовира академскиот успех, 
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додека обратното води кон академски неуспех (вклучувајќи го и напуштањето на учили-
штето пред да се добие дипломата или уверението).

За одликите на еден извонреден наставник се напишани илјадници страници. Гледано 
низ призмата на модерниот концепт на подучување/учење, две димензии се издвојуваат 
како суштински. Првата е карактеризирана од визијата на наставникот за неговата улога. 
Оваа димензија беше спомената повеќепати во ова поглавје и во Поглавје 1 (значењето 
на уверувањата на наставникот). Доволно е да се каже дека начинот на кој ја сфаќаме 
својата улога и одговорностите влијае на тоа како ги практикуваме нашите вештини, што за 
возврат влијае на тоа колку се ангажираат нашите ученици во процесот на учење, што пак 
од своја страна влијае на она што и колку ќе научат. Накусо, тоа изгледа вака:

УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ → НАСТАВНИ ПРАКТИКИ → AКТИВЕН АНГАЖМАН → УЧЕЊЕ

Ова е позитивно прикажување на процесот. Негативно гледано, би можеле да го замениме 
изразот „активен ангажман“ со „незаинтересираност и пасивност“, а „учењето“ со „неуспех 
во учењето“. Изборот е ваш!

Втората димензија која го одликува извонредниот наставник е неговата сензитивност кон 
учениците. Двата аспекта на „сензитивноста на наставникот“ се емпатијата, односно спо-
собноста да забележите, препознаете и разберете сигнали кои доаѓаат од другите (особено 
чувствителност спрема когнитивните и социоемоционалните потреби на учениците) и 
флексибилноста, односно подготвеноста да ја приспособите наставата на новите услови 
и ситуации. Пречесто се греши и емпатијата се поистоветува со сочувство. Сочувството е 
согласност во чувствата, прифаќање на изразите на чувства. Во психологијата, сочувството 
се дефинира како однос помеѓу личности во кои состојбата на едниот предизвикува 
паралелна или реципрочна состојба кај другиот. Емпатијата најчесто се однесува на 
преносно учество во емоциите, идеите или мислењата на другите; способноста да се 
замислиш во состојбата или непријатноста на другиот. Да се биде емпатичен со ученикот 
нужно не значи и сложување со него; обратно, ние го прифаќаме нивното разбирање на 
светот каков што тие го гледаат. Израз на сочувство е да се каже „жал ми е за тебе“, додека 
емпатичниот би бил „разбирам како се чувствуваш“. Емпатијата ми овозможува мене, како 
наставник, не само да ги надгледувам реакциите на моите ученици, туку и да се ставам на 
нивно место. Да се сетам како беше да се биде ученик на таа возраст; да се гледа на живо-
тот и школувањето низ очите на ученик. Кога еднаш вистински ќе го разберам проблемот 
на начин на кој гледаат учениците на него, ќе можам фино да го дотерам процесот на 
подучување/учење и да направам приспособувања во насока на поддршка на учениците 
(т.е., да обезбедам нужни „скелиња“ – види Поглавје 1).

Постојат многу нешта кои наставниците можат да ги направат за да ги „прочитаат“ своите 
ученици. Овде наведуваме шест примери.

  Погледнете во насоката во која гледаат тие. Дали им се очите фокусирани на при-
марниот наставен извор/извори? Според една стара изрека „очите се прозорци 
на душата“. Во училницата, очите даваат сигнал за тоа што е „примено“ од нив.
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  Обрнете внимание на невербалните знаци. Дали нивното држење сугерира дека 
се будни? Дали кимаат со главите во знак на согласување или изгледаат збунети? 
[Водете сметка дека и кимањата и зачудените погледи сугерираат барем базично 
ниво на ангажираност]. Дали се проѕеваат? Дали изгледаат поспано? Дали 
превртуваат со очите кога не разбираат нешто?

  Обидете се да ги поврзете вашите акции со реакциите на учениците. На пример, 
дали стануваат невнимателни кога зборувате подолго од 10 минути? Дали се 
чини дека се држат до својата работа кога се во група од тројца, додека група од 
петмина им создава проблеми?

  Престанете повремено со предавањето за да поставите прашања со кои ќе 
можете да проверите колку се внимателни учениците и колку го разбираат 
материјалот што го презентирате или што го читаат.

  Слушајте ги внимателно своите ученици. Што велат и како го кажуваат тоа 
(вклучувајќи го тонот и држењето на телото)? Звучи како фраза, ама вистина е 
дека учиме многу од слушањето на другите.

  Ако работите со мала група ученици, додека останатите ученици работат во други 
групи, обидете се да ги слушате учениците со кои работите, додека ги гледате 
оние во другите групи. Ако обрнувате преголемо внимание на групата со која 
работите, станувате генерално несвесни за она што се случува во останатиот дел 
од просторијата (барем додека не се случи нешто лошо).

Собирањето на информации преку „читање“ на вашите ученици нема да биде полез-
но доколку не преземете нешто во врска со тоа. Што правите кога учениците не се 
внимателни? Дали им велите да внимаваат и продолжувате со она што го работите? 
Или, можеби запирате со работата и помислувате „Ги губам. Мора да сторам нешто. 
Можеби малку хумор ќе помогне. Можеби е време да забрзам и преминам на друга 
активност?“ Кога вашето „читање“ индицира дека нивото на ангажираност е ниско 
или опаѓа, треба да промените нешто со цел повторно да ги заангажирате учениците.

На крајот, има и моменти кога едноставно ви снемува идеи за тоа што ново да 
сторите за да ги ангажирате учениците повторно или да им помогнете да излезат од 
својата состојба на збунетост. Во таква ситуација, помислете за користење на другите 
ученици како дел од вашиот арсенал. Замолете еден ученик да му го објасни концеп-
тот или вештината на друг кој има тешкотии. Направете пар од еден ентузијастичен и 
енергичен ученик со друг кој е колеблив, со надеж дека ентузијазмот и енергијата се 
заразни.

За крај, составивме пакет прашања (прикажани во табела 5.9) со цел да ви помогнат да ја 
испитате својата способност и желба да ги „читате“ вашите ученици. Се надеваме дека зго-
лемената самосвест или ќе го засили она што сега го правите или ќе ви сугерира области 
во кои можеби е потребно подобрување.
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ТАБЕЛА 5.9
ПРАШАЊА ВО ОДНОС НА ПРАВИЛНОТО „ЧИТАЊЕ“ НА УЧЕНИЦИТЕ

ИЗЈАВА СЕКОГАШ НАЈЧЕСТО РЕТКО НИКОГАШ

Ги знам имињата на сите мои ученици.

Забележувам кои учени-
ци внимаваат, а кои не.

Јасно ми е кога учениците го губат 
интересот за активноста или предметот.

Знам кога учениците не разбираат 
за што им зборувам или што го 
работам за време на часот.

Кога учениците не разбираат, правам 
приспособувања и се обидувам повторно.

Знам кои ученици се позаинтересирани за по-
високи оценки отколку да ја научат материјата.

Учениците се чувствуваат добредојдено 
и пријатно во мојата училница.

Го знам бројот на ученици 
левучари во мојата училница.

Користам прашања на часот или 
кратки квизови за да разберам колку 
добро научиле учениците.

Правам белешка за учениците кои не учеству-
ваат во дискусиите на час или кои не придоне-
суваат во групната работа и одвојувам по не-
колку минути за да зборувам со нив приватно.

Го надгледувам учењето на учениците 
и обрнувам внимание на суштинските 
промени (позитивни или негативни) 
во нивното учење. Зборувам со нив 
приватно, коментирам и го охрабрувам 
успехот и зборувам со нив за причините 
за нивното заостанување или неуспеси.
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Во неговата книга „Дидактика магна“ (Didactica Magna), објавена во 1630 година, Јан 
Амос Коменски (Комениус) напишал дека за да научат учениците, тие мораат да „видат, 
слушнат, допрат или вкусат“. Сетилните искуства ја создаваат основата на најголемиот 
дел на интелектуалната активност. Кога учениците го слушаат наставникот, гледаат слика, 
ракуваат со предмет, гледаат филм или слушаат музика, тие вршат кодирање на информа-
циите во својата меморија. Информациите може да имаат облик на факти, генерализации, 
стратегии за учење, стратегии за решавање проблеми или физички вештини, како пливање 
или возење велосипед. Ресурсите за учење, како што се пишаните материјали, карти и 
шеми, табели и графикони, практични вежби и проблеми, им помагаат на учениците да ги 
процесуираат информациите кои се времено складирани во работната меморија со цел да 
се воспостави долгорочна меморија. Кога една информација е складирана во долгорочна-
та меморија, таа таму останува долго време.

Што се ресурси за учење? Тоа се алатки кои го овозможуваат или поддржуваат процесот 
на подучување-учење. Тие се преносители и посредници на информациите, средства за 
комуникации, како и предмети и/или стимули за учење. Тие се движат од говорни каракте-
ристики, вокален квалитет, изрази на лице и гестикулации, па сè до материјали и опрема. 
Тие ги вклучуваат она што вообичаено се нарекува „наставни помагала“ (на пример, хартија, 
пенкало, табла, креда, проектор, компјутер, цеде-плеер, телевизија и електронска табла).

Ресурсите за учење се корисни и за учениците и за наставниците. Кога станува збор за 
учениците, ресурсите можат да ги зголемат можностите за учење, ја поддржуваат градбата 
на знаењето, го подобруваат разбирањето на материјата, будат интерес, ја зголемуваат 
мотивацијата и придонесуваат за позитивни ставови спрема одредени предмети и спрема 
учењето воопшто. Што се однесува до наставниците, ресурсите за учење можат да ја 
подобрат, прошират и/или збогатат нивната настава и да им помогнат во воспоставување-
то и одржувањето на средините во кои се одвива учењето.

Во претходниот пасус го нагласивме зборот „може“, затоа што ресурсите за учење сами 
по себе не влијаат на учењето од страна на ученикот. Тие стануваат релевантни за пре-
давањата само кога имаат јасна намена поврзана со целите на учење; со други зборови, 
нивната улога како медиум за предавањата е определена од нивната функција во процесот 
на учење. За да бидат максимално полезни, наставниците мораат да знаат како да селекти-
раат, адаптираат и/или продуцираат висококвалитетни ресурси и нив да ги употребуваат 
на начини кои ги стимулираат учениците активно да се ангажираат со нив со цел да се 
зголеми или поддржи нивното учење. Во табелата 6.1 се претставени неколку полезни 
работи од добро дизајнираните и соодветно употребени ресурси за учење.

Во ова поглавје нудиме пет препораки за лоцирање, селектирање, креирање и употреба 
на ресурси за учење. Понудени се примери за ресурси за учење, а табелите со резимеа 
се вметнати со цел да ви помогнат во вашите напори да станете подобар наставник преку 
вклучување на ресурсите за учење во секојдневната настава.

ЛОЦИРАЊЕ СЕЛЕКТИРАЊЕ КРЕИРАЊЕ КОРИСТЕЊЕ

КНИГА
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ТАБЕЛА 6.1
ПРИМАРНА ПОЛЕЗНОСТ ОД ДОБРО ДИЗАЈНИРАНИТЕ И 

СООДВЕТНО УПОТРЕБЕНИ РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ

Го одржуваат вниманието на учениците преку обезбедување стимул за учење.

Го збогатуваат квалитетот на учењето и ја зголемуваат мотивацијата за учење кај учениците.

Им помагаат на учениците да ги остварат целите на учење поефикасно и поефективно.

Обезбедуваат јасност, прецизност и точност во прикажувањето и процесуирањето на информациите.

Го поддржуваат учењето преку примери, визуелна елаборација и повеќекратни активности.

Извлекуваат одговор од учениците и промовираат партиципација во активностите за учење.

Го подобруваат задржувањето и трансферот на знаење.

Им помагаат на наставниците и учениците да ги оценат учењето и изведбата.

ПРЕПОРАКА БРОЈ 1

БИДЕТЕ СВЕСНИ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА РАЗЛИЧНИ РЕСУРСИ 
ЗА УЧЕЊЕ ВО И НАДВОР ОД УЧИЛИШТАТА.

Потенцијални ресурси за учење има насекаде. Како што веќе беше споменато, дали еден 
потенцијален ресурс е соодветен или релевантен за користење во вашата училница во 
определен временски период зависи од образовната функција на која тој ресурс треба 
да ѝ служи. Некои ресурси се попогодни за мотивациски намени, па затоа се користат 
примарно во почетната фаза на процесот на учење за да го разбудат интересот кај учени-
ците и да го насочат нивното внимание. Други ресурси се посоодветни за презентирање 
и објаснување на предметната материја, трети за стимулирање на креативното мислење и 
решавање проблеми, како и такви за оценување на стекнатото знаење и конструкција.

Иако постојат различни начини за класификација на ресурсите за учење, се одлучивме за 
четири големи категории: човечки ресурси, материјални предмети, наставни медиуми и 
наставни помагала (види слика 6.1). Во рамките на најголемата категорија, т.е. наставните 
медиуми, ресурсите одлучивме да ги класифицираме според сетилата што ги стимулираат: 
аудио, визуелни, мултисензорни.

Под човечки ресурси ги подразбираме сите лица кои можат да придонесат во процесот 
на учење како информирани и креативни човечки суштества. Во минатото, наставниците 
беа редовно не само пренесувачи на информации, туку и нивни главен извор. Во извесен, 
иако помал, степен тие и денес ја исполнуваат оваа улога. Меѓутоа, постојат други луѓе од 
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кои учениците можат и навистина учат – нивните родители, разни експерти (вклучувајќи и 
гости-предавачи), претставници на медиумите и други ученици.

Материјалните предмети се и оние од природно потекло и создадени од човекот. 
Зависно од предметот кој се предава, тука спаѓаат растенија, животни, камења, градби, 
споменици и индустриско наследство. Во училниците, тука може да се вклучат збирки 
од мостри, стари монети, семејни скапоцености и етнографски збирки. За разлика од 
другите медиуми, тие обезбедуваат непосредно и директно сетилно искуство со објектите 
за кои се учи и може најдобро да се искористат кога тие предмети им се непознати на 
учениците. Материјалните предмети имаат тридимензионален квалитет, што го нема кај 
другите ресурси. Тие честопати ги поттикнуваат учениците да ги употребат сите сетила: 
вид, слух, допир, мирис и вкус. Друга нивна предност е што тие, како „оригинали“, содржат 
во себе силен мотивирачки фактор. Имено, тие носат „аура“ на автентичност, оригиналност 
и стварност, што може да разбуди фасцинација каква што не можат да побудат другите 
ресурси.

СЛИКА 6.1
КАТЕГОРИИ РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ

РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ

ЧОВЕЧКИ 
РЕСУРСИ 

наставници, 
ученици, родители, 

гости-предавачи

ПРИРОДНИ 
ПРЕДМЕТИ 

животни, растенија, 
камења, мостри

МАТЕРИЈАЛНИ 
ПРЕДМЕТИ 

во/од природна и 
социјално/културна 

средина

СОЦИЈАЛНИ/
КУЛТ УРНИ 

АРТЕФАКТИ 

продукти на 
човечки труд

НАСТАВНИ 
МЕДИУМИ

во потесна мисла

НАСТАВНИ 
ПОМАГАЛ

Хартија, пенкало

Табла, маркерна табла

Графоскоп

ТВ- приемник

цеде/дивиди-плеер
видеорекордер

Компјутер (хардвер)

ЛЦД-проектор
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Категоријата на наставни медиуми вклучува четири поткатегории: аудио, визуелни, 
аудиовизуелни и интерактивни (најдобро прикажана со информатичките и комуника-
циските технологии или ИКТ). Аудио медиумите (на пример, радиопренос, ленти и цедеа, 
електронски снимки на хард-диск) го ангажираат сетилото за слух и се сметаат за неопход-
ни за прикажување соодветни информации за стимулирање кога целите на учењето се 
однесуваат на потсетување или препознавање звуци. Тие, исто така, даваат можности за 
подобрување на наставата за јазици и музика. Слушањето аудиораскажување или музика 
е, исто така, соодветно за настава во афективни цели (на пример, уважување на музички 
композиции или вредност на поетско рецитирање).

Категоријата на визуелни медиуми е дополнително поделена на печатени материјали (на 
пример, учебници, весници, документи), знаковни непроектирани медиуми (на пример, 
фотографии, карти, карикатури), знаковни проектирани медиуми (на пример, слајдови во 
пауер поинт, фолии за графоскоп), и просторни аналогни медиуми (на пример, глобуси, 

АУДИО 

глас, грамофонски снимки, 
аудиоленти, аудиодискови, 

радио

ПЕЧАТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Симболички презентации

учебници, помошни книги, прирачници, 
магазини, весници, документи

ЗНАКОВНИ НЕПРОЕКТИРАНИ 

Дводимензионални отпечатоци

слики, фотографии, карти, постери, 
скици, графикони, карикатури, стрипови

ЗНАКОВНИ ПРОЕКТИРАНИ 

Дводимензионални кадри

слајдови, филмски ленти, графоскопски 
фолии, микрофилмови

ПРОСТОРНИ АНАЛОГИИ
 

Тридимензионални

глобус, модели, изложени материјали

ВИЗУЕЛНИ

Печатени
Знаковни

Просторни аналогии

АУДИОВИЗУЕЛНИ 

Проектирано движење 

филм, документарци, 
видеостримиг

ИНТЕРАКТИВНИ
  

ИКТ

компјутер/софтвер/, Интернет, 
World Wide Web, маркерна 

табла, интерактивни 
видеоконференции
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модели). Визуелните медиуми најчесто ги надополнуваат другите медиуми, иако можат 
да се користат и самостојно. Документите, вклучувајќи табели, графикони и слики се 
особено значајни форми на печатените медиуми. Графичките прикази, скици на содржина, 
проблемски пакети и примарни изворни документи (во историја) се многу корисни алатки 
кои помагаат во учењето кај учениците. Просторните аналогии, како што се глобусите и 
моделите на ДНК, можат да им помогнат на учениците да ги разберат нештата кои се или 
преголеми или премали за да се видат со голо око. Визуелните медиуми им овозможуваат 
на учениците да се навратат на нештата кои веќе ги учеле, да прочитаат повторно или да 
прегледаат ако е потребно да се сетат на она што го учеле.

Аудиовизуелните медиуми (на пример, играни и документарни филмови, видеостриминг) 
го стимулираат и слухот и видот и тоа на интегративен начин. Обликот на овие медиуми 
може да понуди посистематска презентација на знаењето. Една единствена фотографија 
може да даде поддршка на учењето на еден концепт или идеја; еден документарен филм, 
од друга страна, им овозможува на учениците да ја видат промената низ времето, да 
слушнат објаснувања на некои настани и да ги разберат причинско-последичните врски. 
Аудиовизуелните медиуми се значајни и кога материјалните предмети или природното 
опкружување не се достапни. Камерата може да сними места кои најголемиот број луѓе 
не можат да ги видат или посетат (на пример, морските длабочини, културно-историски 
места во светот). Овие медиуми можат да им помогнат на учениците и да разберат одре-
дени процеси кои не се видливи или препознатливи затоа што се пребрзи, преспори или 
премали. Камерите можат да се употребат за забавување на настаните кои се одвиваат 
брзо (на пример, лет на бумбар) или да забрза настани кои се одвиваат во долги времен-
ски периоди (со користење на временско забрзување на фотографијата може да се види 
растењето на растение).

На крајот, интерактивните медиуми се слични на аудиовизуелните поради мултисен-
зорниот карактер, но ги надминуваат нивните ограничувања со тоа што учениците се 
ангажираат на поинтерактивен начин. Моментално најдобриот пример на интерактивен 
медиум се информатичката и комуникациската технологија (ИКТ). Дизајнирана и употре-
бена соодветно, ИКТ обезбедува постојан проток на повратни одговори за учениците и ја 
зголемува нивната контрола врз селекцијата и динамиката на програмите.

Најдобрата употреба на медиумите е можна кога се користат комбинирано, односно во 
мултимедијален систем. Најголемиот број наставни ситуации бараат или дозволуваат 
употреба на повеќе од еден медиум за да им се помогне на учениците да ги постигнат 
целите. Обичните табли со креда, маркерните табли и сè почесто, електронските табли се 
користат симултано со усни презентации. На видеостриминг може да му претходи вовед 
од наставникот, а по него може да се развие дискусија во класот. Оваа секвенција наречена 
„слушај – гледај и слушај – зборувај“ стимулира повеќе сетила, што за возврат води кон 
посеопфатно разбирање на содржината. Употребата на повеќе медиуми исто така обезбе-
дува бројни можности да се научи. Ако ученикот пропушти нешто во воведот, тој тоа може 
да го надомести гледајќи го видеото или во текот на подоцнежната дискусија. Слично, ако 
ученикот е збунет од нешто што се прикажува на видеото, таа збунетост може значајно да 
се намали, па и да се елиминира во текот на дискусијата во класот.
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ПРЕПОРАКА БРОЈ 2

ИЗБЕРЕТЕ РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ КОИ СЕ: (A) ПОВРЗАНИ СО ЦЕЛИТЕ 
НА УЧЕЊЕТО, (Б) ПОТПОРА ЗА ВАШИТЕ НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

И (В) СООДВЕТНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПОГЛЕД НА НИВНОТО 
ПРЕДЗНАЕЊЕ, ИСКУСТВО, ВОЗРАСТ ИЛИ НИВО НА РАЗВОЈ.

Со оглед на тоа што различни ресурси за учење можат да се употребат во наставата за иста 
содржина или постигнување на иста цел, како да одлучиме кои од нив треба да ги употре-
биме? Ова е тешко прашање затоа што се заснова на претпоставката дека некои ресурси за 
учење се поефективни од други во одделни околности или за одредени цели. Валидноста 
на претпоставката може да се тестира, но да се спроведе истражување за ова прашање не 
е од поголема помош. Всушност, расположливите истражувачки студии сугерираат дека 
буквално секој ресурс за учење е ефективен доколку е соодветен за ситуацијата на учење 
(и во поглед на целите на учењето и на учениците кои се подучуваат) и ако се користат со-
одветно. Кога ги имаме на ум ресурсите за учење, мора да водиме сметка за нивната двојна 
функција и за учениците и за наставниците. Тие би требало да ги зголемат интересот и 
мотивацијата кај учениците, и да доведат до завршување на задачите и до остварување на 
целите на учење. Истовремено, тие би требале да им помогнат на наставниците подобро 
да управуваат со опкружувањето во кое се одвива учењето зависно од материјата која е 
предмет на настава, како и да ги заангажираат учениците во процесот на учење.

РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ И ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕТО

Кога се јасно запишани, целите на учењето се од суштинско значење затоа што тие ги водат 
одлуките на наставниците во поглед на предавањето и оценувањето. Кога ресурсите се 
поврзани за целите на учење, станува јасно дека ресурсите се средство за постигнување 
на целта, а не самата цел. Да претпоставиме, на пример, дека сакате да користите фото-
графии, карикатури и постери како ресурси за учење во контекст на час по општествени 
науки. Поставувањето на преопшта цел како „да се оспособат за анализа на визуелни 
материјали“, нејзиното остварување ќе бара неколку недели, а можеби и месеци. Меѓутоа, 
постојат неколку начини на кои фотографиите, карикатурите и постерите можат да се 
искористат заради олеснување на учењето во насока на поконкретни цели на часот. Тие 
можат да им помогнат на учениците да изградат почитување на културите од минатото или 
да препознаат историски личности. Тие можат да се употребат за подобрување на писме-
носта преку барање учениците да ја опишат фотографијата, карикатурата или постерот 
со повеќе детали, усно или писмено. Тие можат да им помогнат на учениците да развијат 
критичко размислување ако побарате од нив да го анализираат контекстот во кој одре-
дена политичка карикатура или постер бил креиран и како авторот ги користи хуморот, 
иронијата, симболите и стереотипите за да пренесе порака или идеологија. Ресурсите за 
учење ќе бидат без поголем ефект ако вие и вашите ученици не сте јасни околу нивната 
поврзаност со целите на учењето и околу функцијата која се очекува да ја имаат ресурсите 
при помагањето учениците да ги постигнат зададените цели.
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РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ, КРИТИЧКО И КРЕАТИВНО МИСЛЕЊЕ

Поттикнувањето на критичко и креативно мислење се значајни цели на образованието, 
без оглед за кој степен на школување или предмет станува збор. Критичкото мислење е 
способност за рефлективно и аналитичко мислење и вреднување на доказите. Креативно-
то мислење е способност за размислување на нови и невообичаени начини и доаѓање до 
уникатни решенија за проблемите и ситуациите. Добро одбраните ресурси за учење можат 
да им помогнат на учениците да го развијат она што обично се именува како „навики на 
умот“, што во себе ги вклучува и критичкото и креативното мислење.

Изворите на информации – без оглед дали се писмени, визуелни или аудиовизуелни – 
ретко кога се вредносно неутрални. Со други зборови, тие не се само обични копии на 
стварноста; напротив, тие претставуваат нечија перспектива на таа стварност. Затоа, за 
учениците е важно да знаат како да ги толкуваат податоците, да ги анализираат доказите и 
да ги оценуваат аргументите изнесени од оној кој го создал изворот на информации. Кога 
еднаш учениците ќе научат да толкуваат, анализираат и оценуваат, тие ќе бидат способни 
да носат одлуки, но и да ги бранат своите ставови, со оглед на веродостојноста и валид-
носта на изворите и информациите содржани во нив. Тие ќе бидат способни да создадат 
мислење за личноста одговорна за продукцијата и дистрибуцијата на информацијата. Тие 
ќе се оспособат да ги опишат и споредат перспективите и гледиштата на оние кои публику-
ваат на истата тема или за истото прашање.

Во поглед на олеснувањето на критичкото мислење, филмовите имаат огромен потенцијал 
во процесот на учење. Како примарни извори тие може да се анализираат и толкуваат како 
артефакти за одреден временски период во кој биле создадени, а кои ги рефлектираат 
доминантните вредности и норми на општеството во кое биле создадени. Во однос на 
креативното мислење, може да им обезбедите на учениците најразлични ресурси за учење 
кои, на пример, овозможуваат повеќе обиди за решавање на еден конкретен проблем. 
Така вооружени со информации, од учениците може да се побара да дојдат до решение 
кое ќе ги земе предвид претходните обиди и ќе се надоврзе на нив или ќе ги модифицира 
во обид да се најде решение на проблемот.

Меѓутоа, користењето филмови (вклучувајќи документарци, играни филмови и телевизи-
ски програми) во училницата не е секогаш лесно. Филмовите поставуваат правни, етички и 
практични предизвици, па затоа претпоставуваат донесување на неколку одлуки. Табелата 
6.2 опфаќа неколку прашања што треба да си ги поставите секогаш кога размислувате да 
користите филмови како ресурси за учење.
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ТАБЕЛА 6.2
УЧЕЊЕ ОД ФИЛМОВИ

Преземено од: Stradling, 2002; Buckingham, 2007.

Каков е контекстот (вклучувајќи ја и средината) во чии рамки е направен филмот?

Кој ја контролира продукцијата и дистрибуцијата на филмот?

За какви цели бил направен филмот?

Каков е квалитетот на филмот (според мислењата на продуцентите, уредниците и критичарите)?

Има ли во филмот делови кои содржат предрасуди или кои може да бидат несоодветни за учениците?

РЕСУРСИТЕ ЗА УЧЕЊЕ И ПРЕДАВАЊАТА

Кога веќе еднаш сте ги утврдиле целите на учење, потребно е да формулирате сценарио 
кое ќе вклучи релевантни и соодветни ресурси за учење. За да се утврди кои ресурси 
за учење се најсоодветни, треба да ја земете предвид нивната примарна функција, 
односно функции, во контекст на тоа сценарио. Дали тие ќе се користат за да ја претстават 
содржината, да ја илустрираат задачата, да ги поддржат наставните активности, да го 
персонализираат учењето, да им помогнат на учениците да ги применат знаењето и прак-
тичните вештини, да го зацврстат знаењето или да го повторат и продлабочат наученото? 
Ова се само некои од примерите кои ги покажуваат бројните функции што можат да ги 
извршуваат ресурсите за учење. Со сиве овие можности, како да донесеме добро заснова-
ни одлуки? Наведуваме неколку фактори што треба да се земат предвид.

  Локацијата за учење (во училиште или надвор од него). Овој избор ќе влијае врз 
изборот на ресурсите, особено ако од учениците се очекува да се соочат со мате-
ријалните предмети или кога сценариото вклучува учење надвор од училиштето.

  Структирата на вашите часови и методски единици. Часовите и методските 
единици можат да бидат поделени на делови, кои треба да бидат направени по 
утврден редослед. На пример, може да имаат вовед, елаборација, самостојна 
работа на учениците и заклучок и зацврстување на наученото. Одберете ресурси 
кои ќе ви овозможат да ја задржите јасна структурата на часот и за себе и за 
вашите ученици. Во мотивациски цели, започнете го часот со ресурси кои имаат 
силна емоционална компонента, како мистериозни предмети, експерименти, ав-
тобиографски текст, снимка на човечки глас, музика, видеоклипови, карикатури и 
контроверзни извори. Кога предавате конкретна содржина, одберете ресурси за 
учење кои ја појаснуваат содржината и обезбедуваат мноштво примери и други 
прикази за неа.
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  Вашиот пристап во наставата. Ресурсите за учење мора да соодветствуваат 
со, и во поддршка на, вашиот општ пристап кон наставата. Претпоставете, на 
пример, дека вашиот општ пристап е таков што не посветува многу внимание на 
мотивираноста на учениците. Вие можете да одберете такви ресурси за учење 
кои ќе ја зголемат внатрешната мотивација преку помагање учениците да видат 
дека содржината или задачата е интересна и/или лично релевантна.

РЕСУРСИТЕ ЗА УЧЕЊE И ОДЛИКИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

За да бидат ефективни, ресурсите за учење не само што мора да се на иста линија со цели-
те, туку мора да се соодветни за вашите ученици во поглед на нивната возраст, претходни 
искуства и знаење, ниво на развој и (ограничени) физички можности. На пример, некои 
ресурси се посоодветни за ученици од помала возраст кои ретко обрнуваат внимание 
подолго од неколку минути на еден стил на презентација. На учениците кои никогаш не 
користеле одреден ресурс ќе им биде потребно подолго време да им пристапат и да ги 
искористат соодветно. Конечно, при ограничени физички можности, како слаб вид, слаб 
слух, дислексија, далтонизам и други недостатоци, одредени ресурси може да бидат 
сосема несоодветни и неефикасни.

НЕКОИ ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ

Цената на чинење, достапноста и личните склоности се некои од факторите што треба да 
се земат предвид при донесувањето одлуки во врска со ресурсите за учење. Со оглед на 
тоа што условите, од училиште до училиште, многу се разликуваат, треба да ги земете пред-
вид финансиските средства што ги имате на располагање. Во некои случаи, овие аспекти 
доминираат при донесувањето одлука за користењето на ресурсите за учење. Во таква 
ситуација, цената на чинење на ресурсите треба да се има предвид уште при креирањето 
на сценариото. Недостигот од компјутери за сите ученици во класот е ситуација слична на 
онаа кога воопшто нема компјутери. Конечно, треба да го земете предвид времето кое е 
потребно за да се подготват ресурсите и пред часот (на пример, поставување на опремата 
за презентација во пауер поинт) и во текот на часот (на пример, дистрибуирањето на 
конкретни предмети меѓу учениците на часот по математика).

Табелата 6.3 содржи листа за проверка при изборот на ресурси за учење. Таа е организи-
рана околу клучните поенти покренати и веќе дискутирани во оваа секција. Иако станува 
збор за мошне екстензивна листа, секоја ставка е важна при селекцијата, особено кога 
надворешните фактори (на пример, пари, достапност) имаат голем удел во донесувањето 
на конечната одлука.
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ТАБЕЛА 6.3
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА ПРИ ИЗБОРОТ НА РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ

ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕ 
И ОЦЕНУВАЊЕ

Што сакам учениците на научат или да знаат 
да прават по часот (содржина, процес)?

√

Кои се најсоодветните ресурси за учење 
за постигнување на овие цели?

√

Кои ресурси можам да ги употребам за да утврдам 
колку учениците ги оствариле поставените цели?

√

Како и со кои ресурси можам да обезбедам 
повратна информација?

√

ПРЕДАВАЊЕ Дали планираните ресурси се соодветни за 
мојот пристап кон предавањата?

√

Дали одбраните ресурси ќе им олеснат на учениците 
да ги постигнат конкретните цели на учењето?

√

Дали ресурсите ќе дозволат часот или методската 
единица да тече на ефикасен и делотворен начин?

√

Што треба да обезбеди секој ресурс во индивидуалната 
фаза на часот или методската единица?

√

ОДЛИКИ НА 
УЧЕНИЦИТЕ

Дали ресурсите се разликуваат во начините на кои 
ги усогласуваат разликите меѓу учениците?

√

Дали има доволно ресурси за сите ученици во класот 
(целиот клас, одредена група или одделни ученици)?

√

Дали моите ученици имаат доволно знаење, 
вештини и искуство за користење на ресурсот?

√

Дали ресурсите за учење ќе ги мотивираат 
учениците и ќе поттикнат самостојно учење?

√

ПРАКТИЧНИ 
АСПЕКТИ

Дали има на располагање ресурси за учење? √

Дали ресурсите за учење се финансиски исплатливи? √

Дали ресурсите за учење се ефикасни од аспект на времето? √

Дали се чувствувам удобно при воспоставувањето 
и користењето на ресурсите (во поглед на моето 
знаење, преференции и ниво на вештини?

√
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ПРЕПОРАКА БРОЈ 3

ЛОЦИРАЈТЕ РАЗЛИЧНИ РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ ЗА ДА ГИ 
ЗАДОВОЛИТЕ РАЗЛИЧНИТЕ ПОТРЕБИ И СТИЛОВИ НА 

УЧЕЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ВАШАТА УЧИЛНИЦА.

Помислете на училница што се наоѓа во некое училиште, во некоја земја. Додека мислите 
на тие училници, можеби се фокусирате на големите разлики меѓу нив во поглед на физич-
ката големина, поставеноста на столчињата и клупите и на расположливоста на ресурсите 
за учење. И покрај сите разлики, сите училници имаат една заедничка работа. Во секоја 
училница има група ученици кои се разликуваат во поглед на способностите, капацитети-
те, нивото на развој, ставовите, вредностите, стиловите на учење и склоностите за учење. 
Тие се разликуваат и според полот, етницитетот, културата и социјалната припадност. Дури 
и во најхомогената училница постојат разлики – понекогаш дури и изненадувачки големи 
разлики – меѓу учениците во однос на многу од овие одлики.

Добар дел од истражувањата го потврдуваат тврдењето дека голем број, ако не и најго-
лемиот број од одликите според кои се разликуваат учениците, имаат силна корелација 
со разликите кои се појавуваат во однос на нивните резултати во учењето. На пример, 
учениците кои живеат во сиромаштија имаат многу пониски резултати на тестовите од 
оние од побогатите семејства. Исто така, речиси во секоја земја девојчињата се далеку 
поуспешни од момчињата на тестовите за разбирање на прочитаните текстови. Ресурсите 
за учење може да се користат за зголемување на можностите за учење кај различните 
групи ученици.

Некои одлуки во врска со ресурсите за учење треба да се направат така за да не доведат 
во понеповолна положба одредени групи или категории ученици. На пример, учебниците 
и другите материјали за читање треба да се ослободени од социјални, етнички и родови 
предрасуди и стереотипи. Ако не можете сами да ги изберете учебниците, а тие содржат 
предрасуди и стереотипи, тогаш одвојте време за да ги продискутирате тие прашања со 
учениците и да им помогнете да размислуваат за нив критички. Кога е тоа можно, допол-
нете ги учебниците со автентични материјали (на пример, весници, магазини, книги или 
филмови) кои содржат стории и податоци што ги портретираат различните културни групи 
во поинаква светлина.

Други одлуки во врска со ресурсите за учење се насочени кон давање поволности на 
учениците или групите кои традиционално се маргинализирани и обесправени. Земете 
ги, на пример, децата со ограничени способности за учење. Куси и конкретни задачи, 
јасно дизајнирани и не премногу материјали, како и обезбедување на доволна потпора 
со „скелиња“ и чести повратни одговори ќе бидат од голема полза за нив. Размислете за 
учениците со проблеми при читањето. Листа на „фокусирани прашања“ или кусо резиме, 
дадени пред почетокот на читањето на приказната или пасусот, ќе биде од полза. Такви 
ќе бидат и однапред дадени листи со клучни зборови и кус, лесно употреблив речник на 
непознати зборови.
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Покрај тоа, други одлуки за ресурсите за учење се насочени кон обезбедување на она што 
вообичаено се нарекува „збогатување“ – односно, кон создавање предизвик за учениците 
за кои е извесно дека набргу ќе им здодее часот (бидејќи темпото е за нив преспоро) или 
од содржината (бидејќи е таа прелесна или веќе научена). Во оваа категорија влегуваат 
надарени, талентирани и други ученици кои постигнуваат извонредни резултати. Во таква 
ситуација, ресурсите за учење треба да се избрани така што ќе понудат предизвици за овие 
ученици или можности за самостојно учење во областите од нивни интерес. Како екстен-
зии на ресурсите обезбедени за сите ученици, овие ресурси можат да им помогнат на 
тие ученици да развијат позрел речник, да поттикнат критичко мислење или да создадат 
можности за напредување по нивна сопствена динамика и стапка.

ПРЕПОРАКА БРОЈ 4

„ОЖИВЕЈТЕ ГИ“ РЕСУРСИТЕ ЗА УЧЕЊЕ; ЗАПОМНЕТЕ ДЕКА ВИЕ СТЕ 
ТИЕ, НАСТАВНИЦИТЕ, КОИ ОДЛУЧУВАТЕ КАКО ЌЕ СЕ УПОТРЕБАТ 
РЕСУРСИТЕ СО ЦЕЛ ДА КРЕИРААТ СТИМУЛАТИВНА СРЕДИНА ЗА 

УЧЕЊЕ И ДА ГО МОДЕЛИРААТ ОНА ШТО ЌЕ ГО УЧАТ УЧЕНИЦИТЕ.

Ресурсите за учење можат да ги претворат училниците и другите образовни средини во 
опкружувања за активно учење, но како што веќе рековме, одговорноста е ваша, како на-
ставник, да ги лоцирате, селектирате, а понекогаш и да создадете најдобри можни ресурси 
за учење, а потоа да ги употребите на начини кои ги ангажираат учениците и водат до 
успех во учењето. Во овој дел ќе разгледаме пет категории на ресурси за учење: учебници, 
графички прикази, материјали кои се примарен извор и работни листови и други материја-
ли направени од наставникот. За секоја категорија нудиме листа за проверка, која може да 
се употреби за дизајнирање и евалуирање на одделни примери.

ИЗБОР И КОРИСТЕЊЕ НА УЧЕБНИЦИ

Учебниците се сè уште најкористените ресурси за учење, и веројатно нема наскоро да го 
изгубат ова свое значење. Тие нудат неколку погодности за наставниците. Тие обезбедува-
ат структуиран курс и серија важни активности. Меѓутоа, истовремено учебниците имаат 
тенденција да го стеснат ефектот на квалитетот на работата, особено ако се избрани без 
критичко преиспитување и некритички се користат во училницата.

Што е тоа што го прави еден учебник добар? Иако одговорите на ова прашање ќе се 
разликуваат од земја до земја, од регион до регион во рамки на иста земја и од предмет до 
предмет, неколку принципи важат буквално за секој учебник. Една доста екстензивна листа 
на такви принципи е изложена во табела 6.4.
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ТАБЕЛА 6.4
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕБНИК

Преземено од Stradling, 2002.

СОДРЖИНА   Кои теми се покриени? Дали се вклопуваат во курикулумот? Има ли празнини 
што треба да се покријат? Дали книгата бара значителен дополнителен 
материјал?

  Како е организирана содржината (структура и редослед)? На колку страници 
се обработува секоја тема? Дали овој сразмер го рефлектира покривањето во 
официјалниот курикулум?

  Постои ли баланс меѓу текстот и другите елементи (илустрации, карти, извадо-
ци, статистики, прашања)? Дали се тие соодветни на возраста и/или нивото на 
способност на учениците?

  Дали во учебникот има индекс, содржина и/или други елементи кои ќе им 
помогнат на учениците полесно да ги лоцираат информациите?

  Кога била за прв пат објавена книгата? Дали е содржината актуелна, научно 
релевантна и точна?

  Дали стилот во текстот е соодветен за возраста на учениците и/или нивото 
на способност (должина на реченици, употребениот речник, користење на 
визуелни средства)?

  Дали материјалите се правични кон различните култури и етнички групи? Има 
ли предрасуди, симплификации или редукционистички објаснувања?

ПЕДАГОШКИ 
ПРИСТАПИ

  Какви предзнаења и вештини треба да поседуваат учениците за да го користат 
учебникот ефективно?

  Дали функционира како „работен учебник“ (т.е. дали вклучува прашања, задачи, 
извори, вежби за оценување)? Ако не, дали постојат дополнителни книги 
обезбедени од издавачот (работни тетратки, атласи, збирки)?

  Какви прашања или задачи вклучува тој: дали се насочени кон памтење и 
репродуцирање на информациите од текстот или на учениците им даваат мож-
ности да истражуваат, споредуваат, критички да преиспитуваат или толкуваат? 
Дали ќе го поттикнат ученикот да размислува?

  Дали е книгата современа во чекор со модерните училишни практики? Дали 
била тестирана во полето или во училница?

  Колку соодветствуваат илустрациите, фотографиите, мапите и дијаграмите 
со текстот? Дали нудат дополнителни можности учениците да рефлектираат 
и истражуваат, или нивната функција е само да илустрираат и книгата да ја 
направат попривлечна?

  Дали може да се очекува дека книгата ќе го разбуди интересот за предметот кај 
учениците?

КНИГА   Дали книгата ќе ја преживее секојдневната употреба во училницата по разумен 
временски период?

  Дали е дизајнот добар (аранжман, бои, типографија)?
  Колку е тешка (ако учениците треба да ја носат секој ден)?
  Каква е во споредба со другите учебници на пазарот (дали е поскапа или 

поевтина, со подобар дизајн)?
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Кога учебникот ќе биде веќе избран, нашето внимание се свртува кон она што вие, 
наставникот, можете да го сторите за да го направите покорисен како ресурс за учење? 
Наведуваме некои работи кои можете да ги сторите во оваа смисла.

  Научете ги учениците да ја препознаат и разберат организацијата на книгата. 
Нека погледнат во содржината и распоредот на поглавјата. Научете ги како да ги 
разликуваат насловите на главите и поглавјата.

  Научете ги учениците како побргу да најдат информации за одделни теми преку 
употреба на одредени алатки, особено индексот. Научете ги како да го користат 
речникот за да го разберат значењето на непознатите зборови и концепти. 
Покажете им како да користат различни видови индекси – индекс на имиња, 
индекс на теми – како и како да пребаруваат низ зборовите и имињата сè додека 
не го најдат вистинското.

  Научете ги учениците како да ја одредат релативната важност на содржината 
вклучена во книгата. Научете ги како да го користат индексот за да го избројат 
бројот на страници посветен на секоја ставка. Научете ги да ги забележуваат 
промените на фонтот (големина, болд, курзив) како индикатори на значење.

Можете да ги научите учениците и на стратегии за подобрување на нивното разбирање на 
книгата. Тука спаѓаат следниве:

  Покажете им како да добијат општа претстава за содржината пред да ја прочитаат 
книгата. Тоа може да вклучи активен преглед на текстот преку разгледување на 
насловите, воведните резимеа или организатори, наслови и заглавја, илустрации 
и извори, прашања и задачи. Научете ги да генерираат прашања врз основа на 
информациите добиени со прегледот на книгата.

  Додека го читаат материјалот, охрабрете ги учениците да бидат активни читатели 
и да се обидат да разберат што сакал да каже авторот. Нека поставуваат прашања 
и одговараат на прашања кои го олеснуваат разбирањето на текстот. „Во што 
е значењето на она што го прочитав предмалку?“ „Зошто е ова важно?“ „Кои се 
големите идеи во текстот што го прочитав предмалку?“

  Откако ќе го прочитаат материјалот, учениците нека извршат активности кои 
помагаат во одржување на наученото во текот на времето (видете Поглавје 5).

РАЗБИРАЊЕ НА ТЕКСТОТ

Покрај учебниците, во многу училници честопати се користат и многу други пишани 
материјали. Станува збор за надворешни задачи за читање, извадоци подготвени од 
наставникот, видеостриминг прилози или транскрипти од говори, како и информации 
од Интернет и од други извори. Кога учебниците се примарни ресурси за учење, овие 
останати материјали за читање се сметаат за секундарни ресурси за учење. Следствено, 
на учениците првенствено им се дава одговорност самостојно да сфатат што читаат со 
минимална интервенција од наставникот. Сфаќањето на она што е прочитано е навистина 
двостепен процес. Прво, учениците мораат да го анализираат текстот во поглед на тоа 



Поглавје 6 154

што е важно а што не е, или што е релевантно за целта на читањето а што не е. Еден од 
начините на кои може да се открие како учениците го анализирале зададениот текст е од 
нив да се побараат пишани белешки. Второ, учениците мораат да разберат што читаат. 
Разбирањето не е едноставна работа; напротив, различните „видови“ разбирања се 
значајни при читање различни цели. Затоа, целта на секоја задача која се состои во читање 
мора да им биде јасна на учениците и таа мора да се однесува на целите на учење заради 
кои е одбран текстот. Во дискусијата што следува, најнапред ќе се осврнеме на правењето 
пишани белешки, а потоа ќе преминеме на разбирањето.

Правење белешки. Како што веќе беше спомнато погоре, кога учениците прават белешки, 
тие мораат да ги анализираат информациите. Со други зборови, тие мораат да направат 
разлика меѓу важните и помалку важните информации, да ги идентификуваат клучните 
концепти и суштински информации, да ја разберат клучната идеја („големата слика“) и да 
ја презентираат на организиран начин. И покрај насоките како да анализираат и прават 
белешки соодветно, сепак, голем број ученици прават многу куси белешки и честопати 
неорганизирани, или едноставно копираат што можат повеќе од самиот текст. Ова се 
некои сугестии за начини на кои на учениците ќе им се помогне да ја подобрат вештината 
на фаќање белешки.

  Фокусирајте го вниманието на учениците на тоа како е структуирана 
информацијата.

  Охрабрете ги учениците да не запишуваат сè што ќе прочитаат, видат или слушнат.
  Обезбедете им на учениците модели за правење белешки или рамки, заедно 

со повеќе правила или категории кои ќе им помогнат да ги структираат своите 
белешки.

  Побарајте од учениците да вежбаат изложување на главната идеја во една 
реченица.

  Поделете жолти или розови маркери и замолете ги учениците да ги употребат за 
да ви „покажат“ што сметаат дека е важно од она што го читаат.

  Охрабрете ги учениците да ги персонализираат своите белешки со употреба на 
големи букви, болдирани зборови, заглавја, скици и дијаграми.

  Научете ги учениците како да фаќаат белешки во формален облик, со тоа што 
првите наслови ќе ја одразуваат главната тема, вторите за поттемите и третите за 
детали (ако се потребни). Означувањето на главните точки ја нагласува хиерархи-
ската природа на пишаниот материјал, на тој начин што секој нов детален дел на 
информацијата ќе биде заведен под повисока категорија.

  Конечно, кога белешките ќе бидат направени, охрабрете ги учениците да ги 
прегледаат и дотераат. Нека одлучат сами кои информации се суштински и треба 
да се задржат, а кои треба да се избришат како небитни или непотребни.
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РАЗБИРАЊЕ НА ТЕКСТ КОГА СЕ ЧИТА ЗА РАЗЛИЧНИ ЦЕЛИ

Читањето со цел да се добие некоја информација е различно од читањето од задоволство. 
Читање за генерално разбирање на прочитаното е различно од она што се чита критички. 
Различните цели бараат различни стратегии за разбирање. Табелата 6.5 претставува 
анализа на пет типови разбирање дефинирано од аспект на целта заради која текстот им е 
даден за читање на учениците. Тоа се: буквално разбирање, толковно разбирање, критичко 
разбирање на авторот, критичко разбирање на пишаниот материјал и креативно разби-
рање. За секој тип, левата колона укажува што се очекува да научат учениците. Десната 
колона дава примери на прашања и фрази кои вие (наставникот) можете да ги употребите 
за да го поттикнете учењето.

Иако од наставниците во средните училишта не се очекува да ги учат учениците на 
основите на читањето, би било мудро ако ги научат учениците како да го осмислат она што 
им е зададено за читање, прво, преку анализирање, а потоа и со разбирање на тоа што го 
прочитале. Покрај тоа, може да се предаваат и стратегиите на саморегулација (види По-
главје 5) така што учениците ќе имаат контрола над она што го читаат, ќе одлучуваат дали 
го разбрале прочитаното или, пак, ќе направат приспособување на нивната стратегија на 
читање за да доведе до целосно разбирање на прочитаното.

ВРЕДНОСТА НА ГРАФИЧКИТЕ ПРИКАЗИ

Во најголемиот број училници, читањето и предавањето доминираат во наставата, што 
значи дека учениците стекнуваат знаења најмногу преку јазичниот режим. Графичките 
прикази се визуелни или графички алатки кои на учениците треба да им помогнат да ги на-
учат и задржат информациите стекнати преку визуелните прикази, да ја видат врската меѓу 
селектираните делови на информацијата во графички формат и да ги поврзат апстрактните 
концепти и принципи со конкретни претстави. Кога учениците прават концептуални мапи, 
ментални мапи, табели, дијаграм на тек, хронолошки мапи, Венови дијаграми и дијаграм на 
секвенции, тие активно креираат модел на мислење.

Постојат неколку причини за користење на овие графички прикази. Прво, според тео-
ријата за способноста за двојно процесуирање на работната меморија, информацијата се 
задржува во долготрајната меморија во две форми: визуелна и вербална. Информација 
која е претставена и визуелно и вербално се памети подобро отколку онаа која е при-
кажана само во една од двете форми. Второ, употребата на графички прикази бара од 
учениците да ја организираат информацијата на начини кои се од полза за меморијата (на 
пример, хиерархиски, каузално). Можете да користите готови графички прикази или да 
побарате од учениците сами да ги изготват. Сепак, имајте на ум дека не е доволно да им го 
кажете тоа на учениците. Ќе морате и да им покажете како да го направат тоа, со јасна и 
детална информација, практика и повратен одговор.
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ТАБЕЛА 6.5
РАЗБИРАЊЕ НА ПИШАНИ ТЕКСТОВИ КОРИСТЕНИ ЗА РАЗЛИЧНИ ЦЕЛИ

Преземено од Vizek, Vidović et al. ,2003.

ВИДОВИ РАЗБИРАЊЕ ПРИМЕРИ НА ПРАШАЊА 
И ФРАЗИ

БУ
КВ

А
Л

Н
О

 Р
А

ЗБ
И

РА
Њ

Е

Утврдување на главната идеја на 
текстот (кога е директно изразена)

Која е најзначајната реченица во текстот?
Определи го насловот на текстот.

Идентификување на детали кои ја 
специфицираат главната идеја

Кој? Што? Каде? Зошто? Како? Кога?

Забележување на каузалните 
релации во текстот

Затоа што…

Забележување на хронолошкиот 
редослед на настаните

Прво се случи тоа… потоа..., на крајот…

Следење упатства Првата работа што треба да ја сториш…, 
потоа, па потоа…, на крајот…

ТО
Л

КО
ВН

О
 Р

А
ЗБ

И
РА

Њ
Е

Изведување на главната идеја (кога 
не е експлицитно изразена)

Која е главната идеја, според тебе?
Зошто мислиш така?

Изведување на каузалните врски 
кои не се експлицитни

Која е причината за овие 
настани, според тебе?

Читање „меѓу редови“ (идентификување 
на нештата кои се имплицирани, 
но не изразени експлицитно)

Преформулирање на реченици; 
пополнување празнини.

Идентификување на 
расположенија и емоции

Кои зборови можат да поттикнат емоции?

Откривање на мотивите на авторот Зошто е ова напишано?

Извлекување заклучоци Што е тоа што мора да се 
случило пред оваа сцена?

Толкување на стилските фигури (идиоми, 
метафори, хиперболи, персонификации)

Што значи изреката „Не вреди да 
се плаче над истурено млеко“?
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КР
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на
 а

вт
ор

от

Препознавање на целта на пишувањето Да соопшти, едуцира, формира, 
убеди, забавува…

Препознавање на погледите на авторот Дали пишувањето е пристрасно 
или објективно?

Стил на пишување Прецизен? Духовит? Динамичен? 
Патетичен? Сериозен? Здодевен?

Компетенции Кои се референциите на авторот?

…
на

 м
ат

ер
иј

ал
от

Време на публикација на текстот Дали е застарен?

Оценување на валидноста и 
веродостојноста на информациите

Дали е ова извор на кој 
може да му се верува?

Оценување на соодветноста 
на информациите

Дали е текстот адекватен на целта?

Разликување факти од мислења Кои клучни зборови упатуваат 
на факт/кои на мислење?

КР
ЕА

ТИ
ВН

О
 Р

А
ЗБ

И
РА

Њ
Е

Мотиви за акција и 
(претпоставени) eфекти

Зошто се случило ова? Што 
ќе се случеше ако?..

Визуализација Како би можела да изгледа таа зграда?

Евалуација на постапката Дали тоа беше оправдано /
разумно/правично?

Решавање на проблем Кој беше проблемот? Како беше 
решен? Дали постоеја други можни 
решенија? Кое би го избрал ти?

Предвидување исходи Што мислиш дека ќе се случи следно?

Менување/подобрување на наративноста Дали недостасува некој опис? 
Што може да се изостави? Дали 
на заплетот/сторијата им треба 
забрзување/забавување?

Продуцирање нешто ново Наративно илустрирање (со слики, 
звук или движење). Претвори го 
текстот во песна, стрип или видео.
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Концептуалната мапа претставува визуелна презентација на карактеристиките на еден 
концепт; на врските и неговата хиерархиска организација (види ја слика 6.2). Задолжу-
вањето учениците да креираат мапа на одликите на еден концепт може да им помогне 
да го сфатат. Првиот чекор е јасното дефинирање на концептот и идентификувањето на 
неговите клучни одлики или карактеристики. Проверете дали учениците јасно сфатиле кој 
е централниот збор, концепт, истражувачко прашање или проблем околу кој ќе се изгради 
мапата. Потоа проверете дали сите клучни одлики на концептот (описните зборови, 
делови или описни прашања кои може да ги поврзете со концептот) се добро разбрани. 
Побарајте од учениците да ги категоризираат концептите и да ја објаснат категоризацијата 
и/или да создадат сопствени конкретни и внимателно избрани примери што ќе ги илустри-
раат клучните одлики на концептот. Ако е неопходно, вклучете примери и непримери за 
концептот. Аранжирајте ги полињата хиерархиски: користете пристап одгоре-надолу, од 
општи кон специфични и различни бои и облици за полињата и врските за да се идентифи-
куваат различните видови информации. (Адаптирано од делото на Џозеф Доналд Новак)

СЛИКА 6.2
МАПА НА КОНЦЕПТ ЗА ЖИВОТНИОТ ЕЛЕМЕНТ СОНЦЕ

Овде изложуваме примери на некои други корисни графички прикази.

Дава енергија во вид на

се 
користи 

за

неопходно 
за

ЖИВОТЕН 
ЕЛЕМЕНТ

СОНЦЕ

СВЕТЛИНА ТОПЛИНА

фотосинтеза

кружниот 
тек на 

водата

соларна 
енергија

температура 
на Земјата
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Мрежа на „бура на идеи“ е добра за почетни активности кога учениците генерираат идеи 
и прашања, го активираат предзнаењето и интересите, развиваат важни прашања и 
проблеми. Тоа помага да се соберат идеи за темата за да се разбие на поттеми и да се 
создадат истражувачки прашања засновани на поттемите. (Преземено од делото на Алекс 
Ф. Осборн)

Веновиот дијаграм е корисен графички приказ кога се споредуваат две нешта: забележу-
вањето на сличностите и разликите е фундаментален когнитивен процес. Овој дијаграм 
обезбедува простор да се запишат сличностите и разликите меѓу две или повеќе нешта 
(предмети, луѓе, места, настани и идеи). Тој може успешно да се примени на широк спектар 
предмети. Во овој едноставен Венов дијаграм, разликите можат да се наведат во одделни 
секции, а сличностите и заедничките карактеристики во делот кој се преклопува. (Презе-
мено од делото на Џон Вен)

Т-графикон е уште еден графички приказ што се користи за споредување и правење кон-
траст (сличности и разлики, за и против, предности и недостатоци). Двете заглавја на врвот 
се нештата кои се споредуваат, а централно позиционираните полиња се критериумите 
според кои се прави споредбата.
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Дијаграмите на тек или дијаграми на секвенции помагаат при организирање на ин-
формациите, правејќи запис на настаните во текот на времето или документирајќи ги 
преземените чекори. Тие ја опишуваат хронологијата на настаните, фазите, степените, 
акциите и исходите. (Преземено од делата на Френк Б. Гилбрет)

Менталната мапа е метод на правење белешки што се користи за визуелно скицирање на 
информацијата. Таа често се креира околу еден централен клучен збор, текст или идеја, на 
која се надоврзуваат идеи, зборови и концепти. Главните категории зрачат од централното 
поле, а помалите категории се ограноци на големите гранки. Овој метод го поттикнува 
симболичкото мислење („големата слика“). (Адаптирано од делото на Тони Бузан)

© Illumine – користено со дозвола (повеќе информации на www.mind-mapping.com)

Правење 
ментална 
мапа

1. Започнете од центарот на празната 

страница, поставена по должина, 

најдобро со сликовита претстава за да 

го означува вашиот предмет.

2. Користете зборови и слики низ целата 

мапа. Секаде каде што е можно употребувајте 

едноставни, КЛУЧНИ зборови напишани 

врз линијата. Секој збор или слика лежи врз 

сопствена линија.

3. Линиите треба да создаваат асоцијации (врски) со 

идеите колку што е можно појасно. Нацртајте ги така 

за да означуваат тек и да бидат суштествени, а секоја 

линија да има иста должина со зборот или претставата. 

Водете сметка линиите секогаш да се поврзани со 

крајот на линиите од претходното ниво. Обично, 

линиите што се поблиску до центарот треба да се 

подебели, а на краевите потенки.

4. Експериментирајте со различни начини на 

поврзување и нагласување на различни аспекти. 

Користете маркери, знаци и стрелки ако е 

неопходно.

5. Структурата која 

ќе се развие ќе 

биде „хиерархија 

што зрачи“, со идеи 

што зрачат од 

вашата централна 

тема и главните 

гранки.
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Причинско-последичната мапа е замислена за да ги прикаже визуелно каузалните врски. 
(Преземено од делото на проф. Каору Ишикава, од Универзитетот во Токио)

Временската оска е многу ефикасна визуелна презентација на хронолошки секвенции на 
настани во една сторија или историски наратив. (Преземено од делото на Џозеф Пристли)
извор: Snježana Koren et al. (2007)

ИЗБОР И КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНИ ИЗВОРИ

Под примарни извори се подразбираат материјални предмети од природната околина, 
артефакти, градби, споменици, а во историјата – и фотографијата и документите од минатото. 
Многу примарни извори им дозволуваат на учениците да ги употребат сите сетила; буквално 
сите примарни извори даваат увид за контекстот на вистинскиот живот, сегашниот или 
оној во минатото. Тие им даваат можност да се ангажираат во набљудување, истражување, 
преиспитување, споредување, дедукција, евалуација, толкување и комуникација. Овде 
наведуваме некои работи кои треба да ги имате на ум кога работите со примарни извори:

  Бидете сигурни дека ви е јасно зошто сакате да користите примарни извори; тие 
треба да бидат внимателно одбрани и да се во согласност со целите на учење.

  Во одреден степен, примарните извори се најдобро искористени кога отво-
раат нови области на истражување или нудат можност за развивање нови 
перспективи.

  Примарните извори треба секогаш да се сместат во нивниот вистински контекст. 
Ова значи дека треба да се знае потеклото на изворот (Кој го создал? Каде и кога? 
Зошто бил создаден? За кого бил создаден?).

  Работењето со примарни извори претпоставува ставање акцент на интерпрета-
цијата, а не на паметење на базични информации. Примарното прашање треба да 
биде: „Што сфативте од ова?“ (Види табела 6.6.)
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  Не оптоварувајте ги учениците со премногу извори. Наместо тоа, фокусирајте 
се на еден единствен извор за разумен временски период така што тие ќе го 
разберат неговото значење и важност во смисла на она што го учат во моментот.

  Секогаш барајте од учениците проширувања и објаснувања за нивните првични 
реакции. „Можеш ли да ми кажеш повеќе за тоа?“ „Како знаеш дека е така?“ „Зошто 
мислиш така?“ На овој начин учениците ќе научат да обезбедуваат поддршка за 
своите одговори.

TАБЕЛА 6.6
ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ПРИМАРНИТЕ ИЗВОРИ

ПРИМЕРИ НА ПРАШАЊА

ОПИС
Што ми кажува овој извор? 

Што треба да видам/слушнам/
допрам/помирисам?

Каков вид извор е ова?
Како знам дека е примарен извор?
Истражи и опиши точно што гледаш, 
слушаш, мирисаш или допираш.
Каква е твојата првична реакција на него?

КОНТЕКСТ
Што знам за околностите во 

кои бил создаден изворот?

Кој го напишал/создал?
Кој го нарачал? Кој го финансирал?
Кога и каде бил напишан/создаден?
Кои се главните одлики на времето во кое бил создаден?
Зошто бил напишан/создаден?
За кого бил напишан/создаден?
Како дошол до информации/материјал писателот/авторот?

ТОЛКУВАЊЕ
Што можам да заклучам во врска 
со изворот (од набљудувањето 
и од моето претходно знаење)?

Какво е неговото значење (ако го има) тогаш или сега?
Што мислиш дека се случува на сликата/фотографијата? 
Која е најзначајната личност? Можеш ли да ги 
замислиш звуците, мирисите и боите?
Шти ни кажува изворот за гледиштата или позициите на 
писателот/уметникот? Можеш ли да ги одделиш фактите, 
мислењата и аргументите? Дали е ова веродостоен извор? Има 
ли пристрасност? Како ги знаеш (аргументите)? Што во изворот 
ја поддржува твојата идеја (доказ)? Што би се случило ако?..
Споредба: Во што се тие слични/различни? 
Зошто се слични/различни?

ДИЗАЈНИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАБОТНИ 
ЛИСТОВИ, ФОЛИИ И СЛАЈДОВИ

Преголемото потпирање на еден единствен ресурс за учење може да биде проблем, 
бидејќи тоа вообичаено предизвикува здодевност во училницата и рамнодушност спрема 
задачите. Проблемот е особено акутен кога станува збор за работни листови и работни 
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тетратки. Меѓутоа, во исто време, буквално секој ресурс за учење може да биде полезен 
ако е соодветно избран и употребен. Така е и со работните листови. Силната страна на 
работните листови како ресурси за учење е што даваат можности за наведувана практика 
(под надзор на наставникот) и независна практика (самостојна работа) во врска со зна-
ењето и вештините стекнати на час. Тие можат да бидат дизајнирани и заради поддршка на 
други ресурси за учење (на пример, како дополнителен текст подготвен од наставникот, 
кој ги пополнува празнините во учебникот или како збир на прашања што треба да 
се користат покрај една слика, карта или дијаграм од учебникот). Конечно, работните 
листови може да се користат и за домашни задачи, така што учениците ќе можат да видат 
што научиле вчера при подготовката за денешната лекција. Табелата 6.7 содржи повеќе 
прашања што треба да се употребат при дизајнирањето работни листови. Со неколку 
модификации, прашањата може да се користат и за евалуирање на постојните работни 
листови создадени од други.

ТАБЕЛА 6.7
ПРАШАЊА ШТО ТРЕБА ДА СЕ ЗЕМАТ ПРЕДВИД ПРИ 

ДИЗАЈНИРАЊЕ НА РАБОТЕН ЛИСТ
Преземено од G. Butt, 2006.

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА: ДИЗАЈНИРАЊЕ НА РАБОТЕН ЛИСТ

ЦЕЛИ   Која е намената на работниот лист?
  Кои се целите на учење со кои е поврзан?

ПЛАНИРАЊЕ   Што треба да биде вклучено во работниот лист ? (на пример, прашања, 
илустрации, објаснувања)?

  Како ќе обезбедам работниот лист да е во јасна врска со целите на учењето?
  Како ќе бидат оценувани учениците? Како ќе им обезбедам повратен 

одговор?

ПРЕЗЕНТАЦИЈА   Како ќе го организирам работниот лист (текст, активности, повратен 
одговор)? Какви заглавја и ознаки треба да вклучам во него?

  Како ќе го дизајнирам изгледот на работниот лист: големина на фонт, 
илустрации, мапи, дијаграми и графикони? Ако е фокопиран, дали сè ќе биде 
јасно и читливо на работниот лист?

  Дали текстот и активностите се мотивирачки за учениците? Дали е речникот 
соодветен? Дали има премногу/премалку текст? Дали треба клучните 
зборови да бидат болдирани?

УПОТРЕБА   Како ќе им ги претставам работните листови на учениците?
  Дали сакам да го пополнат целиот работен лист за време на часот или некои 

активности ќе бидат завршени во вид на домашна задача?
  Постојат ли различни текстови/активности за различните ученици?

ЕВАЛУАЦИЈА   Дали работниот лист им помогна на учениците да ги остварат целите на 
учење?

  Дали учениците сметаат дека работниот лист бил корисен, интересен и 
стимулативен?

  Што можам да сменам во работниот лист или во начинот на кој го користев 
во иднина?
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ПРЕПОРАКА БРОЈ 5

КОРИСТЕТЕ ЈА ТЕХНОЛОГИЈАТА СООДВЕТНО И 
ЕФЕКТИВНО КАКО ПОТПОРА НА НАСТАВАТА, ЗГОЛЕМЕТЕ 

ГИ МОЖНОСТИТЕ ЗА УЧЕЊЕ И ЗГОЛЕМЕТЕ ГИ ПРОМЕНИТЕ 
ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ УСПЕХ ВО УЧЕЊЕТО.

Замислете наставник кој подготвува час по историја за античката цивилизација или час 
по географија посветен на некоја далечна земја. Сценаријата за вакви часови можат да 
предвидат слушање на предавањето од страна на наставникот, читање за цивилизацијата 
или земјата во учебникот, разгледување фотографии и географски карти, и веројатно, 
гледање на некои видеоматеријали. Денешната напредна технологија им овозможува на 
наставниците да имаат различни пристапи во дизајнирањето и спроведувањето на сцена-
риото. На пример, Гугл Ерт им овозможува на учениците да ја истражат патната мрежа на 
Земјата, тридимензионално да ја разгледаат нејзината површина, да посетат археолошки 
наоѓалишта и остатоци од градби и споменици во реалистичен стил и да искусат пано-
рамско разгледување на ниво на улици на големите градови. Денес располагаме со таква 
технологија која на наставниците им овозможува да развијат сценарија кои учениците 
ги придвижуваат од активни во интерактивни. Во поширока смисла, технологијата е 
околу нас и се користи во образованието со децении. Слајд проекторите, проекторите на 
филмови, и особено графоскопите редовно се користат од страна на голем број наставни-
ци. Развојот на технологиите во последните години, сепак, нуди многу поширок спектар на 
можности за наставниците кои редовно користат ТВ, видеоленти, цедеа, дивидија и ИКТ.

Употребата на компјутери и компјутерски заснована технологија во секојдневната настава 
има многу предности и може да го олесни и подобри процесот на подучување/учење на 
бројни начини. Како наставник, вие можете да користите различни видови образовен 
софтвер, од вежба-и-практика програми до туторијал програми, симулации и наставни 
игри до таблици и бази на податоци. Можете да користите софтвер за обработка на текст за 
да ги охрабрите учениците да пишуваат посолидни состави бидејќи софтверот ги олеснува 
постапките за внесување на текст, негово уредување, ревидирање и корекции толку често 
колку што е потребно. Интерактивните табли што користат допир за кориснички внес 
ја зголемуваат атрактивноста на наставата. Софтверот со кој се снабдени овие табли им 
овозможува на наставниците да ги чуваат своите белешки како електронски документи и 
да ги дистрибуираат до учениците на хартија, по електронска пошта или да ги споделуваат 
на нивните интернет-страници или електронски платформи за учење. Некои модели дури 
им дозволуваат на наставниците да ги снимаат своите предавања во видеофајлови, што 
може да биде многу корисно за учениците кои биле отсутни од училиште или за оние на 
кои им е потребно повторување и сакаат да го видат материјалот уште еднаш.

Интернетот е значајна алатка за учење и во најголем број случаи обезбедува поактуелни и 
поточни информации од оние во учебниците. Тој обезбедува пристап до огромни бази на 
податоци за најразлични теми. Информациите доаѓаат од владини и невладини организа-
ции; колеџи и универзитети; архиви, библиотеки и музеи; фирми и поединци. Тој, исто така, 
обезбедува многу услуги кои можат да бидат од полза и за наставниците и за учениците, 
а меѓу нив се хипермедиумските системи за извлекување на информации кои поврзуваат 
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најразлични интернет-материјали (вклучувајќи графикони, аудио и видеоснимки, текст, 
хиперлинкови) со комуникациски сервиси кои им овозможуваат на наставниците и 
учениците да комуницираат со другите преку текстуални пораки, гласовни или видеосред-
ства (на пример, електронска пошта, Скајп). Конечно, Интернетот може да се користи во 
училниците за да поттикне колаборативно учење. Учениците се во состојба да споделуваат 
откритија и да се поддржуваат едни со други. Таквата соработка не само што резултира во 
академски придобивки, туку и со социјални.

Конечно, Интернетот може да се употреби и за зголемување на знаењето на наставникот 
и за подобро разбирање што и како да предава. Постојат буквално илјадници интернет-
страници дизајнирани со цел на наставниците да им се обезбеди знаење, материјали, 
совети и насоки. Социјалните мрежи, блоговите, вики, сајтовите за споделување видеома-
теријали и другите платформи за самопубликување, означување и социјални обележувачи 
(social bookmarking) ви овозможуваат да правите многу повеќе од обично откривање 
информации. Сите тие ви даваат можности за интеракција, соработка, споделување идеи и 
информации, на успеси и неуспеси.

Како што е случај и со другите ресурси за учење, сепак, самата употреба на технологијата 
не гарантира дека ќе дојде до посакуваниот степен на учење. Прашањето не е колку 
наставниците и учениците ја користат технологијата, туку колку ефективно го прават тоа 
во функција на подобрување на квалитетот на процесот на подучување-учење. Како и кај 
сите други ресурси, соодветноста и релевантноста на технологиите ќе зависи и од целите 
на учење и од самите ученици. Како што нагласуваат Еген и Каучак (Eggen and Kauchak, 
2007), без поврзаност со целите на учење, технологијата може да биде контрапродуктивна 
и всушност да одвраќа од учењето. Во оваа смисла, табелата 6.8 ги опфаќа иницијалните 
прашања кои можат да се употребат за евалуација на интернет-страниците.
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ТАБЕЛА 6.8
ЕВАЛУАЦИЈА НА ИНФОРМАЦИИ ДОБИЕНИ ОД ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦИ

ЦЕЛ И АВТОРИТЕТ

 Дали целта на интернет-страницата е јасно изложена на почетната и на наредните страници?
 Дали може да се утврди авторот на страницата? Дали авторот дава некаква информација за себе, 

за своите квалификации и/или експертиза? Дали е дадена контакт информација (име, електронска 
пошта, телефон или адреса)?

 Дали авторот зборува во свое име или во име на организацијата во која работи?
 Дали веб-страницата е спонзорирана од некоја определена група, институција, фирма или владино 

тело? Дали ова ја зголемува или намалува нејзината кредибилност?
 Доколку не постои никаква информација за авторот и/или спонзорот на веб-страницата, има 

ли друг начин да се утврди нејзиното потекло? Побарајте, на пример, заглавје или подножје кое 
покажува афилијација, погледнете на веб-адресата или URL, или во доменот. Името на доменот 
може да помогне во утврдувањето на потеклото на веб-страницата. На пример: .ac (академска), 
.edu (образовна институција), .com (комерцијална организација), .org (непрофитна организација), 
.net (интернет-портал или административен хост/домаќин, организации инволвирани во мрежни 
технологии или дури име на интернет-простор со генерална намена), .gov (владина институција).

ТОЧНОСТ И ОБЈЕКТИВНОСТ

 Дали е обезбеден изворот на информациите?
 Има ли индикации за пристрасност? Дали страницата е дизајнирана за да ги моделира мислењата?
 За која публика е дизајнирана страницата?
 Кој е фокусот на информациите?
 Дали информациите се веродостојни и точни?
 Има ли реклами на страницата?

ПОСЕТЕНОСТ

 Дали на страницата има датум? Дали се вклучени датуми (на пример, датуми на „прво постирање“ 
или на „последно обновување“)?

 Ако е така, кога е последен пат обновена/изменета? Дали се информациите актуелни или застарени?
 Колку се точни линковите/врските? Дали се некои од нив нефункционални или преместени?

СОДРЖИНА

 Кои теми се покриени? Дали тие кореспондираат со курикулумот?
 Дали страницата нуди нешто што учениците не можат да го најдат на друго место?
 Каква е длабочината на покриеноста на информацијата?
 Дали е таа соодветна за возраста, предзнаењето и искуствата на вашите ученици?

ДИЗАЈН

 Дали е презентацијата направена професионално?
 Дали е страницата лесна за употреба и добро организирана?
 Дали линковите од страницата се конектираат соодветно?
 Дали е потребен посебен софтвер или хардвер за да се гледа целата страница (на пример, за аудио 

или видеоклипови)?
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Ресурсите за учење нудат огромни можности за поддршка на наставата и за олеснување 
на учењето. Тие ќе бидат далеку поделотворни ако се избрани врз основа на функцијата 
која треба да ја вршат во рамки на севкупната програма за изведување на наставата и 
врз основа на мотивацискиот импакт кој ќе го имаат на учениците. Без оглед на тоа кои 
ресурси за учење ќе одберете или создадете, сепак, одговорноста е ваша како наставник 
да ги „оживеете“ заедно со вашите ученици. Запомнете дека ресурсите за учење – дури и 
најинтерактивните меѓу нив, како што е Интернетот – претставуваат само алатки; вие сте 
тој кој мора да ги користи добро и мудро.
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Како наставници, секојдневно донесувате многу одлуки. Резултатите на неколку истражу-
вања од изминатиот половина век покажуваат дека во просек секој наставник донесува 
меѓу 800 и 1.000 одлуки секој ден. Некои од нив се во врска со планирањето (на пример, 
треба ли да внесам наставни медиуми на денешниот час?) и реализацијата (на пример, 
дали покривам премногу од материјалот, пребрзо за моите ученици?), но најважните одлу-
ки се евалуативни (оценувачки) по својата природа. Овие одлуки се во врска со учењето и 
изведбата на учениците. Дали учениците го научија она што сакав да го научат? Ако не, што 
да сторам во врска со тоа? Дали одново да им предавам или да работам во мали групи со 
оние ученици кои имаат најголеми потешкотии? Кои ученици напредуваат добро, а кои се 
слаби во учењето? Како да го оценам знаењето на моите ученици врз основа на покажа-
ното и сработеното? Ова се само некои од евалуативните прашања кои најголемиот број 
наставници си ги поставуваат (и одговараат) на редовна основа.

За да ги донесат овие евалуативни оценки, најголемиот број наставници се потпираат 
на информации добиени преку испитување на своите ученици. Водете сметка за 
дистинкцијата која во претходната реченица се прави помеѓу евалуацијата (оценувањето) 
и испитувањето. Испитувањето е процесот преку кој се добиваат или се собираат инфор-
мации. Eвалуацијата (оценувањето) е судот кој се носи врз основа на информациите кои 
ви се на располагање. Можете да го испитате знаењето поставувајќи им на учениците 
серија прашања кои се однесуваат на вашите цели на учење, а потоа ги оценувате нивните 
одговори врз основа на неколку критериуми (на пример, точно-неточно; одлично-
добро-задоволително-слабо). Со други зборови, иако испитувањето треба да обезбеди 
информации за евалуацијата, евалуацијата е таа која внесува човечки елемент во процесот 
на донесување одлуки. Затоа наставникот може да има добри информации, а сепак да 
донесе лоши одлуки.

Дистинкцијата помеѓу евалуацијата и испитувањето е особено значајна кога одлучуваме за 
тоа како најдобро да ги наградиме нашите ученици за нивното знаење и изведба. Двајца 
наставници може да прегледаат идентични резултати при испитувањето на еден ученик и 
да дадат сосема различни оценки. Ова отсуство на конзистентност наведе некои познавачи 
да ја доведат во прашање кредибилноста на оценките кои им ги даваме на учениците. Во 
неговото класично дело „Die Fragwürdigkeit der Zensurengebung“ („Дубиозите на давањето 
оценки“), Карлханц Ингенкамп (1977) запиша – затоа што „оценките не ги исполнуваат 
компаративните функции... целиот наш систем на школска авторизација е заснован на 
фикција“ (стp. 192).

Тоа што различни наставници оценуваат ист квалитет на работа на различен начин е 
делумно разбирливо. Далеку поизненадувачки е, меѓутоа, што еден ист наставник може да 
оцени иста изведба различно кај различни ученици (Becker, 1983) и во различни ситуации 
(Ziegenspeck, 1999). Овие научни резултати го наведоа Бекер (1983) да сугерира дека кај 
наставниците постојат одредени тенденции што ги имаат при реализацијата на задачата да 
ги оценат учениците, а тие пак имаат влијание врз оценките што ги доделуваат, без 
оглед на фактичките резултати на учениците.

Поради проблемите поврзани со евалуацијата, примарниот акцент на ова поглавје 
е на испитувањето и, уште поконкретно, на дизајнирањето добри постапки на 
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испитување и соодветно и мудро користење на добиените резултати. Во однос 
на евалуацијата, ние само би побарале од вас да носите добри одлуки во врска со 
давањето оценки кои се во согласност со резултатите од вашето проценување и кои 
се правични кон сите ученици.

Испитувањата се разликуваат меѓу себе по степенот на формалност. Некои од нив 
се неформални. На пример, со внимателното опсервирање на учениците добивате 
информации кои ќе ги искористите при донесувањето најразлични одлуки. Дали треба 
да забавам (бидејќи гледам дека голем број ученици изгледаат изгубено)? Дали треба да 
понудам повеќе примери (бидејќи гледам дека многу ученици изгледаат збунето)? Дали 
треба да покажам повеќе ентузијазам (бидејќи неколку ученици имаат проблем да останат 
будни)? Одговорите на ваквите прашања може да резултираат со моментални промени во 
начинот на кој се држи наставата. Така, може да забавите, да дадете повеќе примери или да 
бидете поентузијастичен.

Други испитувања, особено тие што се поврзани со оценувањето на учениците, се пофор-
мални. Кога треба да дадете оценки, на пример, поверојатно е дека ќе спроведете квизови 
или тестови или ќе побарате од учениците да напишат есеи или да подготват истражувачки 
извештаи, наместо да се потпирате на секојдневните набљудувања. Покрај ваквите одлуки 
во врска со оценките, податоците од поформалните испитувања можат (и веројатно треба) 
да бидат употребени при донесувањето одлуки во врска со вашата настава. Кои цели ги 
совладале вашите ученици, а кои не? Ако поголем број од учениците не ги совладале 
конкретните цели, дали имам време да се вратам назад на овие цели или морам да одам 
напред доколку сакам да ја покријам целата содржина што треба да им ја предадам до 
крајот на полугодието?

Зборот испитување (assessment) потекнува од латинскиот assidere, што значи „да седиш 
покрај или заедно со“. Идеално, седењето покрај одделни ученици, зборувањето со нив, 
слушањето и гледањето додека работат ќе ни обезбеди најдобри информации во врска 
со нивната ангажираност и учење на кои потоа може да се засноваат одлуките. Меѓутоа, 
училниците преполни со голем број ученици не се идеална средина за вакво персонализи-
рано проценување. Во поголемиот број училници, наставниците не можат да „седат покрај“ 
секој ученик. Во вакви средини морате да пронајдете методи на работа во групи кои ќе 
ви овозможат да дојдете до информациите што ви се потребни за да донесете одлуки и 
во врска со наставата и со наученото (при што наученото се однесува и на индивидуални 
ученици и на целиот клас). Изборот на методот/методите зависи од тоа зошто се прави 
испитувањето (т.е. со каква цел), какви информации ви се потребни за да донесете одлука 
(т.е. основа за одлуката), и кога ви се потребни тие информации (т.е. брзината и времето за 
донесување одлука).

Сè поголем број наставници почнуваат да веруваат дека одлучувањето може да биде 
најсуштинската од сите вештини при вршењето на наставничката дејност. Покрај тоа, 
валидните, веродостојни и точни податоци добиени преку висококвалитетно испитување 
лежат во срцевината на доброто одлучување. За да се стане подобар наставник, морате да 
научите да носите основани одлуки во врска со секој одделен ученик (одлуки за учењето) 
и во врска со групите ученици (одлуки за наставата). Пред да продолжите со читањето на 
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ова поглавје, ве поканувам да размислите за тоа како моментално доаѓате до информа-
циите и како носите одлуки во врска со наставата и со учењето. Прашањата вклучени во 
табела 7.1 треба да го водат вашето размислување.

ТАБЕЛА 7.1
САМОИСПИТУВАЊЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО

ЗОШТО, 
КАКО И КОГА

Со каква цел ги испитувате учениците?
Со какви алатки или техники го правите тоа?
Како (и колку често) неформално ги испитувате учениците?
Како (и колку често) формално ги испитувате учениците?

КОРИ-
СТЕЊЕ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ

Какви одлуки носите врз основа на резултатите од испитувањето?
Како ги носите одлуките засновани на резултатите од испитувањето?

ВАШЕТО 
ЗНАЕЊЕ

Што мислите дека е вашата силна страна во областа на испитувањето?
Што мислите дека е вашата слаба страна во областа на испитувањето?
Какви промени внесувате за да го подобрите квалитетот на испитувањето?

Пред да преминеме на препораките, мораме да адресираме уште едно прашање, односно 
фактот дека изразот „испитување“ има негативна конотација за голем број педагози. 
Иако тоа има голем потенцијал за подобрувањето на учењето за сите ученици, историски 
гледано тоа било повеќе бариера отколку мост кој водел до нови образовни можности. 
Резултатите од испитувањето на учениците се користеле за етикетирање на учениците, со 
ознаки што определувале во кои групи би биле упатени некои од нив, и во крајна линија, 
тие биле предизвик за курикулумот и за квалитетот на наставата што ја добивале овие 
ученици. Употребата на резултатите од испитувањето е особено проблематично затоа што 
голем број тестови се предмет на остра критика поради пристрасноста и неправичниот 
однос кон учениците од малцинските групи, особено јазичките групи и другите маргина-
лизирани ученици. Признаваме дека испитувањето има и своја „темна страна“, особено 
кога се комбинира со несоодветни и пристрасни оценки засновани на резултатите од 
неправично испитување.

Истовремено мораме да размислиме како може испитувањето да се искористи попозитив-
но и продуктивно. Изведено на професионален начин и кога резултатите се користат за 
да ги зголемат, а не намалат, образовните можности, испитувањето станува исклучително 
важно и корисно во нашите напори за подобрување на севкупниот квалитет на наставата и 
учењето. Проблемот е како да се дизајнира начинот на испитување и како да се искористат 
добиените резултати на „попозитивен и продуктивен начин“. Петте препораки кои следува-
ат имаат за цел да ви помогнат во решавањето на овој проблем.



Оценување177

ПРЕПОРАКА БРОЈ 1

ЗАСНОВАЈТЕ ГО ВАШЕТО ИСПИТУВАЊЕ ПРИМАРНО НА ЦЕЛИТЕ 
НА УЧЕЊЕТО, УСОГЛАСУВАЈЌИ ГО НИВОТО ИЛИ ТИПОТ 

НА ЦЕЛИ СО СООДВЕТНИ ОБЛИЦИ НА ИСПИТУВАЊЕ.

Оваа препорака, всушност, се состои од два дела. Првиот е мошне едноставен: бидете си-
гурни дека постои јасна врска меѓу целите за учење и испитувањето. Ако, на пример, ваша 
цел е учениците да ги запомнат влијанијата на Отоманската Империја врз современите 
балкански земји, тогаш би било соодветно да се испита ученичкото знаење преку барање 
да наведат три влијанија што ги сметаат за клучни. Би било несоодветно учениците да се 
прашаат за трите клучни влијанија на Австро-Унгарија врз современите балкански земји.

Вториот дел од препораката е малку посложен: бидете сигурни дека обликот на испиту-
вање е во согласност со нивото на целта. Испитувањето може да се изврши низ повеќе 
форми: прашања со куси одговори, прашања со повеќе понудени одговори, есеи, пишани 
извештаи, усни презентации, конструкции (на пример, изградба на сад кој ќе спречи да се 
скрши јајцето ако се фрли од 50 метри височина) и актуелни изведби (на пример, изведу-
вање на оригинална едночинка). Неусогласеноста помеѓу целите за учење и испитувањето 
лесно се забележува. Нема да сакате да употребите прашања со повеќе понудени одговори 
за да ги испитате целите кои од ученикот бараат да креира нешто. Многу попогодно за 
таквата цел ќе биде пишувањето есеј, конструкција на предмет или изведба. Слично на 
ова, нема да користите есеј, конструкција на предмет или изведба за да испитате колку се 
запаметени некои факти. Прашањата со куси одговори и прашањата со повеќе понудени 
одговори се најпогодни за испитување на сеќавање и препознавање на факти, односно 
изрази.

Иако неусогласеноста се забележува лесно во најголем број ситуации, обезбедувањето 
усогласеност помеѓу целите на учење и испитувањето е далеку потешка работа. По 
Поглавје 2 беше дискутирана ревидираната Блумова таксономија (РБТ). Таа се состои од 
шест категории когнитивни процеси: паметење, разбирање, применување, анализирање, 
оценување и создавање. Овие процеси стануваат глаголи во изјавите поврзани со декла-
рираните цели. Целта на учење спомената во претходниот пасус е на најниското ниво на 
РБТ, паметење (така, учениците треба да ги запамтат главните влијанија на Отоманската 
Империја врз современите балкански земји). Барањето учениците да наведат што запамти-
ле е сосема разумен начин на испитување на тоа ниво на цел на учење. Но, претпоставете 
дека вашата цел е учениците да ги споредат влијанијата на Отоманската и Хабзбуршката 
Империја врз современите балкански земји. Во овој случај, барањето учениците само да 
ги наведат влијанијата што ги извршила секоја империја е недоволно. Наведувањето на 
влијанијата не е исто што и нивното споредување. Посоодветен начин на оценување би 
бил доколку на учениците им се даде Венов дијаграм (види Поглавје 6) и од нив се побара 
да ги запишат уникатните влијанија на секоја империја во соодветниот круг, а „заеднич-
ките“ влијанија во делот каде што се пресекуваат двата круга. Добар практичен совет во 
оваа смисла е при избирањето на алатките и техниките на испитување да се стави фокус 
на глаголот содржан во целта на учењето. Ако, на пример, целта на учењето укажува дека 
учениците треба да споредат, тогаш при испитувањето од учениците треба да се побара да 



Поглавје 7 178

направат споредба. Слично, ако целта на учењето упатува дека учениците треба да оценат, 
тогаш испитувањето треба навистина да побара од учениците да направат оценување.

Табелата 7.2 сумира некои од најсоодветните испитувања за цели кои ги вклучуваат секоја 
од шесте когнитивни категории на ревидираната Блумова таксономија. Мора да се напом-
не дека ставките во табелата се дадени со цел да послужат како илустрации. Табелата не ги 
вклучува сите можни примери на соодветни форми на испитување. Сепак, ако примерите 
ви понудат разбирање на типот/типовите на испитување кои би биле соодветни, тогаш би 
требале да бидете способни да донесете основани одлуки за други типови на испитување 
кои, исто така, би биле соодветни за секое ниво на целта на учење.

ТАБЕЛА 7.2
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИСПИТУВАЊАТА СО НИВОАТА НА ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕ

Преземено од: http://www.cmu.edu/teaching/assessment/basics/alignment.html.

НИВО НА ЦЕЛ НА УЧЕЊЕ СООДВЕТНО ИСПИТУВАЊЕ/ИСПИТУВАЊА

Помнење (на пример, именување, сеќавање, 
препознавање или идентификување)

Објективни ставки на тестови како прашања 
со куси одговори, поврзување, означување 
и прашања со повеќе понудени одговори

Разбирање (на пример, толкување, давање 
примери или илустрирање, класификација, 
сумирање, споредување, објаснување, 
заклучување или предвидување)

Есеи, збир на задачи, дискусија на час, концеп-
туални мапи, причинско-последични графички 
прикази, прашања со повеќе понудени одговори

Примена (извршување, спроведување, 
демонстрирање, употреба)

Збир на проблеми, задачи за изведба, 
лабораториски вежби, симулации

Анализирање (диференцирање, разлику-
вање, организирање, квалификување)

Студии на случај, проекти, вежби за 
отстранување неправилности, дебати, 
есеи, истражувачки извештаи

Оценување (проверка, надгледу-
вање, критика, просудување)

Критички рецензии, критики, студии на 
случај, дневници, збирка на проблеми

Создавање (генерирање, поставување 
хипотези, дизајнирање, планирање, 
произведување, конструирање)

Истражувачки проекти, експерименти, 
музички композиции, есеи, бизнис-планови, 
дизајнирање на интернет-страници

До овој момент се фокусиравме исклучиво на целите во когнитивниот домен. Што можете 
да сторите за да ги испитате целите во психомоторниот, социјалниот и емоционалниот 
домен? Испитувањето во психомоторниот домен настојува да го одрази она од когнитив-
ниот во тоа дека клучно при усогласувањето на испитувањето со целите е фокусирањето 
на глаголите. Ако, на пример, целта е учениците да научат да користат компас, тогаш 



Оценување179

испитувањето мора од учениците да бара користење на компас. Ако целта е учениците да 
применат конкретни танцови чекори, тогаш испитувањето мора да бара од нив примена 
на тие танцови чекори при рутинското танцување. Во ниту една од овие ситуации не е 
соодветно учениците да ги наведат чекорите при користењето на компасот или да ги 
нацртаат танцовите чекори. Набројувањето и цртањето се сосема различни од практич-
ната изведба. Голем број ученици се способни да набројат или да нацртаат, но едноставно 
не се во состојба да направат изведба. Изведувањето е особено важно во психомоторниот 
домен бидејќи голем број цели на учење нагласуваат дека учениците фактички прават 
нешто физички.

Во поглед на целите на учење во социјалниот домен, посакуваната форма на испитување е 
опсервацијата. Ако целта за учениците е да користат ефективно интерперсонални вештини 
во рамки на групата, тогаш ќе сакате да ги набљудувате додека работат во група. Листа за 
проверка, скала за оценување или рубрика која ги вклучува клучните интерперсонални 
вештини можат да се употребат при оценување колку добро учениците ги практикуваат. 
[Рубриката е експлицитен пример на критериуми и придружни нивоа на изведба кои 
можат да се користат за испитување и оценување на ученичката работа или изведба.] Во 
некои случаи може да биде потребно играње улоги и симулации за да се создадат 
ситуации во кои посакуваните резултати од учењето ќе се покажат. Претпоставете, на 
пример, дека целта е учениците да употребат соодветни стратегии за да решат интерпер-
сонални или групни конфликти. Наместо чекање навистина да настане конфликт, може да 
се воведе симулација, a од учениците да се побара да играат улоги во поглед на дејствата и 
однесувањата во конфликтната ситуација.

За крај, во однос на целите на учење во емоционалниот домен, најпосакуван метод на 
испитување е самоотчет на ученикот. Во многу случаи, кусите самоотчетни извештаи 
може да дадат добар дел од потребните информации. Сликата 7.1, на пример, содржи три 
начини на кои учениците реагираат на различните поттици од самоотчетот. На пример, ако 
вашата цел има врска со подобрување на односот кон одреден предмет (или училиште или 
учењето воопшто), можете да побарате од учениците да покажат колку е нивниот однос 
позитивен или негативен на тој начин што ќе стават X на соодветното лице во првиот ред 
на сликата. Преку барање учениците да ја завршат оваа задача во две различни временски 
точки, можете да го утврдите степенот на промена (т.е. на учење) до кој стигнале. Слично, 
ако вашата цел се однесува на зголемување на самодовербата во учењето, можете од уче-
ниците да поба рате да покажат колку се сигурни дека добро го владеат курсот или колку 
добро го одговориле тестот така што ќе стават X на соодветниот цилиндар во вториот ред 
на сликата. Ако се сосема сигурни, своето X ќе го стават на цилиндарот од левата страна 
(оној со највисоко ниво на сигурност). Алтернативно, можете да ги замолите да го стават 
знакот X на скалилото во третиот ред кое ја претставува нивната сигурност (највисокото 
скалило покажува највисока сигурност). Поентата овде е дека испитувањето не мора да 
биде сложено за да биде корисно.
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СЛИКА 7.1
ФОРМАТИ ЗА РЕАКЦИИ ПРИ ИСПИТУВАЊЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ

ПРЕПОРАКА БРОЈ 2

ОДБЕРЕТЕ ТАКВИ АЛАТКИ И ТЕХНИКИ ЗА 
ИСПИТУВАЊЕ КОИ СЕ БАЗИРААТ НА ЦЕЛТА 

ПОРАДИ КОЈА ГИ ИСПИТУВАТЕ УЧЕНИЦИТЕ.

Во училниците во светот, испитувањето се користи за разни намени. Историски, 
примарната цел на испитувањето била доделување оценки на учениците (на пример, 
единица, двојка, тројка, четворка, петка). Потрадиционални употреби на резултатите од 
испитувањето, исто така, вклучуваат распоредување на учениците во групи или патеки 
на курикулумот (на пример, групи со високи наспроти ниски способности; патека за 
подготовка на универзитет наспроти патека за подготовка за професија), како и за да се 
определи нивната подготвеност за одредени курсеви (на пример, германски II, хемија) или 
програми (на пример, програми за надарени ученици). Во текот на изминатите неколку 
децении, сè поголемо внимание се посветува на два дополнителни начина на користење 
на резултатите од испитувањето: подобрување на учењето (наместо само доделување 
оценки врз основа на добиени резултати) и дијагностицирање на тешкотии во учењето (т.е. 
утврдување на причината/причините за неуспехот кај некои ученици). За овие две намени, 
резултатите од испитувањето може да се разгледаат поединечно за секој ученик или за 
групи ученици (на пример, класови, училишта, земји).

За да ги поедностават малку работите, педагозите прават разлика меѓу две генерални 
намени на испитувањето: „испитување на наученото“ или „сумативно испитување“ и 
„испитување за наученото“ или „формативно испитување“. Подобрувањето/дијагнозата се 
именува како „испитување за наученото“ или „формативно испитување“. Честопати се ци-
тира мислата на Роберт Стејк во поглед на сумирањето на разликата помеѓу формативното 

01

02

03
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и сумативното испитување, која гласи: „Кога готвачот ја пробува супата, тоа е формативно; 
кога гостите ја пробуваат супата, тоа е сумативно“ (стp. 24). Да продолжиме со аналогијата, 
кога готвачот ја пробува супата, може да се направат промени за подобрување на нејзини-
от вкус. Но, во времето кога супата е сервирана пред гостите, предоцна е за промени.

Табела 7.2 наведува мноштво различни алатки кои можат да се употребат за формативно и 
за сумативно испитување. Да напомнеме уште еднаш, овие листи само нудат примери и не 
се затворени.

ТАБЕЛА 7.2
МОЖНИ АЛАТКИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА 

ДВАТА ВИДА ИСПИТУВАЊЕ СПОРЕД НАМЕНАТА

НАМЕНА, ЦЕЛ МОЖНИ АЛАТКИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ

Испитување 
на наученото

Текстови, писмени испити, есеи, извештаи, усни испити, изведби

Испитување 
за наученото

Набљудување, прашања на час, работни листови, квизови, дневници, дијагно-
стички тестови, самоиспрашување/испрашување од врсници, практични вежби

Иако формативното испитување вообичаено ги вклучува и подобрувањето и дијагнозата, 
важно е да се сфати улогата што ја игра (може да ја игра, треба да ја игра) дијагнозата при 
донесување одлуки во функција на подобрување. Едноставно кажано, точната дијагноза 
ги зголемува шансите за успешно подобрување. Земете пример од областа на медицината, 
поле во кое е особено важно симптомите да се разликуваат од причините. Болките, 
уморот, кашлањето, треската или препотувањето се само симптоми. Секој од нив може да 
резултира од различни базични причинители. Уморот, меѓу другото, може да е резултат 
на инфекции, лекови и проблеми со спиењето. Третирањето на симптомот (уморот) без 
разбирање на причината (инфекцијата) нема да биде ефикасно. Давање лекарства на лице 
кое страда од умор поради земање лекови не само што нема да биде ефикасно, туку може 
да биде и опасно. Така е и со образованието, барем во одреден степен. Една работа е да 
знаеш дека еден ученик или група ученици имаат тешкотии при решавање на математички 
проблеми. Сосема друга работа е да сфатиш дали причината лежи во неразбирање на 
прочитаното, неспособноста да се анализира проблемот, изборот на несоодветна стра-
тегија за решавање или станува збор за едноставни компјутерски грешки. Фокусирањето 
на подобрување на компјутерските вештини кога проблемот лежи во немање аналитички 
вештини (како препишувањето лек за лице кое е веќе под терапија) нема да донесе 
никакво подобрување во учењето.

Важноста напорите за подобрување да бидат засновани на точна дијагноза води до 
третиот тип испитување: испитување како учење. Испитувањето како учење е процес во 
кој испитувањето се третира како уште една можност за учење. Тоа значи дека наставни-
ците и учениците одлучуваат за тоа кои докази се потребни и за начинот на кој треба да се 
соберат, организираат и сортираат, пред да се донесе заклучок дека навистина дошло до 
учење. Во рамки на испитувањето како учење, учениците редовно размислуваат за својата 
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работа, донесуваат судови во врска со квалитетот на нивната работа, а ако работата не ги 
задоволува стандардите за квалитет, определуваат што конкретно можат да сторат за да го 
подигнат квалитетот на својата работа. Рубриките, накусо споменати погоре, се корисни 
алатки во овој поглед. Иако голем број педагози гледаат на рубриките како на алатка за 
испитување, тие функционираат како ресурси за учење кога се користат за да им помогнат 
на учениците да ги сфатат своите предности и слабости, да се фокусираат на своето 
подобрување во конкретни области или за унапредување на општиот напредок.

Сите три намени на испитувањето имаат вредност и легитимитет. Како што веќе беше 
споменато, за генерации ученици предоминантната намена беше во испитување НА 
наученото. Денес, за нас како наставници, предизвикот е изнаоѓање баланс меѓу сите три 
цели, предизвик кој ќе бара повеќе внимание да се посвети на испитувањето ЗА учењето и 
за испитувањето КАКО учење. Табелата 7.3 сумира некои од главните разлики меѓу целите 
на одделните испитувања.

ТАБЕЛА 7.3
НАМЕНА, РЕФЕРЕНТНИ ТОЧКИ И ГЛАВЕН ПРОЦЕНИТЕЛ 

ЗА ТРИТЕ ОПШТИ НАМЕНИ НА ИСПИТУВАЊЕТО

Преземено од Earl (2003)

ОПШТА НАМЕНА СУДОВИ/ОДЛУКИ РЕФЕРЕНТНИ ТОЧКИ
ГЛАВЕН 

ПРОЦЕНИТЕЛ

Испитување НА 
наученото

Давање оценка, 
промоција, доделу-
вање одликувања, 
прераспоредување

Вообичаено 
другите ученици

Наставник

Испитување ЗА 
наученото

Наставни одлуки, 
моментални или 
долгорочни

Цели, очекувањата 
во курикулумот

Наставник (ве-
ројатно со учество 
на ученикот)

Испитување 
КАКО учење

Самонадгледување, 
саморегулација, 
самокорекција

Цели, лични 
аспирации

Ученик

на за како

учење
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ПРЕПОРАКА БРОЈ 3

НАУЧЕТЕ ГИ УЧЕНИЦИТЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ТЕХНИКИТЕ 
НА САМОИСПИТУВАЊЕ И САМОЕВАЛУАЦИЈА

Оваа препорака следува директно од значењето на постигнувањето баланс меѓу испиту-
вањето НА наученото, испитувањето ЗА наученото и испитувањето КАКО учење. За да се 
постигне овој баланс, мора да ги внесеме учениците во дискусија и за учењето/знаењето 
и за испитувањето. Ако ученикот не ја разбере својата улога и во учењето и испитувањето, 
концептот на „испитување КАКО учење“ нема да може да се оствари во практика. За да 
се реализира ова испитување, учениците треба да ги разберат (1) значењето на целите, 
(2) доказите кои се поврзани со остварувањето на целта која ќе се оствари (или треба да 
се оствари) и (3) критериумите и стандардите според кои ќе се просудуваат доказите во 
поглед на тоа дали се остварени целите (и колку добро) или не. Втората работа е самоиспи-
тувањето (т.е. собирањето докази), додека третата точка е самоевалуација (просудување на 
доказите). На табелата 7.4 е прикажан еден пример.

ТАБЕЛА 7.4
РАЗБИРАЊЕ НА ЦЕЛТА, ДОКАЗИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ И СТАНДАРДИТЕ

РАЗБИРАЊЕ НА… ПРИМЕР

Цел Учениците ќе анализираат повеќе поеми во поглед на нив-
ната денотација и конотација, фантазија, фигуративен јазик, 
ритам и метрика, како и тонот и музичките средства.

Докази Учениците ќе добијат поема која никогаш порано не ја прочитале и од нив ќе 
се побара да ја анализираат во поглед на поетските елементи вклучени во цел-
та. Ќе напишат кус есеј од 500 зборови за да ја опишат и сумираат анализата.

Критериуми и 
стандарди за 
евалуација

Есејот ќе биде оценет со употреба на „Рубрика за поетс-
ка анализа“ покажана во табела 7.5. Освојувањето 12 од 15 
индикатори ќе индицира совладување на целта.

Во својата суштина, целта е поврзана за анализата (когнитивниот процес) и со поезијата 
(содржината). Зборовите кои следуваат по „поезија“ наведени во целта се факторите кои 
учениците треба да ги вклучат во својата анализа (на пример, употреба на фантазија и 
фигуративен јазик). За да се испита дали ја постигнале поставената цел, на учениците ќе им 
биде дадена поема „која никогаш порано не ја виделе“ и од нив ќе се побара да ја анализи-
раат и да ја напишат својата анализа во вид на есеј. Есејот ќе биде оценет од наставникот 
со употреба на рубрика која содржи 15 индикатори организирани околу пет критериуми 
(види ја табелата 7.5). На учениците кои ќе бидат наградени за 12 од вкупно 15 индикатори 
ќе им биде кажано дека ја совладале целта. Ако учениците треба да добијат оценки за 
оваа задача, вие ќе определите како бројот на индикатори ќе биде пренесен во оценки (на 
пример, 14–15, петка; 12–13, четворка; 10–11, тројка; 8–9, двојка; помалку од 8, единица). Во 
овој пример, значи, „владеењето“ ќе биде еквивалентно со оценките петка или четворка.
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Трите прашања на крајот од табелата 7.5 им даваат можност на учениците да размислуваат 
за својата изведба. Споредбата на оваа самоевалуација со вашата евалуација може да 
послужи за две цели. Прво, ќе ви даде вам, на наставникот, информации кои можат да се 
употребат за подобрување на наставата во врска со поставената цел, и сега и во иднина. 
Второ, таа на учениците им дава можност да ја споредат самоевалуацијата со вашата 
евалуација (во вашата улога на експерт за предметната материја). Споредбите како овие 
ќе им помогнат на учениците да ја остварат крајната цел на третата препорака, односно 
да развијат стратегии и техники кои ќе им овозможат да станат релативно „објективни“ 
евалуатори на сопственото знаење.

ТАБЕЛА 7.5
РУБРИКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА АНАЛИТИЧКИ ЕСЕЈ ЗА ПОЕЗИЈА

КРИТЕРИУМИ ИНДИКАТОРИ ДА (ОБЕЛЕЖИ)

Вовед
Почеток кој ангажира и го задржува вниманието (В1)
Соодветни општи информации (наслов, поет) (В2)
Кохерентна теза/контролирани впечатоци (В3)

Одговор на 
поезијата

Сеопфатно сфаќање на поемата (О1)
Придонес со стилски изрази кон значењето на текстот (О2)
Идеи поддржани со точни и детални референции (О3)

Заклучок

Преформулирање на тезите и суми-
рање на клучни поенти (З1)
Заклучниот коментар дава перспек-
тива и животни примени (З2)

Стил
Течна интеграција на поткрепувачки докази (С1)
Разновиден, прецизен и жив избор на зборови (С2)
Соодветен глас и тон за публиката (С3)

Правила

Коректни и комплетни реченици (К1)
Коректна поврзаност на субјектот и глаголот (К2)
Точна и конзистентна употреба на времињата (К3)
Коректна употреба на интерпункција, 
големи букви, правопис (C4)

Вкупно ____/ 15
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САМООЦЕНУВАЊЕ НА ЕСЕЈ ЗА АНАЛИЗА НА ПОЕЗИЈА

Име: _______________________________________________ Датум _____________

1. Она што најмногу ми се допаѓа во мојот есеј е __________________________
_____________________________________________________________ затоа што

_______________________________________________________________________.

2. Она што треба да го подобрам следниот пат е _________________________
_____________________________________________________________ затоа што

_______________________________________________________________________.

3. Верувам дека за овој есеј заслужив оценка   5   4   3   2   1   затоа што______
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Дискусијата во претходниот пасус укажува на една важна поента во врска со самои-
спитувањето и самооценувањето. Едноставното дозволување (или барање) учениците 
да се ангажираат во самоиспитување и самооценување не значи дека сите ученици ќе 
стасаат до испитување и оценување кое точно ќе им ги рефлектира знаењето и изведбата. 
Овие почетни испитувања и оценувања мораат да бидат на некој начин поддржани или 
верификувани пред да бидат прифатени како точни и реалистични. Самоиспитувањето и 
самооценувањето не се цел сами по себе. Тие се повеќе алатки и техники кои учениците 
можат да ги користат додека настојуваат да го подобрат квалитетот на својата работа и 
знаењето во текот на времето. Употребени соодветно, самоиспитувањето и самооцену-
вањето се начин за помагање на учениците да се почувствуваат дека се задолжени, а не да 
се повредени од испитувањето и оценувањето. Конечно, инволвирањето на учениците во 
процесот на испитување ги учи да формираат логични судови за себеси, за нивната работа 
и за нивното знаење, што е од суштинско значење за критичкото мислење и подлабоките 
нивоа на учење. Ова е само уште еден пример за „испитување КАКО учење“.

Постојат бројни стратегии и техники за самоиспитување и самооценување што можат да 
користат во текот на полугодието или учебната година, без оглед на специфичните цели 
кои се остваруваат. Тука можеме да ги наброиме дневниците, картите за напредокот на 
ученикот, листата на проверки и скали за оценување. Да ги разгледаме поединечно.

ДНЕВНИЦИ ЗА УЧЕЊЕТО

Дневниците за учењето се начин на систематизирање на самоиспитувањето. Учениците би 
требале да бидат охрабрувани да пишуваат за она што го научиле, нивната перцепција за 
совладувањето на целите и проблемите со кои се соочиле, како и што планираат да сторат 
следно. За дневниците да бидат максимално полезни, (1) учениците треба да ги водат 
редовно и (2) секој внес треба да се фокусира на конкретен настан или прашање. Табелата 
7.6 покажува еден пример за структуирана форма на дневници за учењето.
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ТАБЕЛА 7.6
ЕДЕН ФОРМАТ ЗА СТРУКТУИРАЊЕ НА ПИШУВАЊЕТО ВО 

ДНЕВНИК НА УЧЕЊЕТО ОД СТРАНА НА УЧЕНИКОТ

Преземено од www.open.ac.uk

ДАТУМ 25 АПРИЛ

Опис на настанот Менторска работа

Што научив?
Ги разјаснив темите од блок 3 и ги поврзав со 
она што треба да го знам за испитот.

Краткорочни 
импликации

Корисно за тестот на крајот на полугодието за три недели.

Долгорочни 
импликации

Да запомнам да се вратам на темите кога ќе правам ревизија.

Повратен одго-
вор од другите

Открив дека и другите ученици беа збунети околу значењето на секција 
2; некои од нас ќе го дискутираат ова дополнително на форумот.

Што ќе сторам 
поинаку?

Ќе стапам во контакт со другите ученици; тоа ми помага да дознаам 
дека и другите се збунети од некои работи во курсот и зборувањето 
за тоа ни помага. Ќе користам повеќе работа на форуми.

Белешки
Сè уште имам нејаснотии во врска со едно од прашањата за завршниот 
тест на крајот на полугодието; морам да го прашам менторот.

КАРТИ ЗА НАПРЕДОКОТ НА УЧЕНИКОТ

Картите за напредокот на ученикот можат да се користат во најразлични образовни 
средини. Тие ја опишуваат серијата на долгорочни цели кои учениците можат да ги 
испитаат повремено, а потоа да определат колку се убедени дека ја совладале секоја од 
целите (види табела 7.7). Со оглед на тоа што нагласокот е на прогресот (т.е. на учењето), 
учениците се упатени да пишуваат датуми кога ги пополниле картите. На пример, ако 
ученикот е „средно сигурен“ за тоа како ја разбира теоријата на основите на критичкото 
размислување на 18 февруари 2013, тој би запишал 18/2/13 во полето кое кореспондира со 
првиот ред и втората колона.
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ТАБЕЛА 7.7
ПРИМЕР ЗА КАРТА ЗА НАПРЕДОКОТ НА УЧЕНИКОТ

Преземено од: www.nottingham.ac.uk

Име __________________________________________________________________________

Насоки: Опиши ја својата сегашна доверба во твоето знаење во однос на секоја од наведените цели со запи-
шување на денешниот датум (во нумеричка форма) во соодветната колона: многу сигурен, средно сигурен, 
не многу сигурен, сосема несигурен. Не заборавај да го внесеш датумот; не одговарај со ознака X или со 
штиклирање.

НИВО НА ДОВЕРБА/СИГУРНОСТ

ЦЕЛ МНОГУ СРЕДНО НЕ МНОГУ ВООПШТО НЕ

1.  Ја разбирам теоријата на основите 
на критичкото размислување.

2.  Ги толкувам ситуациите 
точно во пишана форма.

3.  Ги толкувам ситуациите 
точно во усна форма

4.  Ги толкувам ситуациите без 
правење суд за оценката.

5.  Идентификувам постојно релевантно 
знаење во конкретна ситуација.

6.  Избирам стратегии и техники 
за решавање на конкретни 
ситуации и проблеми.

7.  Идентификувам претпоставки 
важни за една ситуација.

8.  Креирам алтернативни насоки на 
дејствување за одредени проблеми.

9.  Дизајнирам акционен план за да 
обезбедам правилно применување 
на стратегиите и техниките за 
решавање на проблеми.

10.  Оценувам успех или неуспех на 
стратегии за решавање проблеми 
или насоки на дејствување врз 
основа на достапни докази.
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Повеќекратните внесови во таблицата му дозволуваат на наставникот или на ученикот 
да определат дали (и колкава) промена се случила. Ако повеќе датуми се појавуваат во 
иста колона, тогаш дошло до мал степен на учење. Од друга страна, ако постои постојано 
движење на датумите во колоните, тоа укажува дека дошло до одреден степен на учење во 
текот на полугодието.

СКАЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

Скалите за оценување и листите за проверка се конструираат лесно и се многу корисни 
за самоиспитување и самооценување. Клучната разлика меѓу нив е во тоа што скалата 
за оценување бара од учениците да одберат една од неколкуте нумерички категории 
(на пример, од 1 до 5, или од 1 до 10), додека листата на проверки бара само едноставни 
да/не одговори. Скалите за оценување имаат предност пред листите за проверка кога 
се бараат степени на реакција. На пример, ако изјавата е „Вчера читав книга“, или е така 
или не е. Затоа, во овој случај доволна е листа за проверка. Ако изјавата гласи „Уживав во 
книгата што ја читав вчера“, може ќе сакате да назначите колку сте уживале во читањето 
со користење на скала од 1 до 5 (каде „1“ претставува „не, воопшто“, а „5“ означува „многу“). 
Табелата 7.8 прикажува пример на едноставна листа за проверка за самонадгледување на 
процесот на читање. Со оглед на тоа што нагласокот е на учењето како „промена во текот 
на времето“, силно се препорачува таква листа да биде пополнета повеќепати во текот на 
курсот или полугодието.

ТАБЕЛА 7.8
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ЧИТАЊЕ

Преземено од: www.tesl-ej.org

ИМЕ  ____________________________________________________________________________  

ДАТУМ   ____________________________________________________________________________

ДА   НЕ Претходно читав [име на книгата, расказот или статијата], јас:

___  ___  

___  ___  

___  ___  

мислев на насловот и што тој сугерираше за текстот.

разгледав цела книга или делови од неа.

си поставив цел на моето читање.
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ДА   НЕ Додека читав [име на книгата, расказот или статијата], јас:

___  ___  

___  ___  

___  ___  

___  ___  

___  ___  

___  ___  

___  ___  

___  ___

развив дијалог со авторот.

замислував како може да изгледаат местата, луѓето, настаните.

направив поврзување со сопствени искуства.

заклучив од индициите дадени од авторот.

предвидов што следно би рекол авторот и ја прове-

рив исправноста на предвидувањето.

препрочитував делови кои ми беа збунувачки.

се обидов да го определам значењето на зборовите кои не 

ги знаев од контекстот во кој беа употребени.

ДА   НЕ Откако прочитав [име на книгата, расказот или статијата], јас:

___  ___

___  ___  

___  ___  

___  ___  

___  ___  

размислував за прочитаното.

го дискутирав со некого прочитаното и впечатоците од него.

сумирав што прочитав и што научив.

развив подлабока интепретација на текстот.

го оценив прочитаното и ги поддржав моите процени со референции од текстот.

Како што беше веќе сугерирано, висококвалитетно ученичко самоиспитување и само-
оценување се можни само ако учениците го интернализираат значењето на изразите 
„квалитет“ и „извонредност“ (види и во Поглавје 9). Ако еден ученик мисли дека слабона-
пишаниот есеј е „многу добар“, тогаш самооценувањето ја промашува оцената. Еден од 
начините на кој учениците почнуваат да ги усвојат карактеристиките на извонредната 
работа е со оценување на работата на соучениците. За да се направи ова продуктивно, 
сепак, учениците мораат сосема јасно да сфатат што треба да бараат во сработеното на 
своите соученици. Кои се факторите или атрибутите кои ја диференцираат извонредната 
од просечната работа? Кога еднаш учениците ќе ги сфатат критериумите кои ја дефинираат 
извонредноста, поверојатно е дека ќе ги користат истите критериуми за да го подобрат 
квалитетот на својата работа. Ако се користи оваа техника, сепак, имињата на учениците 
треба да бидат отстранети од задачата за да се избегне евентуална незгода.

Како заклучок може да се каже дека постојат повеќе придобивки од самоспитувањето и 
самооценувањето. Прво, тие им овозможуваат на учениците да го надгледуваат своето 
учење во различни точки во рамки на курсот. Второ, тие можат да доведат до развој 
на критичко мислење, кое за возврат може да им помогне на учениците да почнат 
пообјективно да гледаат на своите силни и слаби страни. Трето, самоспитувањето и 
самооценувањето промовираат развој на поавтономни, независни ученици. Конечно, за 
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вас како наставник, опсервациите и размислувањата на учениците даваат вреден повратен 
одговор за преобмислување и рафинирање на начинот на кој предавате. Оваа придобивка 
води директно до четвртата препорака.

ПРЕПОРАКА БРОЈ 4

КОРИСТЕТЕ ГИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ФОРМАЛНОТО ИСПИТУВАЊЕ 
ЗА ДА ГИ РАЗБЕРЕТЕ СИЛНИТЕ СТРАНИ И СЛАБОСТИТЕ КАЈ 

УЧЕНИЦИТЕ СО ЦЕЛ ДА ЈА ПОДОБРИТЕ НАСТАВАТА.

Како што беше веќе споменато, формалните начини на испитување вклучуваат квизови, 
тестови, есеи, истражувачки извештаи и сценски настапи. Податоците добиени од сиве 
овие испитувања може да се претстават во една едноставна табела, во чија лева колона 
се внесени имињата на учениците, ставките за тестовите, прашањата или критериумите за 
оценување се заглавја за другите колони во табелата. Погледнете за момент назад во ру-
бриката за аналитички есеј за поезија во табелата 7.5. Табелата 7.9 ги претставува бројот на 
бодови на една хипотетичка група ученици по петте критериуми од табелата 7.5. Бројките 
во полињата го претставуваат бројот на показатели за кои секој ученик добива признание.
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ТАБЕЛА 7.9
ЗБИРЕН РЕЗУЛТАТ ОД УЧЕНИЧКАТА ИЗВЕДБА ЗА 

РУБРИКАТА АНАЛИТИЧКИ ЕСЕЈ ЗА ПОЕЗИЈА

Ученици Вовед Одговор Заклучок Стил Правила Вкупно

Aлфонсо 3 2 2 2 4 13

Бадра 3 3 2 2 4 14

Кутро 2 2 2 1 3 10

Даманск 3 2 2 2 3 12

Ели 1 0 1 0 2 4

Фреда 0 0 0 1 2 3

Герхард 3 0 2 1 2 8

Харисон 2 3 2 2 3 12

Исак 3 3 2 3 4 15

Џон 2 3 2 2 3 12

Катрина 2 3 2 2 3 12

Леонардо 0 2 1 1 2 6

Малпас 3 2 2 2 3 12

Некретија 1 1 0 1 1 4

Офелија 2 3 2 2 2 11

Пол 3 3 2 3 3 14

Кванц 0 0 1 1 2 4

Роби 3 3 2 3 4 15

Стефани 3 3 2 3 4 15

Торвел 3 1 2 3 2 11

Просек
2,1 (од 3)
70%

1,95 (од 3)
65%

1,65 (од 2)
82,5%

1,85 (од 3)
61,6%

2,8 (од 4)
70%



Поглавје 7 192

Забелешка за табелата. Бројките во редот „просек“ го претставуваат просечниот збир на бодови 
претставен во проценти. На пример, просечниот збир на бодови за критериумот „Вовед“ за 20 
ученици изнесува 2,1. Постојат три индикатори поврзани со овој критериум. Ако 2,1 (просечниот 
збир на бодови) се подели со 3 (бројот на индикатори) се добива 0,7, што се претвора во 70%.

Табелата 7.9 претставува голем број на информации во многу едноставен формат. Редовите 
на табелата даваат информации за секој ученик. На пример, можете лесно да забележите 
дека Исак, Роби и Стефани добиле максимум бодови, а Бадра и Пол пропуштиле само 
еден индикатор. Ако одлучите да формирате групи за дополнителни писмени задачи, би 
било мудро овие пет ученици да се сместат во одделни групи, така што тие би можеле да 
создадат водство во определената група и асистенција на одделните членови на групата. 
Гледајќи и натаму во редовите, можете да видите дека шест ученици не поминале добро со 
анализата на поезијата: Ели, Фреда, Герхард, Леонардо, Некретија и Кванц. Нивниот збир на 
бодови се движат меѓу 4 и 8.

Задржувајќи го вниманието на поединечни ученици (т.е. на редовите од колоната), но ис-
питувајќи одделните критериуми (т.е. колоните), гледаме дека Фреда добила нула бодови 
по сите пет критериуми. За разлика од неа, Герхард се чини дека има најголеми проблеми 
со „одговорот на поезијата“, односно со критериумот кој најдиректно се однесува на 
примарната цел. Герхард покажал релативно добар успех во поглед на воведот, заклучокот 
и употребата на правилата. Иако Торвел покажал просечно добар резултат по сите основи, 
гледаме дека тој, како и Герхард, најслаб резултат покажал по критериумот „одговор на 
поезијата“. Меѓутоа, се чини дека иако Герхард може да пишува релативно добро, тој не 
научил доволно добро за да владее добро со примарната цел на методската единица.

Кога ги анализираме податоците од колоните на табелата, фокусот се свртува од поеди-
нечните ученици кон критериумите за оценување (кои сосема лесно може да се заменат 
со индивидуални прашања, ставки во тестот, па дури и цели зависно од природата на 
испитувањето). Генерално, учениците оствариле најдобар резултат во поглед на заклучо-
ците, а најлоши по основа на стилот. Примерите од есеите на најдобрите ученици можат да 
послужат за да им се помогне на другите ученици да го сфатат значењето на стилот и какви 
се вашите очекувања од нив по оваа основа во иднина. Ако сакате да добиете повеќе 
информации за стилот (или за кој било друг критериум), би можеле да креирате слична 
табела во која колоните ќе ги претставуваат соодветните индикатори наместо погенерал-
ните критериуми. Оваа подетална анализа може да сугерира, на пример, дека клучниот 
проблем со стилот лежи во тешкотијата да се интегрираат поддржувачките докази за 
тезите во есејот. Што можете да сторите за да им помогнете на учениците низ наставата да 
се подобрат во оваа конкретна област?

Како што веќе беше кажано, најважниот критериум кој се однесува на примарната цел 
на учењето е „одговорот на поезијата“. Учениците имаат нешто подобар резултат по овој 
критериум одошто во поглед на стилот, но не толку добар како што покажале во однос на 
воведот, заклучоците и правилата на пишување. Сепак, девет ученици добиле максимални 
бодови за „одговорот на поезијата“. По еден пример од секој од деветте есеи би можел 
да се презентира на графоскоп, а секој ученик би можел да зборува за својот пример, 
нагласувајќи го мисловниот процес додека го пишувал (или да посакате да ги поттикнете 
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учениците со поставување прашања како „Зошто се фокусираше на тој дел од поемата?“ 
„Како ја направи врската меѓу одделните стилски фигури и вкупното значење на поемата?“

Водете сметка дека ако ги истражите податоците од табела 7.9 изложени хоризонтално (т.е., 
редовите), можете да ги видите силните и слабите страни на секој ученик. Ако, од друга 
страна, ја анализирате вертикално (т.е., по колони), ќе ги видите силните и слабите страни 
на класот во целина. И двете перспективи може да доведат до промени во процесот на 
подучување-учење, што ќе бидат од полза за учениците генерално или индивидуално 
(како и за малите групи ученици).

За крај, ние не сугерираме дека треба да престанете да ги користите податоците од 
испитувањата за да им доделите оценки на учениците. Традиционалната употреба на 
овие податоци – односно, испитувањето на наученото – веројатно уште долго ќе биде 
присутна. Она што го сугерираме барем да се земе предвид е можноста од придвижување 
кон испитување за наученото и, можеби, испитување како учење. Внимателната анализа 
на податоците од испитувањето ќе ви помогне да се движите во оваа насока. Кога еднаш 
ќе се почувствувате сигурни во однос на забележувањето и анализирањето на податоците 
од испитувањето, како што беше илустрирано погоре, можеби ќе откриете дека поместу-
вањето од испитување на наученото кон испитување за наученото не е воопшто тешко. 
Тоа не бара промена во начинот на кој ги испитувате вашите ученици; напротив, тоа бара 
промена во начинот на кој гледате во резултатите од испитувањето. За крај, пред да преми-
неме на последната препорака, мора да се нагласи уште нешто. Анализата, толкувањето и 
користењето на податоците од испитувањето е цикличен процес. Кога еднаш ќе направите 
промени во вашата настава, ќе треба да соберете нови податоци за да ја утврдите делот-
ворноста на промените. И овие податоци ќе треба да се анализираат и интерпретираат, 
што може да доведе и до натамошни промени.

ПРЕПОРАКА БРОЈ 5

ДАЈТЕ ИМ НА УЧЕНИЦИТЕ СООДВЕТНА И ДЕТАЛНА 
ПОВРАТНА РЕАКЦИЈА КОЈА ЌЕ ИМ ОВОЗМОЖИ ДА ГИ 
ИСПРАВАТ ГРЕШКИТЕ И НЕДОРАЗБИРАЊАТА, КАКО 

И ДА ГО ПОДОБРАТ УЧЕЊЕТО ВО ИДНИНА.

Претходната препорака се однесуваше на тоа како да направите податоците од испиту-
вањето да имаат поголема смисла и полза за вас како наставник. Оваа последна препорака 
ја адресира потребата да направите овие податоци да имаат поголема смисла и полза за 
вашите ученици. Едноставното давање оценка од „5“ до „1“ за еден есеј и соопштувањето 
на резултатот на ученикот не претставува конструктивен повратен одговор. Тие знаат дека 
нивните есеи биле добри или лоши, но не и зошто е тоа така и што можат да сторат за да се 
подобрат.

Соодветниот повратен одговор им дава на учениците информации кои им помагаат да 
разберат и, во крајна линија, да го подобрат своето учење и изведба. Со други зборови, 
учениците треба да бидат способни да го поврзат повратниот одговор што го добиваат, 
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квалитетот на своето учење и изведба и промените кои можат да ги направат за да се 
подобрат. Сè поголем број истражувања сугерираат дека подобрувањата во учењето и 
изведбата се можни ако училишните испитувања се: (1) фокусирани и со јасна намена, (2) 
усогласени со целите на учењето, (3) користат за да обезбедат постојан описен повратен 
одговор во врска со учењето, и (4) ги вклучува учениците во процесот на испитување.

Во поглед на инволвирањето на учениците во процесот на испитување, би сугерирале на 
своите ученици повремено да им ги поставувате прашањата од табела 7.10. Иако овде не е 
поставен рок за одговарање на прашањата, почетокот на курсот или методската единица 
и евентуалната промена во целите се чинат како добра можност учениците да размислат 
за она што го разбираат, но и за да видите дали вие и вашите ученици споделувате исто 
разбирање на нештата. Петтото прашање може да се одговара периодично во текот на 
процесот на учење како начин за стимулирање на метаспознанието (видете Поглавје 5). 
Конечно, можеби ќе сакате да посветите малку време за да им ги објасните на учениците 
значењето и смислата на секое од прашањата, пред да почнат да ги одговараат за првпат.
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ТАБЕЛА 7.10
ПРАШАЊА ЗА УЧЕНИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ И МЕТАСПОЗНАНИЕТО

Преземено од Kellough, R.D. & Kellough, N.G., 1999.

ПРАШАЊЕ КУС ОДГОВОР

1. Каде сум се упатил?

2. Каде сум сега?

3. Како да стасам каде што тргнав?

4. Како ќе знам дека сум стасал таму?

5. Дали сум на вистинската па-
тека која води дотаму?

Што треба да сторите за да го подобрите повратниот одговор што им го нудите на уче-
ниците? За традиционалните тестови и квизови може да се употреби и обичен формулар 
каков што е прикажан во табела 7.2. Во горниот правоаголник од сликата го наведувате 
името на ученикот, датумот кога е спроведено испрашувањето и неговиот „наслов“ (на 
пример, квиз за растењето на растенијата). Во следниот правоаголник правите листа на 
силните страни во поглед на изведбата на ученикот при испрашувањето. Во овој аспект, 
наведување барем на една силна страна е охрабрувачко. Долниот правоаголник е поделен 
на два дела. Во левиот накусо ги опишувате слабостите кои биле евидентни при изведбата. 
Потоа, во десниот, за секоја слабост давате сугестија како ученикот може да ја елиминира 
или суштински да ја редуцира во иднина.
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СЛИКА 7.2.
ЕДНОСТАВЕН ФОРМУЛАР ЗА ДАВАЊЕ ПОВРАТЕН 

ОДГОВОР НА УЧЕНИЦИТЕ

ИМЕ ____________________________________________________  ДАТУМ ____________________

ОЦЕНКА ________________________________________________________________________

Силни страни

Слабости Сугестии за подобрување

Ако испитувањето е во облик на есеј, истражувачки извештај или настап, за сосема кон-
кретен повратен одговор на учениците може да се употребат рубрики како тие прикажани 
во табела 7.5. Добродизајнираните рубрики многу им помагаат на учениците да ги видат 
своите силни и слаби страни во однос на секој конкретен критериум на оценување. Преку 
експлицитното поврзување на критериумите за оценување со целите на учењето, учени-
ците добиваат повратен одговор за својата изведба во однос на поставените цели. Откако 
учениците ќе ги разберат своите силни и слаби страни, може да се употреби табела 7.11 за 
учениците да ги надминат своите слабости, претворајќи ги во предности.
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ТАБЕЛА 7.11
ПРИМЕР НА ПОВРЗУВАЊЕ НА ПОВРАТНИОТ ОДГОВОР 

СО КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕТО

КРИТЕРИУМИ/ИНДИКАТОРИ РЕЛЕВАНТНИ РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ

Вовед

  Почеток кој ангажира и го задржува 
вниманието

  Соодветни општи информации
  Кохерентна теза/контролирани впечатоци

Прочитај „Воведен став“
[http://homeworktips.about.com/od/
paperassignments/a/introsentence.htm]

Одговор на поезијата

  Сеопфатно сфаќање на поемата
  Придонес со стилски изрази кон значењето 

на текстот
  Идеи поддржани со референции

Учествувај во сесии на туторство со врсник 
предводени од соученици кои се одлични по 
критериумот „одговор на поезијата“; Види го 
распоредот на средбите на огласната табла

Заклучок

  Преформулирање на тезите и сумирање на 
клучните поенти

  Заклучниот коментар дава перспектива

Прочитај „Пишување заклучок“ [http://
web.gccaz.edu/~mdinchak/101online_new/
conclusions.htm]; Направи пар со соученик 
кој исто така има тешкотии со заклучоците и 
дискутирајте како да го примените она што го 
прочитавте за да ги подобрите вашите есеи

Стил

  Течна интеграција на поткрепувачки докази
  Богат, прецизен и жив избор на зборови
  Соодветен глас и тон

Гледајте го видеото „Поенти за стилот“ [http://
writingcenter.pdx.edu/resources/video/
index.php]; Обиди се да усвоиш некои од 
идеите во ревизијата на есејот и поднеси 
ја новата верзија на наставникот

Правила

  Коректни и целосни реченици
  Добра усогласеност на субјектот и глаголот
  Точна и конзистентна употреба на времињата
  Точна употреба на интерпункцијата, големите 

букви и правописот

Погледни го постерот прикажан во Прилог 
7.1; оди на http://www.quia.com/quiz/1473978.
html и провери го твоето разбирање 
на разните правила за пишување. Ако 
имаш проблем со изразите од постерот 
или ако имаш слаби резултати на квизот, 
закажи средба со наставникот.

Редовите од табелата 7.11 се преземени директно од табелата 7.5, со критериумите и 
индикаторите од табелата 7.5 комбинирани во заглавје на една колона. Во десната колона 
ќе видите примери на ресурси за учење поврзани со секој критериум и соодветен збир на 
повеќе индикатори. Водете сметка дека четири од петте критериуми вклучени во табелата 
7.11 се однесуваат на пишувањето во општа смисла, додека само вториот се однесува 
конкретно на анализа на поезија. Оттука, табелата 7.11 може да се користи за најразлични 
писмени задачи со едноставна измена на вториот критериум согласно видот на задачата.
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Пред да го заклучиме ова поглавје, да погледнеме назад на петте препораки што ги 
понудивме. Ве повикуваме да ги споредите овие препораки со оние четири сугестии за 
подобрување на испитувањето понудени од Организацијата за економска соработка и 
развој (ОЕЦД).

  Воспоставете таква култура во училницата која охрабрува интеракции и употреба 
на алатките за испитување, правејќи го испитувањето интегрален дел на животот 
во училницата.

  Воспоставете цели на учење и водете сметка за прогресот на секој ученик во 
насока на остварување на поставените цели.

  Обезбедете таков повратен одговор за учењето на ученикот и неговите изведби, 
којшто е заснован на индентификување на силните и слабите страни, а е доволно 
конкретен за да биде разбран и употребен од учениците.

  Вклучете ги активно учениците во процесот на учење и испитување, помагајќи им 
да ја видат поврзаноста на двата процеса.

Веруваме дека лесно ќе ја забележите сличноста.

За крај, земете ја предвид визијата за училницата во иднината на Лорна Ерл (2003). „Можам 
да го замислам денот, во не толку далечна иднина, кога на испитувањето и оценувањето 
нема да се гледа со лоши претчувства и страв; кога тие нема да бидат одделени од настава-
та и учењето; кога нема да се користат за казнување или забрана на пристапот кон важното 
знаење; и кога на нив нема да се гледа како на приватни, мистични церемонии. Наместо 
тоа, испитувањето и подучувањето/учењето ќе бидат реципрочни, така што секој процес 
ќе придонесува за другиот на начин кој ќе ги збогати и двата процеса. Испитувањето ќе 
покажува не само колку учениците знаат и разбираат, туку и ќе долови колку од тоа е ново 
знаење, ќе обезбеди и различност и квалитет на работата, со што ќе се покажат длабочина-
та, широчината и зреењето на размислувањата кај секој ученик. За возврат, ова богатство 
од информации ќе биде искористено да предизвика дополнително учење и пофокусирана 
настава“. (стp. 4)
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СУШТИНСКИ ПРАВИЛА ЗА ПИШУВАЊЕ

ПРАВИЛО 1

КОМПЛЕТНИ РЕЧЕНИЦИ

1.а Избегнувај фрагменти од реченица
1.б Избегнувај три точки
1.в Избегнувај премногу запирки
1.г Одржувај паралелна структура

ПРАВИЛО 2

ГОЛЕМИ БУКВИ

2.а Реченици
2.б Лични именки
2.в Објавени трудови
2.г Организации
2.д Кратенки
2.ѓ Наслови на курсови

ПРАВИЛО 3

ЗАПИРКИ

3.а Набројувања во серија
3.б Две одделни мисли
3.в Две или повеќе придавки
3.г Директно обраќање
3.д Воведни елементи
3.ѓ Прекинувачи на реченица
3.е Нерестриктивни фрази и клаузули

ПРАВИЛО 4

НАВОДНИЦИ

4.а Наслови
4.б Посебни зборови
4.в Цитати

ПРАВИЛО 6

ПОСЕБНА ИНТЕРПУНКЦИЈА

6.а Две точки
6.б Точка и запирка
6.в Три точки
6.г Цртичка

ПРАВИЛО 7

УСОГЛАСЕНОСТ НА ПОДМЕТ И ПРИРОК

7.а Еднина, множина, сложена реченица
7.б Неопределени заменки

ПРИЛОГ 7.1
ПОСТЕР ЗА ПРАВИЛА ЗА ПИШУВАЊЕ
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Дигиталната верзијата на речникот Мирјам-Вебстер го дефинира усогласувањето како 
„соодветно позиционирање или приспособување на деловите едни со други“. Дигиталниот 
речник на Макмилан додава дека усогласувањето е „организација на активности или 
системи на начин на кој тие се во согласност и добро се вклопуваат заедно“. Во училниците 
во светот, примарните „делови“ на „системот“ се целите, испитувањето, наставата и ресур-
сите за учење. Во образованието, усогласувањето на овие делови за да „се вклопат добро 
заедно“ е прикажано на слика 8.1. Со оглед на тоа дека ресурсите за учење генерално се 
користат како поддршка на наставата (предавањата), овие два „дела“ се споени. Резултатот 
е триаголник со агли именувани како „цели“, „испитување“ и „настава и ресурси за учење“.

СЛИКА 8.1
ВИЗУЕЛЕН ПРИКАЗ НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА УСОГЛАСУВАЊЕТО

Со децении педагозите и истражувачите се занимаваат со паровите на концептите 
прикажани на слика 8.1. Оние кои дизајнираат стандардизирани тестови, на пример, се 
особено фокусирани на усогласување на испитувањето (И) со целите (Ц). Овој аспект на 
усогласувањето е познат како „валидност на содржината“ или како „тест за преклопување 
во курикулумот“. Овој фокус е разбирлив бидејќи високо ниво на валидност на содржината 
е од суштинско значење доколку се сака толкувањата и заклучоците изведени од резулта-
тите на тестови да бидат точен одраз на степенот на кој ученикот владее со целите.

Кога пред 50 години на образовната сцена се појавија меѓународни тестови, педагозите 
од различни земји во светот утврдија дека „курикулумот на хартија“ (т.е. онака како што 
е запишан) не е исто со она што тие го нарекоа „прифатен курикулум“ (т.е., курикулумот 
според кој фактички се изведува наставата). Ова сознание доведе до зголемување на 
вниманието за усогласување на испитувањето (И) со наставата и ресурсите за учење (НР). 
Беше воведена и фразата „можност да се научи“ за да се рефлектира овој аспект на усогла-
сувањето. За да се добијат податоци за можноста за учење, наставниците биле замолени да 

ЦЕЛИ (Ц)

ИСПИТУВАЊЕ (И) НАСТАВА И 
РЕСУРСИ (НР)
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ја оценат секоја ставка на тестот и да назначат дали нивните ученици ја учеле содржината 
која се тестира со ставката (т.е. дали нивните ученици имале можност да ја научат содржи-
ната за која се тестираат). Според очекувањата, учениците со поголеми можности да научат 
(според судот на нивните наставници) постигнале повисоки резултати на меѓународните 
тестови, особено во областа на математиката и природните науки.

Прашањето за усогласувањето на целите (Ц) со наставата и ресурсите за учење (НРУ) при-
влекува помало внимание. За да се види неговото значење, може да се постават неколку 
прашања. На пример, кои се најделотворните начини за предавање во однос на различ-
ните видови и нивоа на цели? На пример, дали вашата настава за меморирање се одвива 
различно од онаа кога целта е учениците да дојдат до нови идеи или да дизајнираат нови 
продукти? Кои ресурси за учење се од најголема корист при олеснувањето на учењето со 
различните видови и нивоа на цели? На пример, дали се потребни различни ресурси за 
учење за да се промовира знаење со разбирање и за да им се овозможи на учениците да го 
применат наученото во најразлични ситуации? Одговорите на вакви прашања го адреси-
раат, всушност, усогласувањето на целите со наставата и ресурсите за учење.

За разлика од валидноста на содржината и можностите за учење, концептот на „усогласу-
вање“ се фокусира на врските меѓу концептите прикажани на слика 8.1; односно, целите со 
испитувањето, целите со наставата и ресурсите за учење, и испитувањето со наставата и 
ресурсите за учење. Наставата мора да биде усогласена не само со декларираните цели, туку 
и со начинот на кој се испитува остварувањето на целите. Целта, како што е разбирањето на 
поврзаноста на респираторниот и циркулаторниот систем кај животните, може да се испита 
преку одговарање на серија прашања со повеќе понудени одговори или со есеј во вид на 
проширен одговор. Учениците кои се способни да напишат есеј што укажува дека е совладана 
зададената цел е сосема можно да не бидат многу успешни при одговарање на прашањата со 
повеќе понудени одговори во рамките на тестот (и обратно). Типот на испитување има голема 
важност! Слично на тоа, испитувањето мора да биде усогласено не само со целите како што 
се запишани „на хартија“, туку и со целите како што се „предаваат“. Како и во претходниот 
пример, може да се случи двајца наставници да предаваат за постигнување на иста цел на 
сосема различни начини. Иако, според начинот на кој е декларирана целта е иста, при општо 
испитување едните ученици може да бидат далеку подобри од другите поради разликите во 
наставата кај двајцата наставници. Начинот на кој се подучуваат учениците е важен!

Може да ви изгледа дека многу аспекти на усогласувањето се здраворазумски. Зарем 
сите ние не очекуваме нашите испитувања да одразат резултати кои точно го одразуваат 
знаењето на учениците во поглед на поставените цели? Зарем не е разбирливо што уче-
ниците со поголема можност да ја научат содржината вклучена во нашите цели добиваат 
повисоки резултати на тестовите кои се усогласени со овие цели? Зарем не е рационално 
тоа што различните видови и нивоа на цели бараат различни пристапи во наставата и/или 
различни ресурси за учење? И покрај здраворазумската димензија во идејата на усогла-
сувањето, сепак се чини дека грижата за преиспитување и евентуално подобрување на 
усогласувањето не добива доволно внимание во голем број училници, училишта и земји. 
Очигледно, она што е прашање на здрав разум не е и вообичаена работа.

Истражувачите кои го проучуваат усогласувањето во текот на изминатиот половина век 
дојдоа до следните заклучоци (засновани на Leitzel&Vogler, 1994):
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  Тестовите подготвени на национално или меѓународно ниво честопати не се во 
согласност со содржината што се предава во училниците;

  Tестовите и квизовите подготвени од наставниците примарно се фокусираат на 
сеќавање и препознавање на фактички информации, а во нив генерално отсуст-
вува тежината што е својствена за националните и меѓународните тестови;

  Најголемиот број цели на учењето се фокусираат на меморирање, наместо на т.н. 
когнитивни процеси од повисок ред; и

  Учебниците не се добро усогласени со националните и меѓународните тестови.

Целта на ова поглавје е да го разгледа усогласувањето подетално од порано, па врз 
основа на таа анализа да понуди четири препораки за тоа што може да се стори за да се 
обезбеди „добро вклопување“ на вашите цели, испитување и настава и ресурси за учење. 
Кога постои висок степен на усогласување, можете да очекувате добри нешта. Прво, 
се зголемува веројатноста дека учениците ќе научат и ќе го демонстрираат наученото 
подобро. Второ, учениците ќе бидат оценувани на правичен и валиден начин. [Давањето 
оценки за материјал кој учениците не го изучувале или за испитувања кои не се поврзани 
со целите, едноставно, не е правично.] Трето, и вие како наставник ќе доживеете поголем 
успех – успех дефиниран како зголемен број на ученици кои научуваат на сè повисоко 
ниво. Ханше и Хамбелтон (Hansche and Hambleton, 1998) ја изведоа вредноста на усогла-
сувањето многу убаво: „Во еден усогласен систем, сите компоненти се координирани така 
што системот функционира со единствена цел: образување на учениците за да постигнат 
високи академски стандарди.“ (стp. 21).

ПРЕПОРАКА БРОЈ 1

РАЗБЕРЕТЕ ГИ ДОБРО ТРИТЕ ГЛАВНИ ТИПА НА УСОГЛАСУВАЊЕ 
– ХОРИЗОНТАЛНО, ВЕРТИКАЛНО И ЕКСТЕРНО.

Вратете се за момент и погледнете во сликата 8.1. Таа го илустрира она што се нарекува 
„хоризонтално усогласување“. Тоа е важно за заемните врски меѓу целите, испитувањето, 
наставата и ресурсите за учење во даден временски момент. Типичното прашање за 
хоризонталното усогласување гласи: „Како моите испитувања, наставни методи и ресурси 
за учење се вклопуваат со моите цели за оваа година?“.

Вертикалното усогласување, од друга страна, е свртено кон заемните врски меѓу целите, 
испитувањето, наставата и ресурсите за учење во текот на времето. Типичното прашање за 
вертикалното усогласување гласи: „Во каков однос се моите цели за оваа година со целите 
кои моите ученици ги имаа минатата година и со оние што ќе ги сретнат идната година?“. 
Вертикалното усогласување може визуелно да се претстави како повеќе триаголници во 
тридимензионален простор, како што е прикажано на слика 8.2. Иако оваа слика вклучува 
само тригодишен период (означени како Година 1, Година 2 и Година 3), фактичкиот број 
на триаголници ќе зависи од опсегот на времето од првата до последната година на 
задолжителното школување. Триаголниците може да се прошират и преку последната 
задолжителна година, доколку сме заинтересирани, на пример, за транзицијата од средно 
училиште на универзитетско образование.
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СЛИКА 8.2.
ВИЗУАЛИЗАЦИЈА НА ВЕРТИКАЛНО УСОГЛАСУВАЊЕ

Третиот тип на усогласување се среќава под различни имиња (на пример, усогласување 
на отчетноста). Ние го именуваме како „надворешно усогласување“ бидејќи тоа вклучува 
заемни врски меѓу она што може да се контролира во рамки на едно училиште или учили-
штен систем и она што се наоѓа надвор од контролата на педагозите кои работат во рамки 
на едно училиште или училиштен систем. На пример, голем број министри за образование 
дистрибуираат наставни ресурси и ги тренираат наставниците да ги употребуваат во 
нивните училници. Типичното прашање за надворешното усогласување гласи: „Колку добро 
овие ресурси за учење се вклопуваат со нашите цели и испитувања?“. Од 2000 година 
наваму, Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) дизајнира, администрира, 
бодира и известува за резултатите од тестовите на т.н. ПИСА програма (PISA – Programme for 
International Student – Програма за меѓународно испитување на учениците). Типичното пра-
шање за надворешното усогласување гласи: „Во кој степен нашите цели, настава и ресурси 
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за учење се вклопуваат со содржината и вештините вклучени во тестовите на ПИСА?“. Во 
рамки на последната препорака во ова поглавје ќе се посветиме на ПИСА тестовите.

Табелата 8.1 ги сумира основните разлики меѓу трите форми на усогласување. Хоризонтал-
ното и вертикалното се разликуваат во временската рамка: „во даден временски момент“ 
наспроти „во текот на времето“. Анализата на надворешното усогласување може да се 
фокусира на даден временски момент, во текот на времето, или и едното и другото. Хоризон-
талното усогласување може да се преиспита од индивидуални наставници (на пример, еден 
наставник по биологија). Вертикалното усогласување, од друга страна, бара соработка на 
неколку наставници (на пример, сите наставници по природни науки во средното училиште, 
без оглед на нивото на курсот што го држат). Поради политичката природа на надворешното 
усогласување, треба да се вклучени и наставниците и администраторите, честопати и од раз-
лични училишта. Конечно, треба да се знае дека анализата на хоризонталното усогласување 
вообичаено продуцира повеќе конкретни податоци (на пример, процент на преклопување). 
Вертикалното усогласување, од друга страна, се испитува на посубјективен начин. Надво-
решното усогласување претпоставува вредносни судови (на пример, колку ова знаење или 
овие вештини се важни за нашите ученици?) како и анализа на резултатите за да се види што 
може да се научи од нив, особено од аспект на споредбите меѓу различните земји.

ТАБЕЛА 8.1
ОСНОВНИ РАЗЛИКИ МЕЃУ ХОРИЗОНТАЛНОТО, 

ВЕРТИКАЛНОТО И НАДВОРЕШНОТО УСОГЛАСУВАЊЕ

КРИТЕРИУМИ ХОРИЗОНТАЛНО ВЕРТИКАЛНО НАДВОРЕШНО

Временска рамка Во еден момент Во тек на времето Може да биде и во даден 
временски момент и 
во текот на времето

Вклучени педагози Најчесто еден 
наставник

Повеќе наставници Наставници и 
администратори

Фокус на анализата Степен на 
преклопување

Судови на повеќе 
наставници

Вредносни судови; 
учење од споредби

ПРЕПОРАКА БРОЈ 2

ПРОЦЕНЕТЕ ГО СТЕПЕНОТ НА ХОРИЗОНТАЛНО 
УСОГЛАСУВАЊЕ, ПРАВЕЈЌИ ПРОМЕНИ ДОКОЛКУ 

Е ПОТРЕБНО ТОА ДА СЕ ПОДОБРИ.

Постојат две главни димензии на хоризонталното усогласување: поклопување на содржи-
ната и длабинско поклопување. Нивните куси дефиниции се дадени во табела 8.2. Додека 
ги анализирате ставките во оваа табела, потсетете се на граматичката структура на целите 
опишани во Поглавје 2 (односно, субјект-глагол-предмет). Првото клучно прашање се 
однесува на предметот на целта, додека второто се однесува на глаголот во целите.
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ТАБЕЛА 8.2
ДВЕ ДИМЕНЗИИ НА ХОРИЗОНТАЛНОТО УСОГЛАСУВАЊЕ

Преземено од La Marca, 2001.

ВИД НА ВКЛОПУВАЊЕ КЛУЧНИ ПРАШАЊА

Содржина Колку добро содржината на испитувањето се вкло-
пува со содржината вклучена во целите?

Длабочина (процес) Колку добро испитувањето се вклопува со когни-
тивната сложеност вклучена во целите?

Вклопувањето на содржината се однесува на степенот во кој содржината во целите, 
содржината која се испитува и содржината која се предава е иста или слична. Колку 
поконкретно се идентификува содржината, толку поточна ќе биде процената на хоризон-
талното усогласување. Претпоставете, на пример, дека содржината во целта е дефинирана 
широко како економија. Tогаш, прашањето на хоризонталното усогласување ќе биде дали 
економијата е исто така изучувана и испитувана во овој конкретен курс од општествените 
науки. Кога содржината е дефинирана вака широко, одговорот на прашањето е обично 
потврден. Претпоставете, меѓутоа, дека содржината на целта е дефинирана како производ-
ство, испитувањето става акцент на потрошувачката, а наставата и ресурсите за учење се 
фокусираат на дистрибуцијата и размената. Во овој пример, хоризонталното усогласување 
на целите, испитувањето и наставата е многу слабо.

Длабинско вклопување се однесува на степенот во кој целите, наставата и испитувањето 
се исти или слични од аспект на когнитивниот процес или процесите кои се бараат 
од учениците. Продолжувајќи со примерот од претходниот пасус, претпоставете дека 
содржината на целта е дистрибуција и размена и дека истата содржина е нагласена и во 
испитувањето и во текот на наставата. Јасно, содржинското вклопување е многу високо. 
Претпоставете, меѓутоа, дека целта се фокусира на aнализирање на економските пробле-
ми во однос на дистрибуцијата и размената, при испитувањето од учениците се бара да 
направат споредба помеѓу дистрибуцијата и размената, a вие како наставник, најмногу 
време минувате помагајќи им на учениците да научат како да го применат ова знаење во 
секојдневниот живот. Во поглед на длабинското вклопување, хоризонтално усогласување 
е многу слабо. Анализирањето, споредувањето и применувањето се три сосема различни 
когнитивни процеси.

Што можете да сторите за да го процените степенот на хоризонталното усогласување во 
целиот курс или во конкретна методска единица на еден курс? Би сугерирале да започнете 
со целите. Анализирајте ги сите ваши цели и во поглед на содржината и на процесот. 
Додека ја вршите анализата, запишете ги клучните содржински елементи (во горната 
половина) и глаголите (во долната половина) во колона 1 на табела 8.3 (видете на следната 
страница). Бидете што поконкретни додека ги запишувате содржинските елементи. Исто 
така, целата задача може да биде полесна ако содржинските елементи ги подредите по 
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азбучен ред. Кога ќе завршите со анализата, во колоната 1 ќе имате неколку содржински 
елементи и неколку когнитивни процеси.

Потоа, погледнете во вашите ресурси за учење од аспект на елементите на содржината 
од колона 1. Ако вашиот примарен ресурс за учење е учебник, можете да ги наведете 
страниците на кои може да се најде секој елемент посочен во колона 1. Ако во учебникот 
воопшто не се споменува некој клучен содржински елемент, тогаш сте откриле неусогла-
сеност помеѓу целта и вашите ресурси за учење. Ако вашиот примарен ресурс за учење 
е видео, можете да ја наведете минутата/минутите посветени на содржинскиот елемент. 
Слични квантитативни мерки може да се формулираат за секој тип или облик на ресурс за 
учење. Тие податоци (на пример, број на страници, минути) треба да се сместат во колона 
2, веднаш до соодветниот содржински елемент од колона 1.

Сега, погледнете во активностите што се вклучени во вашето сценарио или план за часот. 
Идентификувајте и избројте ги активностите што се однесуваат на глаголите од колона 1. 
На пример, колку од активностите бараат од учениците да споредат, евалуираат, проценат 
или запомнат? Бројката на активности (или времетраењето на наставата поврзана со тие 
активности) може да се смести во колона 2, веднаш до глаголот од колона 1.

На крајот, погледнете во вашето испитување или испитувања од аспект и на содржината 
која се оценува и на процесот кој се очекува да се демонстрира од ученикот при спореду-
вањето на испитувањето или испитувањата. Ако станува збор за тест, оценете ја секоја 
ставка во поглед на содржината и на процесот. Земете ја, на пример, следнава алгебарска 
ставка: „Дали равенката 3 (2 × −4) = −18 е еквивалентна со 6 × −12 = −18?“ Тука има два со-
држински елементи: „аритметички операции во равенки“ и концептот на „еквиваленција“. 
Овде има и два процеса: „примени“ (првиот содржински елемент) и „разбери“ (вториот 
содржински елемент). Со други зборови, ако можете точно да ја помножите левата страна 
на првата равенка и ако го разбирате концептот на еквиваленција, ќе бидете во состојба 
да определите дали двата алгебарски израза се еквивалентни. Бројката на ставки со кои 
се испитува секој содржински елемент вклучен во колона 1 и бројката на ставки со кои се 
испитува секој процес вклучен во колона 1 се запишани во колона 3 (повторно, во истиот 
„ред“ како и содржинските елементи и процеси во колона 1).

ТАБЕЛА 8.3
ОБЛИК ЗА ПРОЦЕНУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА ХОРИЗОНТАЛНО УСОГЛАСУВАЊЕ

КУРС: ______________________  НАСТАВНИК: _________________________  ДАТУМ:_____________________

Колона 1:
Цели

Колона 2:
Настава/Ресурси

Колона 3:
Испитување

СОДРЖИНА

ПРОЦЕСИ (ГЛАГОЛИ)
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Ако испитувањето продуцира продолжен одговор или изведба (на пример, есеј, истражу-
вачки извештај или демонстрација на вештина), анализирајте ги критериумите употребени 
за евалуација на одговорот или изведбата, повторно и од аспект на содржината и на 
процесот. На пример, еден од критериумите употребени за поетската анализа во примерот 
од Поглавје 7 е „придонес со стилски изрази кон значењето на текстот“. Овде содржината 
е во „стилски изрази“, а (имплицитниот) процес е „разбирање“ (како што индицира фразата 
„значењето на текстот“). Бројката на критериуми поврзани со секој елемент на содржината 
и секој процес во колоната 1 можат да бидат запишани во колона 3. Кога критериумите 
„тежат“ различно (односно, некои се поважни или носат повеќе поени од други), таа 
тежина или поени можат да бидат вклучени во информациите вклучени во колоната 3.

Откако табела 8.3 е пополнета, станува релативно лесно визуелно да се одреди степенот 
на хоризонтално усогласување. Генерално, неусогласеноста се гледа во празните места 
на табелата. На пример, таа е евидентна кога има цели без испитување и без наставни ак-
тивности. Неусогласеноста е, исто така, евидентна кога содржината и процесите вклучени 
во целите се оценуваат, но нема такви наставни активности или ресурси за учење кои би 
биле поврзани со содржината и/или процесот. Кога ќе се открие неусогласеност, важно е 
да се направат приспособувања со цел да се зголеми усогласувањето. Доколку конкретна 
цел ниту е испитувана ниту е предавана, и доколку верувате дека целта е од мало значење, 
тогаш проблемот на неусогласеност може да се елиминира преку елиминирање на 
целта. Ако, од друга страна, целта е мошне важна и таа била предмет на настава ама не 
и на испитување, тогаш додавање на испитување на целта би го решило проблемот на 
неусогласеност.

ПРЕПОРАКА БРОЈ 3

БИДЕТЕ СВЕСНИ ЗА СТЕПЕНОТ НА ВЕРТИКАЛНО 
УСОГЛАСУВАЊЕ, РАБОТЕЈЌИ СО ДРУГИТЕ НАСТАВНИЦИ ЗА ДА 

ГО ПОДОБРИТЕ УСОГЛАСУВАЊЕТО ДОКОЛКУ Е ПОТРЕБНО.

Истражувањето на вертикалното усогласување е далеку потешко отколку на хоризон-
талното, и тоа од две причини. Првата, нужно, се однесува на бројката на наставници кои 
мораат да се инволвираат. Кога се вклучени повеќе наставници, честопати е тешко да се 
закажат средби на кои сите ќе можат да присуствуваат. Сепак, споделувањето на идеи и 
материјали лице-в-лице е суштински дел на истражувањето на вертикалното усогласу-
вање. Второ, овде фокусот не е на релациите меѓу целите, испитувањето и наставата, туку 
на поврзаноста на целите, како и на врските на наставата и ресурсите за учење во текот 
на времето. Оттука, ова е многу посложена задача од онаа во однос на хоризонталното 
усогласување.

И покрај инхерентните тешкотии, постојат повеќе работи што можете да ги направите во 
функција на преиспитување, па и подобрување, на вертикалната артикулација, по нефор-
мален или формален пат. Неформално, можете да одржите две-три средби со наставници 
во вашиот оддел (на пример, природни науки или историја) за да го истражите вертикал-
ното усогласување во вашата предметна област какво што постои во моментот. Можеби 
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ќе сакате да вклучите еден наставник кој предава во училиште кое подготвува ученици 
за запишување во вашето и еден наставник кој предава во училиште кое ќе се запишат 
вашите ученици кога ќе го завршат училиштето. Би препорачале бројката на инволвирани 
наставници да не преминува седум. Пред првата средба, би требале да ги замолите 
наставниците кои ќе учествуваат на неа, со себе да донесат копии од наставните програми, 
примероци на ресурси за учење, задачи, испити и друг материјал што би ви помогнал да го 
сфатите усогласувањето од курс до курс, или од училишно ниво до училишно ниво.

Откако секој наставник ќе извести што донел на состанокот, дајте му на секој од нив по 
еден лист хартија со прашања како следниве:

  Како се менуваат целите во поглед на содржината и процесот од курс до курс и 
од едно училишно ниво до друго?

  Кои се јазовите во содржината и процесот додека учениците минуваат од еден 
курс во друг и од едно училишно ниво до друго?

  Кои се примарните ресурси за учење што се користат во секој курс? Има ли 
удвојувања (на пример, се чита истиот роман и се применува истиот електронски 
тест во повеќе курсеви)?

  Дали ресурсите за учење стануваат сè поголем предизвик како што учениците 
минуваат од еден во друг курс и од едно до друго училишно ниво?

  Какви основни задачи им се дадени на учениците во секој курс?
  Како се менуваат задачите во поглед на стилот /форматот, должината, времето на 

завршување и други слични фактори?
  Како се менува испитувањето на учениците со текот на времето во поглед на 

неговиот формат (на пример, прашања со повеќе понудени одговори наспроти 
есеи) и должина (на пример, време за завршување, број на зборови или 
страници)?

  Како се менува оценувањето на учениците со текот на времето во поглед во 
поглед на стандардите на изведбата, очекуваниот квалитет и/или критериумите 
за оценување?

Оваа листа со прашања има за цел да послужи како „почетна основа“. Може да се додадат 
и други прашања за да послужат на конкретните цели на групата во поглед на преиспиту-
вањето и подобрувањето на вертикалното усогласување.

На крајот на првата средба, направете заклучок за тоа колку било постигнато и што прео-
станува уште да се стори. Врз оваа анализа поставете ги датумите и должината на средбите, 
потсетувајќи ги сите членови на групата за значењето на оваа работа за вкупниот квалитет 
на наставата и учењето. Овој неформален пристап во испитувањето на вертикалната 
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артикулација може да се иницира и одржи и од еден наставник доколку е подготвен да 
ги преземе одговорностите на водството и да добие поддршка и посветеност од другите 
наставници.

Поформален пристап би претпоставувал барање поддршка и, уште поважно, посветеност 
од едно или повеќе училишта или од администраторите на системот, пред процесот и да 
започне. Вашиот аргумент во оваа смисла би бил заснован на значењето на вертикалното 
усогласување како средство за решавање на голем број од идентификуваните проблеми 
во учењето во училиштето или системот, како и за зголемување и на можностите за 
учење и на резултатите од учењето кај поголем број ученици. Oткако ќе ја обезбедите 
поддршката и посветеноста, вашата анализа во врска со вертикалното усогласување може 
да се презентира како училишна или системска иницијатива, така инволвирајќи голем 
број наставници во процесот. Една полза од вклучувањето поголем број наставници во 
преиспитувањето на вертикалното усогласување лежи во тоа што наставниците почнуваат 
да гледаат на своите придонеси во светлина на еден кохерентен образовен напор во 
функција на вршење долгорочно влијание врз учењето и успехот на учениците, наместо 
прифаќањето на еден потесен фокус на еден дел од академскиот живот на еден ученик.

ПРЕПОРАКА БРОЈ 4

АКО РАБОТИТЕ ВО ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ КОЈ Е ПОД СИЛНО 
ВЛИЈАНИЕ НА НАДВОРЕШНИ ФАКТОРИ И ОГРАНИЧУВАЊА 
(ВИДИ ПОГЛАВЈЕ 1 И 2), НАУЧЕТЕ КАКО ДА ГИ КОРИСТИТЕ 

НАЦИОНАЛНИТЕ НАСТАВНИ ПЛАНОВИ, РЕСУРСИТЕ ЗА УЧЕЊЕ 
ПОДГОТВЕНИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, И 

ОСОБЕНО, ПОДАТОЦИТЕ ОД МЕЃУНАРОДНИТЕ ТЕСТОВИ ЗА ДА 
ГО ИСПИТАТЕ И ЗГОЛЕМИТЕ НАДВОРЕШНОТО УСОГЛАСУВАЊЕ.

Надворешното усогласување го претставува степенот во кој клучните компоненти на 
образовниот систем се поврзани со надворешните сили на едно општество, како што се ле-
гислативата, административните врски, побарувачката за работна сила и јавното мислење. 
Со усогласување на целите, испитувањето, наставата и ресурсите за учење со овие сили, 
училиштата – и сите оние кои работат во нив – ќе бидат гледани во попозитивна светлина, 
наставниците ќе бидат перцепирани како ефективни, а учениците ќе станат поуспешни 
денес, утре и во иднина.

Честопати наставниците кои работат во една училница, во едно училиште и во еден систем 
забораваат колку навистина се сложени образовните системи. Еден американски педагог 
се обиде визуелно да ја претстави оваа сложеност (видете на слика 8.3).
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СЛИКА 8.3. ФАКТОРИ ВКЛУЧЕНИ ВО УСОГЛАСУВАЊЕТО НА 
КОМПОНЕНТИТЕ ОД ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ (ОД WEBB, 1997).

Еден начин да се сфати овој дијаграм е да се започне одоздола, од „ученичките резултати“. 
Сè што се наоѓа над нив претставува фактор кој може, и најчесто навистина влијае, 
непосредно или посредно, врз знаењето на учениците. Како наставник, вашата практика 
(видете ја левата колона) е под влијание на програмите (на пример, наставнички серти-
фикати, професионален развој), јавната политика (на пример, школската организација, 
учебниците и наставата во училницата), и целта (како што е определена од, меѓу другите, 
јавното мислење, барањата на високото образование и работните очекувања). Грижите за 
вертикалното усогласување, како што веќе беше опишано во претходната секција, се во 
функција на обидите за подобро организирање на одредени аспекти на јавната политика и 
програмите. Сепак, општата цел на образованието, видена низ призмата на најразличните 
чинители или заинтересирани страни, вклучувајќи ги законодавците, политичарите, науч-
ните работници, јавноста и идните работодавци, е далеку надвор од нивната контрола.

Иако владините политики и спецификациите на меѓународните тестови се споделуваат со 
наставниците преку работилници и семинари, сепак одговорноста за усогласувањето на 
локалните цели, испитувања, настава и ресурси за учење со тие на ниво на национални 
политики и меѓународни спецификации лежи на наставниците и администраторите. За 
да ја исполнат оваа цел, наставниците најнапред мораат да ги сфатат овие политики и 
спецификации, и второ, да изнајдат начини за нивно поврзување со нивните сегашни 
цели, испитувања, настава и ресурси за учење. Во некои земји, како на пример во Грција, 
наставниците имаат и слобода и одговорност за пренесување на стандардите и задачите 
одобрени од Министерството за образование во цели, настава во однос на поставените 
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цели и испитување на ученичкото знаење во поглед на поставените цели. Меѓутоа, со оглед 
на тоа што не постојат национални испити (освен испитите за прием на универзитетите) 
и тоа што грчките наставници не се евалуираат систематично во нивните училници, не е 
препознаена потребата од надворешно усогласување. Од друга страна, во земји во кои 
постојат национални испити со резултати што се објавуваат во медиумите и кои се предмет 
на надзор од владините службеници и пошироката јавност, или во земји во кои наставни-
ците редовно стручно се оценуваат од локални или надворешни инспектори, потребата за 
анализирање и подобрување на надворешното усогласување е далеку поголема.

Сè почесто, во повеќе земји, евалуацијата на училиштата и целокупните образовни 
системи се врши преку надворешни испитувања. Под „надворешни испитувања“ мислиме 
на тестови кои се подготвени од „експерти за тестови“, и кои вообичаено се реализираат и 
бодираат од луѓе кои не работат во училиштата или во школскиот систем (кои, всушност, 
може да работат и во друга земја). Еден таков денешен пример е програмата ПИСА. ПИСА 
тестовите се дизајнирани, спроведувани, бодирани и резултатите соопштувани под 
покровителство на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД). Овие тестови, 
кои се за прв пат спроведени во 2000 година, имаат за цел да ги евалуираат образовните 
системи во светот преку тестирање на знаењето и вештините на 15-годишни ученици. 
Денес постојат тестови по читање, математика и научна писменост, а се реализираат на 
секои три години. За последен пат беа реализирани во 2009 година во повеќе од 70 земји.

ПИСА тестовите се тестови со хартија и пенкало, а траат по два саата за секој ученик. Тие 
се комбинација на прашања со повеќе понудени одговори и прашања кои од учениците 
бараат да ги образложат своите одговори. Ставките во тестовите се организирани околу 
пасуси во кои се опишуваат секојдневни животни ситуации. Исто така, учениците пополну-
ваат и еден прашалник во период од 20–30 минути, што дава информации за нив и нивните 
домови. Директорите на училиштата одговараат на прашалник за нивните училишта, а за 
неговото одговарање имаат време од 20 минути.

Постојат најмалку два начина на кои резултатите од ПИСА тестовите можат да бидат корисни 
за вас, како наставник, со цел да влијаете на резултатите на вашите ученици при полагањето на 
овие тестови. Првиот е анализа на резултатите за вашата земја. За да го сторите ова, пристапе-
те до кусиот извештај на ПИСА што може да се најде на интернет-страницата на ОЕЦД (http://
www.oecd.org/pisa/pisaproducts/48852548.pdf). Вториот начин е преку читање и откривање кои 
земји имаат најдобри резултати на ПИСА тестовите во поглед на нивните цели, испитувања, 
настава и ресурси за учење. Во моментов на располагање се неколку извори на информации 
за оваа тема (видете, на пример, Mendelovits and Searle, 2009; Rado, 2011; Hancock, 2011).

АНАЛИЗА НА КОНКРЕТНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈАТА

ПИСА извештаите нудат информации за целите чие остварување било предмет на тестот, за-
едно со примерок прашања од тестот за секоја категорија цел на учење. Тие исто така даваат 
податоци за секоја конкретна земја, за тоа колку добри резултати покажале учениците за 
секоја категорија цел на учење во најновиот циклус на тестирање. Најновите ПИСА тестови 
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за читање, на пример, вклучуваат три клучни категории на цели засновани примарно на 
разликите во когнитивните процеси. Првата категорија е насловена „пристапи и откриј“. 
Оваа категорија вклучува такви цели кои од учениците бараат да лоцираат, селектираат и 
соберат информации од еден текст. Втората категорија е насловена „интегрирај и толкувај“. 
Таа вклучува такви цели кои од учениците бараат да ја сфатат смислата на еден текст 
преку разбирање на врските меѓу различните делови на текстот (интегрирање) или преку 
идентификување на базичните претпоставки или импликации на делови или на целиот текст 
(толкување). Третата категорија е означена како „размисли и оцени“. Таа вклучува цели кои 
од учениците бараат да се извлечат сознанија, идеи или вредности надвор од текстот или да 
донесат суд во врска со текстот, потпирајќи се на личното искуство или познавање на светот. 
Во јазикот на ревидираната Блумова таксономија, овие три категории грубо се преведуваат 
како паметење, (збир на) анализирање и разбирање, и оценување (евалуирање).

Во ПИСА тестовите, секој пасус или приказна е проследена со неколку прашања кои 
испитуваат одредени категории цели. Сликата 8.4 содржи кус текст насловен како „Миење 
на забите“, по кој следуваат четири прашања. Три од нив се во вид на прашања со повеќе 
понудени одговори; четвртото бара пишан одговор. Како целокупност, прашањата ги 
испитуваат трите клучни категории на цели. Првото ја испитува „интегрирај и толкувај“ 
категоријата. Второто и третото се однесуваат на категоријата „пристапи и откриј“, а 
четвртото на „размисли и оцени“.

СЛИКА 8.4
ПРИМЕРОК НА ПРАШАЊЕ ЗА ЧИТАЊЕ ВО ПИСА ТЕСТ

Миење на забиш–е
Дали забите ни стануваат сè почисти кога 

подолго и посилно ги четкаме?

Британските истражувачи велат дека одговорот 
е негативен. Тие всушност испробаа повеќе 
различни алтернативи и дојдоа до совршен 
начин за миење на забите. Миење во траење од 
две минути, без да се притиска со четкичката 
пресилно, дава најдобри резултати. Силното 
четкање може да доведе до повреда на забната 
глеѓ и на непцата без притоа да се отстранат 
остатоците храна или наслагите.

Бент Хансен, експерт за чистење заби, вели дека 
добра идеја е да се држи четкичката за заби 
како што се држи пенкало. 

„Започнете од едниот крај и четкајте го целиот 
ред”, вели таа. 

„Не заборавајте го и јазикот! Тој всушност може 
да содржи многу бактерии кои предизвикуваат 
лош здив.”

1. На што се однесува оваа статија?

А. Најдобриот начин на миење на забите.
Б. Најдобрата четкичка за миење заби.
В. Важноста на здравите заби.
Г.  Начинот на кој различни луѓе 

ги мијат своите заби.

2. Што препорачуваат британските истражувачи?

А. Што почесто миење на забите.
Б. Да не се прават обиди за четкање на јазикот.
В. Забите да не се четкаат премногу силно.
Г. Јазикот да се четка почесто од забите.

3.  Според Бент Хансен, зошто 

треба да се четка јазикот?

___________________________________.

4. Зошто во текстот се споменува пенкало?

A.  За да разбереме како треба да ја 
држиме четкичката за заби.

Б.  Бидејќи започнуваме од еден крај и 
со пенкало и со четкичка за заби.

В.  За да се покаже дека забите можеме 
да ги миеме на различни начини.

Г.  Затоа што четкањето заби е сериозно 
колку и пишувањето.
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Резултатите покажани на ПИСА тестовите се сумираат со употреба на стандардна скала за 
известување. На овој начин наставниците од секоја земја можат не само да ги споредуваат 
резултатите на своите ученици со тие на учениците од другите земји, туку можат да ги 
споредуваат резултатите на своите ученици по одделни категории цели. На пример, во 
неколку балкански земји (како, на пример, Словенија, Црна Гора и Србија), учениците имаат 
значително пониски резултати при оценувањето на категоријата „размисли и оцени“ отколку 
по прашањата кои ги испитуваат другите две категории цели. Врз основа на овие податоци, 
авторите на ПИСА извештајот заклучиле дека „учениците во овие земји се чини дека се 
помалку навикнати на критичко оценување и размислување за она што го читаат, тие се 
понавикнати на користење текстови за да најдат и анализираат информации“ (стp. 71).

Ова е можеби точно, но зошто е тоа така? Дали учениците воопшто не биле научени да евалуи-
раат и размислуваат за она што го читале или слабо ги совладале овие цели на учењето? Дали 
е важно за учениците во мојата училница или во нашата земја да научат да евалуираат и разми-
слуваат за она што го читаат? Одговорите на овие прашања можат да отворат нови прашања, 
кои се однесуваат на промените кои се потребни да се направат. Би било ли мудро да ги про-
шириме нашите цели на учење кога предаваме читање, на начин на кој ќе се вклучи учење на 
стратегии за размислување и евалуирање на прочитаното? Ако е така, тогаш – како? Дали мо-
жеме да охрабриме размислување и евалуација во сите предметни области во кои се користат 
писмени ресурси за учење? Ако не, тогаш на кои предметни области треба да се фокусираме?

Додека размислуваме за примерот за миењето на забите, мора да водиме сметка за една 
важна работа во врска со податоците добиени од ПИСА тестовите. Анализата на тие подато-
ци може да доведе до важни прашања, но во нив нема да ги најдете одговорите. Одговорите 
мораат да дојдат од вас, од педагозите.

ИЗВЛЕКУВАЊЕ ПОУКИ ОД ЗЕМЈИТЕ СО ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Како што веќе споменавме, вториот начин на кој може да се научи нешто од резултатите на 
ПИСА тестовите е преку внимателно разгледување на резултатите покажани во земји чии 
ученици ги достигнале највисоките нивоа на знаење на тестовите. На пример, финските 
ученици континуирано, во текот на минатата деценија, остваруваат одлични резултати. Во 
овој контекст вредно е да се спомене дека во 1998 година, Националниот совет за образо-
вание во Финска го предложи Основниот закон за образование. Законот, кој е навистина 
сеопфатен, вклучува четири основни принципи при испитувањето, кои сите наставници 
мораат да ги почитуваат. Станува збор за следниве принципи:

  Испитување на способностите за учење и работа, како и на поведението, треба да 
се индивидуални, вистинити и флексибилни.

  Повратниот одговор треба да биде во функција на поддржување на развојот на 
самоспознанието и ученичката мотивација.

  Учењето да се учи (т.е. воспоставувањето на цели во учењето и изучување и 
работење во насока на нивно постигнување) е клучот за доживотно учење.

  Испитување е алатка за советување и поддржување на студирањето и учењето, но 
и на развојот на вештините за самоиспитување.
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Водете сметка дека овие четири принципи се во голема мерка конзистентни со препораките 
изнесени во оваа книга и дека ако се реализираат во практика, ќе доведат до зголемување 
на сите три типови на усогласување – хоризонтално, вертикално и надворешно.

Во поглед на извонредноста што ја покажува Финска на ПИСА тестовите, не станува збор за ед-
ноставна промена на начинот на кој се концептуализира и практикува испитувањето. Во школ-
скиот систем на оваа земја е утврден и прифатен еден општ пакет на цели. Меѓу наставниците 
и администраторите владее еден општ став дека „неуспехот не е опција“. Овде постои јасен на-
гласок врз познавањето на секој и на сите ученици. Наставниците се подготвени и охрабрувани 
да соработуваат во планирањето и извршувањето на наставната дејност. Конечно, постои јасна 
ориентација кон иднината. Така учениците се подготвуваат за иднината, со ставање акцент на 
учењето како да се учи. Ова се само некои од факторите што го објаснуваат успехот на Финска.

Финска не е единствената земја која покажува одлични резултати на ПИСА тестовите. 
Корисни лекции можат да се научат и од Сингапур, Хонгконг и Канада. Извештаите за овие 
земји се достапни на Интернет и лесно можат да се најдат со пребарување.

Анализата на усогласувањето ниту е едноставна ниту е праволиниска. Всушност, станува 
збор за динамичен цикличен процес кој се одвива на различни нивоа во образовниот 
систем, кој бара инволвирање на различни чинители и кој има влијание врз севкупната сила 
и перцепираната делотворност на образовниот систем. Како што може и да се очекува, јасно, 
сево ова има своја цена и во поглед на времето и на вложените напори. Со цел овие трошоци 
да се намалат, препорачуваме работата врз усогласувањето да се направи во соработка со 
други. Дури и хоризонталното усогласување, кое може да се направи од еден наставник, е 
многу подобро кога во процесот се вклучени повеќе наставници. Групниот напор е генерал-
но попродуктивен и дава поточни резултати отколку оние што се добиваат со индивидуална 
работа. Меѓутоа, кога се работи во групи важно е да се избегне вплеткување во премногу 
детали. Фокусот треба да биде на „големите идеи“, клучните концепти и суштински вештини 
во секоја предметна област; на најсоодветните начини за испитување на знаењето на 
учениците; како и на идентификацијата и споделувањето на наставните пристапи, наставните 
активности и ресурси за учење ко се покажале најуспешни.

Наспроти сето она што ќе се вложи во анализата на усогласувањето, придобивките од овој 
потфат се бројни. Ќе го заклучиме ова поглавје со укажување на четири добри страни за кои 
веруваме дека се најважни. Прво, усогласување обезбедува дека испитувањата се релативно 
валидни и дека ги зголемуваат можностите за учење кај учениците, како и вештините за 
кои се верува дека се најважни за идниот успех. Второ, во поглед на можноста за учење, 
сè поголем број студии покажуваат дека подобрувањето на усогласувањето ги потиснува 
оние фактори кои имаат негативно влијание врз учениците и поради кои во минатото тие 
биле маргинализирани индивидуално или групно; тука мислиме на факторите како што 
се социоекономската положба, полот и расата. Трето, со оглед на тоа што усогласувањето 
често резултира со поголемо знаење кај дел од учениците (како и зголемена способност за 
демонстрирање на наученото), наставниците настојуваат да ја зголемат својата самоефи-
касност (т.е., уверувањето дека можат да внесат промени во животот на своите ученици). 
Конечно, во еден вертикално усогласен систем, наставниците се поспособни да постават 
приоритети за своите конкретни курсеви и нивоа, избегнувајќи непотребно повторување на 
содржината и на целите, пополнувајќи ги јазовите во курикулумот (доколку е тоа потребно) и 
надгледувајќи го напредокот на учењето кај своите ученици во текот на времето.
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Низ целата книга, а особено од 3 до 8 поглавје, презентиравме голем број информации за 
она што веруваме дека е релевантно и корисно за наставниците кои сакаат да ја подобрат 
својата наставна дејност и, во крајна линија, учењето на своите ученици. Овде ги изложува-
ме најважните нешта за кои се надевам дека ги научивте досега:

  Социјалните и културните фактори влијаат на училиштата и на наставниците во 
различни степени, понекогаш подобрувајќи го а понекогаш ограничувајќи го 
она што се случува во овие средини за учење. Успехот што го доживувате како 
наставник, значи, во одреден степен зависи и од тоа колку добро „играте со 
картите кои ви се поделени“.

  Средините за учење, без оглед дали станува збор за училници, ходници или 
вонучилишни средини, треба да се пријателски во социјална смисла, емоционал-
но стимулативни и академски поттикнувачки.

  Најважни цели на учење се оние кои, кога ќе се остварат, ги подготвуваат учени-
ците за успех во иднина. Меѓутоа, во исто време, мора да се води грижа и да се 
обезбеди целите да бидат соодветни за учениците од аспект на нивното сегашно 
знаење, искуство и зрелост.

  Добрите наставници се послични на филмски или театарски режисери, а помалку 
на актери. Актерите, од перспектива на наставата, се учениците. Во улога на 
режисери, наставниците мораат да ги ангажираат учениците во осмислени 
наставни активности и да ја пружаат потребната поддршка и охрабрување.

  Ресурсите за учење, особено оние кои можат да поттикнат и кои се високо ин-
терактивни, можат да го олеснат или поддржат процесот на подучување-учење. 
Сепак, наставникот е тој којшто е одговорен за внесување живот во ресурсите. 
Без неговото инволвирање, ресурсите може да не бидат употребени соодветно.

  Испитувањето треба да биде интегрален дел на процесот на подучување/учење, 
наместо нешто што стои настрана и се случува откако сè ќе заврши. Давањето 
повратен одговор на учениците од валидни и конзистентни испитувања е еден од 
најважните фактори за висококвалитетна настава.

  Усогласувањето на целите на учење, наставата и оценувањето во даден времен-
ски момент, во текот на времето, како и со надворешните политики и стандарди, 
обезбедува дека сите делови на образовниот систем функционираат заедно на 
начин кој на сите ученици им дава максимална можност да научат.

Целта на ова поглавје е да покаже на еден практичен начин како сите овие делчиња на 
мозаикот на подучувањето-учењето се вклопуваат заедно. За да се оствари оваа цел, ова 
поглавје го организиравме различно од претходните пет поглавја. Со други зборови, овде 
нема препораки. Наместо тоа, фокусот е на три вињети. Секоја од нив е со иста формат: 
започнува со наслов, ја идентификува соодветната предметна материја/материи и прави 
процена колку време е потребно за изведување на сите наставни активности. Потоа се 
определуваат целите на учење, по што следува кус опис на средината на учење во учил-
ницата. Срцевината на секоја вињета е препорачана секвенција на наставни активности. 
Токму овие активности им даваат живот на вињетите. Завршниот дел дава опис на еден или 
повеќе соодветни и релевантни начини на испитување. Секоја вињета, исто така, вклучува 
повеќе работи што ги нарекуваме „прилози“. Во нив има материјали (во вид на летоци) кои 
се неопходни за да се изведат наставните активности, како и примероци на испитувања. 
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Вињетите треба да ви помогнат да разберете како да ги примените препораките понудени 
од авторите на поглавјата. Со други зборови, тие се „наставни примери“ а не скрипти кои 
треба да се следат. Секоја вињета е напишана за конкретни наставници кои работат во 
рамки на одреден систем. Следствено, секоја од нив би морала да се модифицира за да 
биде соодветна на други околности.

Следниот дел од ова поглавје содржи воведи за сите три вињети. Тие имаат за цел да го 
свртат вниманието на читателите на конкретни аспекти на сценариото за кои веруваме 
дека се особено важни. Конечно, откако ќе ги презентираме сите вињети, завршниот дел 
на ова поглавје содржи куси коментари за секоја вињета. Коментарите првенствено се 
однесуваат на прашањата на усогласувањето, иако може да има и забелешки на другите 
компоненти на нашата рамка.

ВОВЕД КОН ПРАКТИЧНИТЕ АПЛИКАЦИИ

ПРАКТИЧНА АПЛИКАЦИЈА БРОЈ 1

прилог на Мелинда Расел, од Академијата „Беркли“ во Јужна Каролина

Истражувачките сознанија го потврдуваат значењето на првите неколку седмици на учи-
лиште за формирањето на културата во училницата, вклучувајќи го и градењето на чувство 
на заедница и за воспоставување и комуницирање на очекувањата во поглед на учењето и 
на однесувањето. Првата вињета го адресира овој важен аспект на наставата.

Оваа вињета содржи три цели: една која се однесува на памтењето на имињата на луѓето, 
нивните интереси и искуства; втората се однесува на разбирањето на очекувањата во по-
глед на однесувањето и учењето; и третата се однесува на спроведување (или користење) 
соодветни рутини за постигнување општи задачи (на пример, дистрибуирање и собирање 
на материјалите). За да се остварат овие цели, постојат шест пакети наставни активности 
организирани околу шест прашања: Кои сме ние? Зошто сме тука? Како постапуваме тука? 
Што знаеме веќе? Што е извонредност? Што научивме? Предметната материја е светска 
историја (иако активностите, со одредена модификација, се соодветни буквално за секоја 
предметна материја). За завршување на оваа методска единица потребни се околу две 
седмици. Два од понудените прилози се потребни за поддржување на конкретни активно-
сти; третиот е примерок за оценување на предзнаењето.

ПРАКТИЧНА АПЛИКАЦИЈА БРОЈ 2

прилог на д-р Јорг Дитер, Германско училиште во Солун, Грција

Во изминатиот четврт век дојдено е до многу сознанија во врска со ефективната настава по 
математика. Денес знаеме, на пример, дека држењето настава по математика во контекст 



Поглавје 9 226

(т.е. вградено во реална животна средина) е поефективно отколку наставата по математика 
во изолација. Исто така, знаеме дека учениците научуваат подобро кога се бара од нив 
сами да се соочат со проблемите (со наставникот како водич) отколку кога наставникот ги 
решава проблемите, а учениците само го копираат. Конечно, знаеме дека од есенцијално 
значење е учениците да станат самостојни во работата ако очекуваме да го користат 
знаењето по математика кога ќе го напуштат училиштето. Оваа вињета ги илустрира овие 
генерализации.

Оваа вињета содржи три цели. Првата цел се однесува на совладување на некои од ба-
зичните математички содржини (како, на пример, дропки, децимали, површина, волумен, 
мерни системи). Втората цел се однесува на способноста за работа во групи на коопера-
тивен и продуктивен начин. Третата цел ја нагласува способноста за решавање сложени 
проблеми на систематичен и самостоен начин. За да се остварат овие цели, потребни се 
седум пакети наставни активности, сите поврзани со основниот проблем кој е изложен во 
Прилог A. Ќе забележите дека наставникот е непосредно инволвиран заедно со учениците 
само во активностите број 4 и број 6. Во останатите активности, примарната одговорност 
за учењето лежи на учениците, додека наставникот набљудува и слуша внимателно со 
цел да се здобие со информации за тоа како им оди работата и за тоа со какви проблеми 
се соочуваат учениците. Овие информации наставникот ги користи за активностите број 
4 и број 6. Конечно, највалидното испитување на сите три цели ќе се направи така што на 
учениците ќе им се даде друг проблем, од другите групи, за да се види дали ја научиле 
содржината, дали се стекнале со вештини потребни за заедничка работа и дали се способ-
ни самостојно да ги решат проблемите. Овој „втор проблем“ е вклучен како Прилог Б.

ПРАКТИЧНА АПЛИКАЦИЈА БРОЈ 3

изворно развиена од И. Ивиќ, A. Пешикан и С. Антиќ. Приспособено 
од Л. Андерсон, подготвувач на едицијата.

За некои проблеми, како што се математичките, постојат точни одговори. За други про-
блеми, како оној од последнава вињета, не постојат точни одговори. Некои проблеми, 
повторно какви што се среќаваат во математиката, се потпираат примарно на знаењето во 
една предметна област. Други проблеми, како овој кој се наоѓа во оваа вињета, претпоста-
вуваат знаење од бројни предметни области или академски дисциплини. Проблемите од 
овој последен тип обично се нарекуваат „мултидисциплинарни“.

Како и кај претходните две вињети, и оваа содржи три цели кои претставуваат три 
нивоа на когнитивно процесуирање. Првата цел се фокусира на разбирањето, втората 
на применувањето, а третата на анализирањето. Заедно со евалуирањето, овие три 
когнитивни нивоа се клучни компоненти на решавањето на проблемите. Анализирањето 
и оценувањето се исто така од суштинско значење и за критичкото мислење. За да се 
остварат овие цели, предвидени се седум наставни активности. Како и во претходните 
случаи, првата активност го вклучува наставникот што ја дава структурата за остатокот од 
методската единица. Ако ги погледнете останатите наставни активности, ќе забележите 
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формирање и прегрупирање на целините. Иницијалната формација е групи на истомисле-
ници (на пример, членови на заедницата, политичари, активисти-екологисти). Кога доаѓа 
до прегрупирање, на исто место се ставени луѓе со различни агенди и гледишта. Во овие 
новоформирани групи, учениците мора да ги артикулираат своите позиции на јасен и 
логичен начин. Испитувањето претпоставува учениците да напишат есеј во кој ќе сумираат 
што сториле за да го решат проблемот и што научиле од тоа искуство. Шест прашања 
се употребени во функција на структуирање на есејот, а со цел да се обезбеди дека она 
што ќе биде напишано ќе му овозможи на наставникот да утврди колку добро учениците 
ги совладале трите цели на учењето. Трите прилози нудат информации што ќе им бидат 
потребни на учениците за да ги исполнат наставните активности.

ПРАКТИЧНА АПЛИКАЦИЈА БРОЈ 1

КОИ СМЕ НИЕ И ЗОШТО СМЕ ТУКА?

Предметна област/области: Светска историја Приближно времетраење: 2 седмици

ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕТО

По завршувањето на методската единица, учениците ќе:

1. Ги запомнат имињата, интересите и искуствата на своите соученици;

2. Ги разберат очекувањата на наставникот и на учениците во поглед на однесувањето и 
учењето во годината што претстои; и

3. Спроведат одредени рутини за влегување и напуштање на училницата, транзицијата меѓу 
активностите (на пример, предавање и работа на клупата која се остварува со седење), 
дистрибуирање и собирање на задачите, и зборување/работење со другите ученици.

РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ

Прилози A, Б и В; табла и креда, интерактивна електронска или маркерна табла; празни 
ливчиња за имиња; големи табаци хартија и маркери (за групна работа).

ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧИЛНИЦАТА

Комбинација на цел клас и на мали групи. Паровите се формираат за еден дел од Активно-
ста 1. Мали групи се формираат за делови од Активност 2 и за Активност 5.
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РЕЗИМЕ НА НАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ

1. Кои сме ние? Застанете на вратата, поздравете го секој ученик и дајте му празно ливче. 
Секој од нив нека го напише своето име на ливчето. За да започнете со часот, поделете 
копии од Прилог A и преминете на објаснување на правилата. Кажете им на учениците 
за започнат со лов на богатство/предмети (игра во која учесниците треба да ги набават 
предметите од листата во временски рок без да ги купат или да ги прекршат правилата – 
заб. на прев.). Пред крајот на предвиденото време, кажете им на учениците да ги споделат 
предметите за кои сметаат дека се интересни како и општите впечатоци за целиот клас. 
Направете парови ученици, а едниот од нив нека го претстави другиот. [Ќе треба да им 
дадете малку време да поразговараат пред да ги повикате да се претстават.]

2. Зошто сме тука? Започнете со објаснување зошто е важна историјата. Поставете пра-
шања како на пример: „Зошто е важна историјата?“ Разделете го зборот на „и“ и „сторија“. 
Прашајте „чија сторија/приказна е ова?“ Зборувајте за историчарите, нагласувајќи дека тоа 
се луѓе исти како нас и дека тие имаат нивни сопствени искуства и гледишта. Формирајте 
мали групи (по 3 ученици) и оставете ги да направат листа на две-три работи за кои би 
сакале да учат во овој курс. По одредено време, по еден ученик од секоја група нека ја 
резимира дискусијата во групата. Зборувајте за вашите цели на курсот и укажење како она 
што тие би сакале да го учат се „вклопува“ со вашите цели.

3. Како ги правиме нештата овде? Зборувајте накусо за рутините и дајте им пример од 
вашиот живот (на пример, станување наутро, купување продукти). Замолете ги учениците 
да ги споделат рутинските дејства од нивните животи. Прашајте ги зошто се тие толку 
важни. Разгледајте ги рутините кои ќе бидат следени во овој клас (на пример, влегување и 
напуштање на просторијата, враќање во класот по отсуство од училиште, дистрибуирање 
и собирање на задачите). Сторете сè за учениците да ги сфатат и да можат да ги изведуваат 
рутините, одговарајќи на секое прашање. На крајот, кажете им на учениците дека постојат 
само две правила во класот: (1) спрема секого треба да се однесува со почитување и (2) 
цело време се вложува максимум во учењето и работата. Зборувајте им за значењето на 
почитувањето и како тоа им се покажува на другите. Кажете им дека наредните денови ќе 
разговарате што значи да се вложи максимум.

4. Што знаеме досега? Подгответе тест за најважните луѓе, места, идеи и настани во светската 
историја врз основа на целите на курсот (видете го како пример Прилог Б). Поделете ги 
копиите од тестот и кажете им на учениците дека сакате да дознаете што научиле досега 
за светската историја за да можете подобро да ги учите. Така, врз основа на добиените 
резултати, ќе можете да употребите помалку време на оние нешта кои веќе ги знаат, а повеќе 
на оние кои не ги знаат. Кажете им на учениците да не ги запишуваат своите имиња, бидејќи 
нема да ги оценувате. Спроведете го тестот. Бодирајте го, прашање по прашање, за да го 
утврдите процентот на ученици кои одговориле точно на секое од нив. Прераспределете ги 
прашањата за да ги рефлектираат резултатите, започнувајќи со оние на кои најголем број 
ученици одговориле точно и завршувајќи со оние на кои најмал број ученици успеале да 
одговорат точно. Споделете ги добиените резултати со учениците, па побарајте од нив да ги 
објаснат точните одговори, а вие дајте им ги одговорите на останатите прашања.
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5. Што е извонредност? Поведете куса дискусија за социјалните медиуми и нивната улога 
во современото општество. Кажете им на учениците дека сакате да напишат есеј – од околу 
250 зборови – за социјалните медиуми во општеството. Есејот треба да го опфати она што 
тие го сметаат за придобивки и проблеми, како и нивниот севкупен поглед на значењето 
на социјалните медиуми во светот денес. Дајте им краен рок за завршување на есејот и 
надгледувајте ја нивната работа. Соберете ги есеите и прегледајте ги. Одберете три есеја 
кои претставуваат три степена на извонредност (на пример, „одличен“, „многу добар“ и 
„добар или задоволителен“). Поделете ги учениците во групи од по тројца (идеално). Дајте 
ѝ на секоја група по неколку есеи, и во секоја група еден ученик нека одбере по случаен 
избор еден од нив. Секој ученик нека го прочита есејот кој бил избран и нека го подаде на 
соученикот од својата лева страна. Така да постапуваат сè додека секој не ги прочита сите 
есеи. Потоа, секоја група нека го одбере „најдобриот“ и „најлошиот“ есеј и нека ги изложи 
причините за својата одлука. Соберете ги заедно сите ученици и прашајте го целиот клас: 
„Што е она што еден есеј го прави одличен?“ Набројте ги факторите (или критериумите) на 
таблата. Кажете им на учениците дека очекувате сите да умеат да напишат одлични есеи и 
генерално да работат одлично.

6. Што научивме? Дајте му на секој ученик лист хартија и упатете ги да напишат што нау-
чиле во текот на изминатите две недели (или во некоја друга временска рамка). Соберете 
ги листовите и прочитајте ги гласно. Кога ќе наидете на иста или слична „работа“, само 
споменете ја и преминете на следната. Споредете го она што тие велат дека го научиле 
со вашите три цели. Побарајте од учениците да станат по случаен редослед. Побарајте од 
друг ученик да го именува ученикот и да каже нешто за него. Продолжете така сè додека не 
станат сите ученици.

ИСПИТУВАЊЕ

Првата цел е испитана на крајот од методската единица (Aктивност 6). Втората цел е 
неформално испитана во текот на Активноста 2 и Активноста 5. Конечно, испитувањето на 
третата цел ќе бара опсервации за тоа колку учениците се ангажираат во рутините.

ПРИЛОГ A. 
ЛОВ НА БОГАТСТВО

Правило 1: Постави му само едно прашање на секој соученик. На пример, ако прашаш 
некоја соученичка со име Соња дали е родена во друг град или земја, тогаш мораш да му 
поставиш поинакво прашање на следниот соученик, пред да можеш Соња да ја прашаш 
нешто друго.

Правило 2: Ако некој одговори со „да“ на некое прашање, побарај од него да ги запише 
своите иницијали веднаш до одговореното прашање.

Правило 3: Најди друг соученик за секое од прашањата. Со други зборови, покрај секое 
прашање треба да има иницијали на некој друг.
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ВО ПРОСТОРИЈАТА НАЈДИ ЈА ЛИЧНОСТА КОЈА:

1. е најмладиот член на семејството ____________

2. ужива во лизгање на мраз _____________

3. е родена во друг град или држава ______________

4. игра фудбал _____________

5. носи нова облека (на пример, нови чевли, нови панталони) _______________

6. зборува три или повеќе јазици ___________________

7. има подолга љубовна врска ______________

8. користи социјални медиуми подолго од еден час дневно _____________

9. ужива да чита во слободно време _____________

10. ужива да решава математички проблеми _______________

Твоето име _______________________ Твој потпис _________________________

ПРИЛОГ Б.
ДЕЛ ЗА ПРЕДОЦЕНУВАЊЕ

1. Под кое име е познат системот кој за време на средниот век го принудувал закрепостениот 

селанец да работи на земјата на неговиот господар?

a. Феудализам
б. Маноријализам
в. Должничко ропство
г. Селско земјоделие

2. Во која современа земја се наоѓал Вавилон?

a. Иран
б. Ирак
в. Сирија
г. Турција

3. Како се вика заразната болест која пустошела и убила една третина од европската популација во 14 век?

a. Црна чума
б. Бубонска чума
в. Лепра
г. Мали сипаници

4. Кој славен освојувач од 5 век бил наречен „Бич Божји“?

a. Атила Хунски
б. Ханибал
в. Јулие Цезар
г. Вилијам Освојувачот



Практични апликации231

5. Каков бил придонесот на Големата повелба (1215) за развојот на англиската власт?

a. Создала дводомен парламент
б. Го прошила гласачкото право
в. Ја предвиде Повелбата на правата
г. Ја ограничи моќта на монархот

6. Меѓу 1815–1848 година, Виенскиот конгрес и Европскиот концерт го потиснаа национализмот преку:

a. Воведување рамнотежа на моќта меѓу нациите
б. Промоција на демократски институции
в. Поделба на колониите меѓу големите сили
г. Воспоставување на меѓународни економски врски

7. Кое уметничко движење се појави кон крајот на 18-тиот век како реакција на нагласокот на 

разумот од страна на класицизмот?

а. Импресионизам
б. Реализам
в. Романтизам
г. Надреализам

8. До 1914 година Етиопија и Либерија беа единствените две африкански земји кои:

a. Воспоставија демократски влади
б. Развија индустриски економии
в. Ја задржаа својата независност
г. Колонизираа други нации

9. Според некои историчари, европскиот систем на алијанси пред 1914 година ја зголеми 

веројатноста од:

a. Ширење на демократските идеи на целиот континент
б. Заштита на нациите од економска експлоатација
в. Престанок на колонизацијата на неразвиените нации
г. Прераснување на малите спорови во војни од широки размери

10. Која е главната причина што Полска, Чехословачка, Унгарија и Романија станаа сателити на 

Советскиот Сојуз?

a. Овие земји му беа дадени на Советскиот Сојуз со мандат на Лигата на народите
б. Народите на овие земји гласаа на слободни избори за сојузништво со Советите
в. Советската армија ги окупираше овие области на крајот на Втората светска војна
г. Хитлер ја предаде контролата над овие области на Советскиот Сојуз на крајот од војната.

11. Во Индија и Пакистан, чувствата на национализам се тесно поврзани со верскиот конфликт 

помеѓу:

a. Будистите и Индусите
б. Христијаните и муслиманите
в. Таоистите и будистите
г. Муслиманите и Индусите.

12. Во текот на 20-тиот век, кои од овие фактори го направија Блискиот Исток значаен за остатокот 

на светот?

a. Технолошките иновации и производството на нуклеарна енергија
б. Верските/етничките конфликти и постоењето на огромни резерви на нафта
в. Технолошките иновации и верските/етничките конфликти
г. Производството на нуклеарна енергија и постоењето на огромни резерви на нафта
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ПРИЛОГ В.
ЕСЕЈ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ

ИМЕ _____________________________________________ ДАТУМ _____________
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ПРАКТИЧНА АПЛИКАЦИЈА БРОЈ 2

КОЛАБОРАТИВНО РЕШАВАЊЕ МАТЕМАТИЧКИ ПРОБЛЕМИ

Предметна област: Математика Приближно времетраење: една седмица

ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕ

По завршувањето на методската единица, учениците ќе:

1.  разберат како да:
a. прават пишани пресметки со дропки и децимали;
б. пресметуваат површина и волумен; и
в. ефикасно оперираат со различни мерни единици и системи.

2. научат да работат со други кооперативно и продуктивно;

3. ќе бидат способни да решат сложени проблеми на систематичен и самостоен начин.

РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ

Вежба со базен за пливање (види Прилог A); проценка на проблем (прилог Б); хартија (или 
тетратка) и пенкала и маркери; табла и креда, или маркерна табла и маркери.

СРЕДИНАТА ВО УЧИЛНИЦАТА

Аранжманот на училницата треба да биде флексибилен, за да им дозволи на учениците 
да ги поместуваат клупите согласно активностите и потребите. Некои од активностите, на 
пример, ќе бидат остварени од ученици кои работат во групи. Други активности ќе бидат 
заеднички за целиот клас, што упатува на потрадиционална организација на училницата.

РЕЗИМЕ НА НАСТАВНИТЕ-УЧЕНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

1. Давање инструкции за решавање на проблемот. Кажете им на учениците дека ќе им 
биде зададен проблем. За да го решат, тие ќе мораат да ги следат овие правила:

  Проблемот ќе го решаваат работејќи во групи. Секој тим ќе одлучи како да се 
организира за да ја исполни задачата и да го реши проблемот.
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  Доколку учениците имаат искуство од тимска работа и бројот на ученици во 
класот не е превисок, можно е и сите заедно како клас да работат како еден 
голем тим. Со повеќе ученици во еден тим, акцентот на вежбата ќе биде повеќе на 
аспектот на кооперативно учење, бидејќи кога има повеќе ученици во еден тим, 
ќе им биде потешко да се организираат и да си ја поделат работата.

  Секој тим ќе мора да го реши проблемот во текот на 90 минути (или во некоја 
друга временска рамка која ви се чини посоодветна за вкупното ниво на изведба 
на класот).

  За да го решат проблемот, учениците може да користат хартија, пенкала или 
табла. Рачни дигитрони не се дозволени.

  Учениците мораат да поднесат текст во кој ќе се презентира решението со кое 
тие заедно се согласиле. Текстот мора да го содржи редоследот на пресметките 
што довеле до решението, аритметичките резултати и соодветна формулација на 
одговорите на проблемот.

За да им се помогне на учениците да ги запаметат овие правила, би било паметно на секој 
ученик да му се даде пишана копија со правилата на која ќе може да се потпира.

2. Преглед на проблемот. Дајте му на секој ученик копија од Прилог A и разговарајте 
за него со целиот клас. Потсетете го класот дека за да ја исполни вежбата и да го реши 
проблемот, секое прашање мора да биде одговорено. Охрабрете ги учениците да работат 
во групи, но укажете им дека е нивна одговорноста за организација во групите на начини 
кои го олеснуваат учењето на секој одделен ученик како и на групата во целина. Потсетете 
ги дека во крајна линија целта е целиот клас да разбере како да го реши проблемот.

3. Работа на проблемот. Одговорете на прашањата што може да ги имаат во врска со зада-
чата, поставете им краен рок за нејзино завршување и кажете им да започнат со работата. 
Исто така, кажете им дека ако не можат да решат некое прашање треба да го прескокнат 
и да напишат белешка за тоа, но дека тоа подоцна ќе биде предмет на дискусија. Во оваа 
фаза од наставата, наставникот има улога на набљудувач. Тој не одговара на прашања и 
интервенира само во итен случај – на пример, ако избие кавга меѓу учениците. Целта на 
оваа фаза е да се види што можат учениците да сторат сосема самостојно. Неколку минути 
пред истекот на времето, потсетете ги ученици дека за скоро време ќе треба да го преда-
дат сработеното.

3. Сесија за повратен одговор. Побарајте од учениците да го опишат своето искуство во 
(1) решавањето на проблемот и (2) од работењето во групи. Какви потешкотии имале? На 
кои прашања не дале одговор? За кои одговори не се сосема сигурни дека ги одговориле 
точно? Правете список додека зборуваат учениците. Потоа, дајте им го вашиот повратен 
одговор во поглед на тимската работа и на соработката меѓу членовите на тимот. Поврат-
ниот одговор би требал да нагласи кои делови од проблемот не ги сфатиле добро и кои 
делови се неточни или делумно точни. Направете листа на „предлози“ за подобрување 
на решавањето на проблемот и за работењето во групи како подготовка за следните 
активности.
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4. Продолжение на работата. Учениците нека продолжат со нивната работа на проектот, 
враќајќи се во нивните оригинални групи. Фокусот на оваа активност треба да биде на 
оние делови на проблемот кои се решени неточно или делумно точно. Проверете дали 
секој го разбрал фокусот и дајте им на учениците временски рок за завршување на оваа 
фаза од работата.

5. Проверка на работата. Пред целиот клас поделете го одговорот до секој ученик. 
Разгледајте го клучот на одговорите со класот, прашање по прашање. Ако еден или повеќе 
ученици имаат прашања, побарајте некој од класот да ги одговори. Ако никој не знае 
да одговори, сторете го тоа вие и објаснете ги одговорите (т.е., како вие сте стасале до 
одговорот). Во вториот случај, користете табла и стигнете до решението чекор по чекор.

6. Размислување/рефлексија. Побарајте од секој ученик да состави листа на она што треба 
„да се направи“ и на она што „не треба да се направи“. Со други зборови,

  три работи кои се корисни кога се решаваат проблеми во група (заеднички) [„да 
се направи“ списокот], и

  три работи кои треба да се избегнуваат кога се решаваат проблеми во група [„да 
не се направи“ список].

Соберете ги листите од учениците и составете главен список на таблата. Учениците би 
требале да го препишат во своите тетратки или на лист хартија овој главен список, кој ги 
содржи најчесто споменуваните ставки на „да се направи“, односно „да не се направи“.

ИСПИТУВАЊЕ

Иако активностите на рефлексијата даваат потенцијално корисни информации за испи-
тувањето, најдобар начин за оценување на втората и третата цел е на учениците да им се 
даде друг проблем (нешто покус од првиот) и да се побара да работат на него во различни 
групи и да поднесат решение (види Прилог Б). Опсервациите и заклучоците треба да се 
фокусираат на подобрување на вештината на работење во групи и на решавање проблеми 
(и во поглед на потребното време и на точноста на решението).

ПРИЛОГ A.
ПРОБЛЕМОТ НА БАЗЕНОТ ЗА ПЛИВАЊЕ

Еден базен за пливање е долг 14,2 m, широк 8,20 m и 2 m длабок. Во зима тој треба да се 
реновира. Тоа вклучува и премачкување на внатрешноста со сина боја и заменување на 
плочките околу базенот. Откако ќе заврши реновирањето, базенот треба да се наполни 
одново.
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Боење

Боењето претпоставува два вида трошоци: трошокот за премачкување со боја и трошокот 
на молерот. Прво, да ја разгледаме цената на чинење на бојата. За 1 квадратен метар 
потребни се 0,4 l боја. Една канта боја (10 литри) чини 19,9 евра. Колку ќе изнесува трошо-
кот за бојата?

Молерот проценува дека ќе ја заврши работата за осум часа. Ако се ангажира и втор 
молер, тогаш работното време се намалува за две петтини. Претпоставете дека е донесена 
одлука да се ангажираат двајца молери. Колку време ќе трае премачкувањето со боја? 
Зошто ангажирањето на втор молер не го преполовува потребното време (туку само го 
редуцира за две петтини)? Надоместокот по час за еден молер изнесува 20 евра. Колку ќе 
чини работата на двајцата молери?

Замена на плочките

Околу надворешноста на базенот се планира да се направи патека од плочки широка 1 
метар. Секоја плочка има димензии од 33 cm по страна. Колку плочки ќе бидат потребни? 
Секоја плочка чини 1,5 евра. Колку ќе чинат плочките? Покрај купувањето на плочките, ќе 
биде потребно извесно време и за нивно поставување. Имате проценка од стручњак за 
местење плочки дека нивното поставување ќе чини 50 евра. Колкава ќе биде ВКУПНАТА 
цена на чинење на заменувањето на плочките (плус за работна рака)?

Вода

Во текот на летото базенот се полни до висина на 20 cm од работ. Колку вода е потребно за 
да се наполни? Со три пумпи, базенот се полни за 180 минути, но за жал едната пумпа е во 
дефект. Колку време ќе биде треба да се наполни базенот со две пумпи?

Поради летните температури секоја недела испарува по една дванаесеттина од водата. Ако 
претпоставиме дека испарувањето се одвива со иста постојана стапка, колку литри вода 
дневно се потребни за нивото да остане исто? Колку време е потребно за надополнување 
на водата во базенот ако се користи само една пумпа? Кое ќе биде нивото на водата ако 
водата не се надополнува во тек на 10 дена? Во колкав временски период би испарила сета 
вода од базенот, ако тој не се дополнува?

Конечно решение

Вклучувајќи го полнењето на базенот, колку долго ќе трае целото реновирање на 
базенот? Исклучувајќи ја цената на чинење на водата, колку пари се потребни за целото 
реновирање?
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ПРИЛОГ Б.
ПРОБЛЕМ НА ПРОЦЕНУВАЊЕ

Годишниот натпревар на европските дрвосечачи (Аnnual European Lumberjack Competition, 
АЕЛЦ) е закажан за оваа есен. Една од дисциплините на натпреварите е сечење дрвја (или 
кутнување на дрво) со дворачна пила (видете ја фотографијата подолу). Минатата година 
просечен пар на дрвосечачи кутнаа дрво со дебелина од 50 сантиметри за 15 минути. Барт 
и Кери тврдат дека тие кутнале дрво со иста дебелина, двапати побрзо од просекот. Бети и 
Карл тврдат дека тие кутнале трипати подебело дрво двапати побрзо од просекот.

За победа оваа година, секој пар ќе мора да кутне три дрвја.

Дрво 1: 50 cm широко

Дрво 2: 150 cm широко

Дрво 3: 25 cm широко

Најбрзиот тим кој ќе ги кутне сите три дрвја ќе биде победник. Имајќи ги во вид известу-
вањата за времињата кои ги постигнале Барт и Кери, како и Бети и Карл, кој пар ќе победи 
на натпреварот? Кое ќе биде нивното вкупно време? Објаснете ги вашите одговори. Имате 
30 минути за решавање на овој проблем.

Беш–и и Карл
наси–рош–и

Барш– и Кери
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ПРАКТИЧНА АПЛИКАЦИЈА БРОЈ 3

НОСЕЊЕТО ОДЛУКИ ВО СТВАРНОСТА: 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИМЕР

Предметни области: Eкологија, хемија, 
економија, геологија и здравство Приближно времетраење: 2–3 седмици

ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕТО

1.  Да се разбере како различни групи на чинители можат да имаат различни перспективи 
на животните проблеми.

2.  Да се примени системски метод за носење одлуки во ситуации во кои конфликтните 
перспективи се евидентни.

3.  Да се анализираат расположливите податоци на начин на кој се поддржуваат аргументи-
те во застапувањето на позициите земени по контроверзни прашања во стварноста.

РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ

Доволен број копии на Прилог A, Б и В за секоја група (види подолу). Прилогот A треба да 
се раздели на шест листови хартија, така што секоја група ќе добие по еден лист што ги 
дефинира улогите: членови на заедницата Бабушница, владини претставници, локални 
политички лидери, членови на еколошко здружение, соседи од регионот и претставници 
на регионалната туристичка асоцијација. Секоја група треба да добие по една копија од 
Прилогот Б. Копиите од Прилог В треба да се разделат по 20 листови хартија (како што е 
прикажано во прилогот) така што секоја група ќе добие комплет  од 20 листови хартија.

Тетратки или празни листови бела хартија, пенкала и маркери во боја.

СРЕДИНАТА ВО УЧИЛНИЦАТА

Со оглед на тоа што учениците најголем дел од времето ќе го минат работејќи во групи, 
одлуките во врска со вкупниот број на групи и на членови во група мораат да се донесат 
однапред. Оптималниот број групи е шест. Така би се овозможило претставување на шесте 
заинтересирани групи. Бројот на ученици во група може да варира, но не се препорачува 
групите да имаат повеќе од 5 ученици. Обидете се да формирате групи со иста големина, 
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но можеби во одредени групи ќе мора да има повеќе или нешто помалку ученици, во 
зависност од големината на класот.

РЕЗИМЕ НА НАСТАВНО-УЧЕНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

1. Запознавање на класот со проблемот. Кажете им на учениците дека еден од најпозна-
тите еколошки слогани гласи „МИСЛИ ГЛОБАЛНО, ДЕЈСТВУВАЈ ЛОКАЛНО“. Објаснете им 
дека ќе се обидат да го применат овој слоган додека решаваат еколошки проблем во 
една локална ситуација. Дајте им ги следните информации, усно во вид на предавање или 
писмено.

Поради војната, во Србија и Црна Гора беа уништени 28 големи бетонски мостови. Според 
некои процени,за повторната изградба на мостовите ќе треба околу 6 милиони тони 
бетон. Главниот материјал за правење бетон е цементот. Моментално работат само 
две цементарници, а нивното производство е недоволно да ги задоволи овие потреби. За 
да се затвори јазот меѓу производството и потребите, нашите политичари и менаџери 
воспоставија многу добри односи со владата и економското раководство на Кина. По 
првичните разговори, кинеските менаџери решија да инвестираат во изградба на уште 
една цементарница во Србија. Нивниот интерес лежи во фактот што 80 отсто од 
производството на бетон ќе биде извезено во Кина по многу поповолни цени отколку од 
оние на пазарот. Кинезите се подготвени да испратат група градежници кои ќе учествува-
ат во изградбата на постројката. Со оглед на тоа што главните состојки на цементот 
се лапорец и глина, Рударскиот факултет беше замолен да открие можни наоѓалишта на 
лапорец во Србија. Една извонредна локација се наоѓа во близината на гратчето Бабуш-
ница, на падините на Сува Планина. За да се одобрат ископувањата на Сува Планина, 
како и за да се одобри изградбата на цементарницата, мора да се промени генералниот 
урбанистички план на Србија. На тоа ќе претходи јавна дебата, на која ќе бидат претста-
вени разни заинтересирани страни, како: членови на заедницата на Бабушница, владини 
претставници, локални политичари, членови на еколошкото здружение, претставници 
на регионите кои гравитираат кон Бабушница и претставници на локалната туристичка 
асоцијација. Откако сите ќе добијат можност да бидат слушнати, ќе се гласа на владини-
от панел кој има надлежност да го промени генералниот урбанистички план. Прашањата 
кои се разгледуваат се, најнапред, дали (или не) да се подобри рударството во Сува 
Планина и второ, дали (или не) треба да се изгради цементарница во тој регион.

2. Распределување во групи. Учениците нека се пребројат до шест (т.е. првиот ученик вели 1, 
вториот 2, итн.). Сите оние кои се со број „1“ формираат една група, сите кои со се број „2“ ја 
формираат втората, итн. Оптимално, секоја група би требала да има од 3 до 5 членови, што 
разбирливо, зависи од големината на класот. Поделете по еден лист од Прилог A и копија 
од Прилог Б за секоја група.

3. Анализа на податоците и донесување одлуки. Кажете им на учениците дека секоја 
група претставува одредена заинтересирана страна, односно чинител. Дефинирајте го 
чинителот како лице со интерес или грижа за нешто, особено бизнис или бизнис-потфат. 
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Секоја група нека даде свое мислење зошто нејзините членови претставуваат чинители. 
Побарајте учениците да ја лоцираат Бабушница на картата во Прилог Б и нека стават 
ознака X со маркер на посочената локација. [Тоа е север-северозападно од Софија.] Кажете 
им на учениците дека секоја група треба да мисли на луѓето кои ги претставува (на пример, 
соседите од регионот) и да расправа за тоа дали таа група чинители би биле за или против 
ископувањата и изградбата на постројката. Обидете се да дојдете до што поголем број 
аргументи и за и против. Укажете им дека можеби ќе имаат потреба да истражат одредени 
податоци пред да ја заземат својата финална позиција по прашањето. Поделете им листови 
хартија од Прилог В така што секој ученик да земе околу 4 од нив (вкупно се 20 листови 
за секоја група). Замолете секој ученик да го чита напишаното од својот лист и да остави 
групата да реши (1) дали е тоа релевантно за определување на нивната позиција, и (2) ако е 
релевантно, дали тоа води кон позитивна (за одлуката) или во негативна (против одлуката) 
насока. Врз основа на податоците и дискусијата, сложете се за тоа дали групата треба да 
ја поддржи или да ја отфрли идејата за ископувања и изградба на цементарница. Секој 
член на групата нека ја запише во тетратка или на лист хартија позицијата и аргументите 
кои ја поддржуваат. Ова е важно бидејќи секој член на групата ќе треба да ја образложува 
позицијата на својата група при средбите со членовите од другите групи. Кажете им на 
учениците колку време имаат на располагање за да ги завршат овие активности. Надгледу-
вајте ја нивната работа и повремено укажете им кога е време да преминат на следните 
активности.

4. Реорганизација на групите. Во рамките на секоја група, побарајте од учениците да се 
пребројат од 1 до 5 (или кој и да е бројот на членовите во групата). [Ако групата има повеќе 
од 5 ученици, распоредете ги тие ученици во другите реорганизирани групи по случаен 
избор.] Побарајте од сите кои се со број 1 да формираат нова група; истото го прават и 
оние кои се со број 2, 3, итн. Сега секоја група има по еден претставник на локалната заед-
ница на Бабушница, на владата, еден локален политичар, член на еколошкото здружение, 
граѓанин од соседен регион и член на регионална туристичка асоцијација. За да се избегне 
забуна, означете ја секоја од групите со една буква: A, Б, В, итн.

5. Дискутирање на различните податоци и позиции и доаѓање до решение. Во рамките 
на секоја нова група, секој ученик ќе ја презентира позицијата заземена од неговата 
група чинители и аргументите кои ја поддржуваат. Кажете им на другите ученици да ги 
сослушаат внимателно позициите и аргументите, бидејќи треба да ја разберат позицијата 
на другите групи чинители и да ја бранат позицијата на својата група. Откако секој ученик 
ќе ја заврши својата презентација, новата група треба да дебатира, преговара и да донесе 
заедничка одлука во врска со ископувањата и изградбата на цементарницата. Крајниот 
резултат треба да биде препорака до соодветниот владин комитет заедно со цврста и 
рационална аргументација во поддршка на препораката. Откако ќе се запишат препо-
раката и аргументацијата, секоја група ќе избере претседавач кој ќе биде одговорен за 
презентирање на позицијата и аргументите на групата пред целиот клас. Информирајте 
ги учениците за времето кое го имаат на располагање за да ги завршат овие активности 
и кажете им да почнат со работа. По истекот на предвиденото време, опоменете ги да 
преминат на следната активност.
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6. Групни презентации. Определете го редоследот на групните презентации по случаен 
избор со влечење ливчиња со буквите кои ја означуваат секоја група, а кои се ставени во 
една мала торба или кутија. На пример, првото извлечено ливче може да биде она на Група 
В. Претседавачот на секоја група ја презентира групната препорака, го изложува аргумен-
тот и ги сумира податоците кои биле земени предвид при донесувањето на одлуката.

7. Дускусија и заклучоци. Отворете дискусија во целиот клас во врска со различните 
изнесени препораки. Во текот на дискусијата, треба да се нагласат следниве точки:

  Во секоја реална животна ситуација постојат повеќе заинтересирани групи 
(чинители), а секоја од нив има свои автентични ставови и аргументи, па затоа 
секоја одлука ќе биде поздравена од некои групи и критикувана од други;

  Решавањето на реалните проблеми, од позиција на екологијата, обично вклучува 
избор на помалку лошо решение, бидејќи добрите решенија се или невозможни 
или многу скапи;

  Одговорното донесување одлуки вклучува и предвидување на сите последици 
кои ќе ги донесе таа одлука и јасно разбирање на тоа чии интереси се загрозени 
и на каков начин;

  Носењето одлуки е вештина која се учи – и повеќето од нас ја научуваат низ 
искуствата стекнати во различни животни ситуации, но станува збор за многу 
важна вештина што е неопходна за животот надвор од училиштето, а која треба 
да се развие во текот на школувањето.

ИСПИТУВАЊЕ

Секој ученик нека напише есеј од околу 500 зборови, во кој ќе ги анализира искуствата од 
работата на еден еколошки проблем. Пред тоа, дајте им на учениците структура за есејот 
во вид на прашања на кои треба да одговорат.

1. Каква одлука требаше да донесете?

2. На која група чинители беше член? Кои беа примарните грижи на твојата група?

3.  Каква беше позицијата што ја зезеде твојата група и со какви аргументи ја поддржа 
својата одлука?

4. Какви позиции имаа другите групи и со какви спротивставени аргументи излегоа?

5.  Врз основа на сите испитани податоци и аргументи, каква препорака до владата би 
направил ТИ лично во однос одобрувањето на ископувањата и изградбата на цементар-
ницата? Со кои податоци би ја поддржал својата лична препорака?

6.  Наведи кои се двете или трите најважни нешта кои ги научи од работата на овој проект? 
Како можеш да го примениш наученото во иднина?
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ПРИЛОГ A.
КАРТИ КОИ ГИ ОПИШУВААТ РАЗЛИЧНИТЕ УЛОГИ

ЧЛЕН НА ЗАЕДНИЦАТА БАБУШНИЦА

Жител си на Бабушница. Дури и во времето на економскиот просперитет на Ју-
гославија, твојот регион бил донекаде заборавен. Во последно време голем број 
млади луѓе ја напуштаат областа и се населуваат во поголемите градови барајќи рабо-
та. Мнозинството од популацијата досега е вработено во земјоделието.

ВЛАДИН ПРЕТСТАВНИК

Ти ја претставуваш Комисијата за реконструкција и развој на Република Србија. По години-
те на санкции, беше потребна напорна работа за пробивање на ѕидовите кон надвор, но 
успеавте да го направите тоа и да воспоставите контакти за оваа работа со Кинезите.

ЛОКАЛЕН ПОЛИТИЧКИ ЛИДЕР

Ти си локален политички лидер. Со години се борите со бројни комунални проблеми: лоши 
патишта, неадекватни здравствени услуги, недоволен број средни училишта (младите 
заминуваат во поголемите градови), стар водовод. Имаш проекти, ама ништо не може да се спро-
веде поради недостаток на пари. Следната година излегуваш на локални избори.

ЧЛЕН НА ЕКОЛОШКО ЗДРУЖЕНИЕ

Вие сте членови на новоформирана регионална асоцијација на екологисти. Некои од 
вас се лекари. Го сакате регионот, природните убавини на Сува Планина, во која се 
среќава ендемско растение, смрека. Редовно организирате чистење на локалната река 
и се обидувате да ја подигнете еколошката свест во заедницата на Бабушница.

СОСЕД ОД РЕГИОНОТ

Живеете во област на 20-50 km од Бабушница. Вие сте најчесто земјоделци, но често одите во 
Бабушница затоа што таму се најблискиот здравствен центар, пошта, пазар, продавници, итн.

РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧКА АСОЦИЈАЦИЈА

Работите во туристичка асоцијација. Со голем напор успеавте да го свртите интересот 
на Медицинскиот факултет на изворите со лековити води во бањата. Иако недоволно 
промовирана, бањата е добро позната и многу луѓе од соседните држави доаѓаат да  ја посе-
тат. Во исто време, промовирате селски туризам во регионот на Бабушница.
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ПРИЛОГ B
ПРИЛОГ B: КАРТА НА СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И НА ДРУГИ БАЛКАНСКИ ЗЕМЈИ

БАБУШНИЦА

СРБИЈА

НИШ

СОФИЈА

РОМАНИЈА

БУГАРИЈА
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ПРИЛОГ В
ДОСТАПНИ ПОДАТОЦИ

Како резултат на војната, 28 големи бетонски мостови беа уништени во Србија и Црна Гора.

Геолошкиот состав на Сува Планина првенствено е составена од лапорец и доломит.

Планинските падини се испресечени со стрмнини и долови, a во подножјето има водотеци.

Областа на Сува Планина не е добро пошумена затоа што шумите биле уништени 
во текот на Втората светска војна. Оттука, ерозијата е значителна.

Технолошки решенија за производство на цемент се достапни 
уште од 70-тите и 80-тите години на 20 век.

Ефектите на загадување од цементарниците се проценува дека достигнуваат радиус од 20 километри.

Во соработка со Бугарија, Министерството за екологија ја започна иницијативата 
локалитетот Сува Планина да се означи како „национално природно 
богатство“ под надзор на меѓународни еколошки организации.

Српската влада отпочна со иницијатива за развој на селски туризам.

Насоката на движење на ветровите е запад-северозапад; може да се 
очекуваат климатски промени во радиус од 50 километри.

Производството на цемент се контролира со меѓународни стандарди, што резултира со 
високи цени на меѓународните пазари. Во последните шест месеци цената е во пораст.

Прашината од цементот е најголемиот загадувач, а последиците 
се летални за растенијата и опасни за луѓето.

Просечната цена за полн пансион и сместување е 5 евра. Капацитетите се 200 легла.

Нема патишта на Сува Планина. Единствен сообраќаен пристап е оној низ Сиќевачката Клисура.

Технологијата за производство на цемент создава голема бучава 
(во одредени фази на процесот и над 100 децибели).

Околината на Сува Река е многу сува, а просечните врнежи на дожд изнесуваат 
само околу 220 милиметри на метар квадратен годишно.

Регионот на Сува Планина е ретко населен.

Просечната бројка на вработени во цементарницата ќе биде 600. Просечниот 
број вработени во средното образование се проценува на 50 луѓе.

Според европските стандарди, изградбата на цементарницата мора да ги 
почитува стандардите за здравствена заштита на вработените. Тоа значи 
дека на секои 60 работници треба да работи по еден лекар.

Во регионот на Бабушница, постои бања која никогаш не била откриена ниту промовирана. Сепак, 
расположливите податоци укажуваат на огромни наоѓалишта на минерална изворска вода.

Статистиката покажува дека со индустрискиот развој на регионот се зголемува бројот на 
услуги и места за забава (на пример, пивници, ресторани, билијард-сали, клубови).
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КОМЕНТАРИ

КОМЕНТАР ЗА

ПРАКТИЧНАТА АПЛИКАЦИЈА БРОЈ 1

Првата цел е усогласена со првата наставна активност и со испитувањето вклучено во 
шестата наставно-ученичка активност. Фактот дека испитувањето е вклучено во наставната 
активност укажува колку лесно испитувањето може да се интегрира во самата настава. 
Втората цел е усогласена со три активности, тие со број 2, 3 и 5, со тоа што неформалното 
испитување на оваа цел е вградено во наставните активности 2 и 5. Третата цел е усог-
ласена со третата наставно-ученичка активност и се испитува по пат на набљудување и 
со бележење на подобрувањето на учениците во изведувањето на рутините и придржу-
вањето до правилата. Конечно, четвртата активност е примарна во полза на наставникот. 
Претходните испитувања од секаков тип даваат корисни информации за тоа што знаат или 
не знаат учениците, што можат а што не можат, и колкава разлика постои во училницата во 
поглед на знаењето и вештините.

КОМЕНТАР ЗА

ПРАКТИЧНАТА АПЛИКАЦИЈА БРОЈ 2

За разлика од првата вињета, каде што постои тенденција за еден-на-еден кореспонден-
ција меѓу секоја од целите и една или две наставно-ученички активности, усогласувањето 
во оваа вињета е нешто поопшто. Така, буквално сите наставни активности се усогласени 
со поставените цели. Она што се менува додека се движиме од активност до активност е 
улогата на наставникот. Во првите две активности тој воспоставува правила и групи. На 
почетокот на третата, наставникот го структуира проблемот. Потоа, учениците работат во 
групи обидувајќи се да го решат проблемот. Во четвртата активност, примарната функција 
на наставникот е да ги набљудува учениците и да ја слуша нивната дискусија. Во петтата 
активност наставникот ги реорганизира групи и им дава структура за следните активности. 
Само во шестата активност тој ја презема водечката улога за да провери дали сите ученици 
ја научиле математичката содржина и го решиле точно проблемот.

Усогласувањето на испитувањето со целите го одразува усогласувањето на целите со 
наставните активности. Така, испитувањето е насочено кон обезбедување информации 
за остварувањето на сите три цели. Поради ова, би било паметно целите да се употребат 
како критериуми за оценување. Со други зборови, максималниот број „поени“ би можел 
да се додели за секоја цел (на пример, 30 поени за „математичката содржина“, 20 поени за 
„работа со други“ и 50 поени за „решавање на проблемот“).
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КОМЕНТАР ЗА

ПРАКТИЧНАТА АПЛИКАЦИЈА БРОЈ 3

Најдобар начин да се разбере усогласувањето кое е инхерентно за третата вињета е 
со подготвување табели. Табела 9.1 го сумира усогласувањето на целите со наставните 
активности, додека табела 9.2 го сумира усогласувањето на целите со испитувањето, 
поконкретно со насочувачките прашања при структуирање на есејот од 500 зборови. Забе-
лежете дека нема табела која би го покажала усогласувањето на наставните активности со 
испитувањето. Таква табела обично не е потребна доколку целите се усогласени со настав-
ните активности и целите се усогласени со испитувањето, бидејќи тогаш е многу веројатно 
дека и наставните активности и испитувањето се доволно усогласени. Употребата на 
табели е добар начин на размислување во врска со усогласувањето и за демонстрирање 
на усогласување што е инхерентно на вашите сценарија или планови за час.

ТАБЕЛА 9.1
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ СО НАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ

ЦЕЛ НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ

1. Разбирање на чинителите 3, 5, 7

2.  Примена на системски метод 
при носењето одлуки

5, 6, 7

3.  Анализирање на податоци за 
поддршка на аргументот

3, 5, 6

ТАБЕЛА 9.2
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ СО ИСПИТУВАЊЕТО

ЦЕЛ НАСОЧУВАЧКИ ПРАШАЊА

1. Разбирање на чинителите 2, 3, 4, 6

2.  Примена на системски метод 
при донесувањето одлуки

3, 4, 6

3.  Анализирање на податоци за 
поддршка на аргументот

3, 4, 5, 6
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Како заклучок ќе нагласиме дека ова во поглавје се обидовме да покажеме примери на 
примена на некои од препораките содржани во оваа книга. Ограничувањето на должи-
ната на поглавјето е причина што е невозможно да се вклучат сите препораки или сите 
предметни материи на кои се применуваат тие препораки. Сепак, се надеваме дека овие 
апликации ќе бидат корисни во согледувањето како целите, испитувањето, наставата и 
ресурсите за учење се вклопуваат заедно на еден осмислен и ефективен начин. Покрај тоа, 
првата апликација би требала да е корисна за разбирање како можете да ги организирате 
првите неколку седмици на училиште за да промовирате кохезивна и позитивна култура 
во училницата.
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РЕЗИМИРАЊЕ

КОРИНА НОАК-АЕТОПУЛОС

ПОГЛАВЈЕ 10
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Оваа книга е посветена на промената – на нашите ставови во однос на промената, нејзиното 
значење, тешкотиите при секоја промена и правењето и одржувањето на промените. Чарлс 
Дарвин сугерираше дека не преживуваат ниту најсилните видови ниту најинтелигентните, 
туку оние кои најдобро реагирале и се приспособувале на промените. Промената е 
динамичен процес кој бара постојано самооценување, ангажирање и донесување одлуки. 
Соработката и диверзитетот генерираат умна промена, општествена промена која израснува 
од едно балансирано учење. Оној момент кога ќе можеме да го поврземе образованието 
со реалните животни контексти и ќе создадеме лица кои учат за да научат, тогаш ќе станеме 
решителни и ќе прифатиме дека промената не е линеарна, туку плодоносен исход од процес 
на пробување и грешење.

ДАЛИ СМЕ НАВИСТИНА ОГРАНИЧЕНИ СО ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ?

Најдобриот начин за визуализација на влијанието кое го имаме врз нашето опкружување 
е анализата на различните нивоа на средината со која сме во интеракција. Економистите 
и политичките аналитичари пишуваат за три нивоа: макро, мезо и микро. Тие можат да се 
најдат во нашите графички прикази и ја илустрираат улогата која вие фактички ја играте во 
процесот на помагање на учениците да успеат, како и импактот што можете да го имате во 
однос на подобрувањето на образовниот систем, и преку него, на нашето идно општество.

Макросредината е социјалниот контекст во кој живеете и работите. Како наставник, вие 
можете да имате мал непосреден краткотраен импакт на макросредината, иако може да 
бидете во состојба да имате влијание врз неа на подолг рок. Макросредината претставува 
сложена рамка на образовни политики и социјални ставови и вредности. Таа може да се 
опише како најмал заеднички именител кој општествата го наоѓаат со цел да достигнат 
споделено разбирање на образовните потреби на општеството. Понекогаш, макросредината 
ни нуди корисни упатства; другпат, ја ограничува и попречува нашата визија за образование-
то и начинот на кој го практикуваме.

Училишната клима и култура ја сочинуваат мезосредината, додека културата и климата во 
училницата се микросредина. Како поединечен наставник, вие можете и веројатно веќе 
вршите влијание врз мезосредината. Микросредината е таа каде што вашето влијание 
е најголемо, бидејќи неа можете да ја обликувате сами. Честопати правиме грешка, па 
културата и климата ги употребуваме како синоними. Кога сакаме да рефлектираме на 
квалитетот на нашите средини за учење, неопходно е тие јасно да се разграничат, но и да 
се разбере заемната поврзаност на двата концепта. Климата релативно лесно се менува, но 
за да се трансформира една веќе воспоставена култура ќе биде потребно подолго време. 
Истовремено, сепак, мораме да прифатиме дека правењето приспособување во климата е 
честопати првиот чекор кон вршење поголемо влијание врз културата. Обратно, културата 
определува колку време ќе биде потребно за да настане осмислена промена, или во случајот 
на училишната култура, колку е респонзивен еден систем во однос на адаптирањето на нови 
ситуации и нови барања. Моментално во Европа минуваме низ добар пример на културна 
трансформација. Европскиот проект бара од сите нас да ги реформираме нашите системи за 
да станеме дел од една поинтегрирана Европа, која ги консолидира своите силни страни и 
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настојува да стане компететивна во глобален контекст. Овие транзициски тенденции имаат 
позитивно влијание; тие воспоставуваат клима на реформи што нашата култура ја прави 
пореспонзивна на потребата од промена и нè инспирираат да размислуваме за она што 
треба да го промениме за да станеме компететивни.

Затоа, реформирањето на вашата микросредина, или со попознат речник – вашата училница, 
е прв витален чекор во подобрување на процесот на подучување-учење. Само „оние кои 
учат“ се адаптираат лесно на потребите во менување, додека „оние кои знаат“ остануваат со 
она што веќе го научиле. „Тие што знаат“ имаат склоност кон стагнација и стануваат пречки 
за социјалниот прогрес. Во нашиот референтен водич истакнавме неколку сугестии за 
тоа како вашите училници да се претворат во средини за учење и како да го промовирате 
концептот „да се биде некој кој учи“. Овој концепт мора да се прошири од вашите ученици до 
вас, самите, како наставници. Реформирањето на училницата е краткотрајна цел која може 
да стане долгорочна визија. Со наставници-истомисленици вие можете да го проширите 
вашето влијание на мезосредината (вашето училиште), a потоа и до макросредината (вашиот 
образовен систем).

ДАЛИ ИМАМЕ ВИСТИНСКИ ОДНОС КОН УЧЕЊЕТО И ДАЛИ 
ТОА ИМ ГО ПОКАЖУВАМЕ НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ?

Како можеме сигурно да знаеме дали сме станале адвокати на учењето? Дали сме вос-
поставиле средина за учење во која учениците се чувствуваат сигурно, имаат чувство на 
припадност и развиваат позитивен однос кон учењето? Дали се нашите ученици охрабрени 
да го одржат наученото и да учат за да научат и сега и за во иднина?

Најмоќниот и наочигледниот начин да го утврдиме ова е да определиме дали ние самите 
сме станале „лица кои учат“ и дали ги дизајнираме нашите училници така што сме ставиле 
акцент на учењето. Добар барометар за оценување на нашите достигнувања е токму нашиот 
однос кон грешките. Дали грешките ги прифаќаме како нужни во процесот на учење, дури 
и како можности да се научи, или ги сметаме за знак дека „не се знае“, или со други зборови, 
како знак на незнаење? Во култури во кои грешките се ризични, и учениците и наставниците 
ќе бидат понеподготвени да заскитаат низ непозната територија или да одат подалеку од 
нивните моментални способности во потрага по нови можности за учење. И американскиот 
филозоф и едукатор Џон Дјуи пред еден век напиша: „Најважниот став кој може да се 
формира е тој што се заснова на желбата да се продолжи учењето“ .

Додека размислувате за политиката на оценување, можете да одлучите каква порака сакате 
вашите оценки да им пренесат на вашите ученици. Дали сакате тие да учат за да добијат 
високи оценки? Или, дали сакате добрите оценки да бидат симбол за доброто учење? Голем 
број истражувачки сознанија сугерираат дека за голем број ученици целта на образованието 
е постигнување на добри оценки. Оценката, а не знаењето, е „вредната валута“ за овие уче-
ници. Дали вашите политики на оценување покренуваат или поттикнуваат прашања во врска 
со таквата цел? Дали ги наградувате оние кои навистина учат или учениците може да добијат 
преодни оценки ако само изгледаат дека знаат? Одговорите на овие прашања се особено 
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важни за учениците кои не се трудат да бидат свртени кон знаењето, туку имаат внатрешни и 
надворешни бариери спрема учењето. Таквите ученици честопати ќе имаат најголема полза 
од средина во која учењето е примарна цел на сите активности и во секое време.

Учениците ќе бидат поангажирани во учењето кога имаат чувство на припадност и на 
вредност и самопочит. Ваквите чувства можат да настанат во средина заснована на доверба 
и заемен респект и во која секој ученик е прифатен и ценет. Запознавањето со секој ученик, 
а потоа дејствување согласно тоа сознание во текот на интеракциите со вашите ученици, 
претставува мошне корисен прв чекор во креирањето на таква средина.

Вложувањето време за запознавање на ученици е особено значајно за делотворно 
справување со лошо и нарушувачко однесување. Познавањето на учениците овозможува 
диференцирање на причините (т.е. потребата од внимание, здодевност или збунетост) 
од симптомите (т.е. самото однесување). А од медицинската заедница ни е познато дека 
третирањето на причините, а не на симптомите, е она што дава позитивни резултати. Позна-
вањето на учениците исто така ви овозможува да бидете повеќе проактивни и да преземате 
превентивни мерки, наместо да дозволите во конфронтациите да избие гнев. Познавањето 
на мајчиниот јазик на учениците и користењето хумор ве става во позиција на контрола, без 
да бидете видени како некој кој контролира.

Особено во претрупаните училници каде времето е скапоцено, овој степен на професиона-
лизација се чини како нереалистична задача. Сепак, дури и во такви околности, вие можете 
да ги користите силните страни на секој ученик за да ги зголемите групните достигнувања. 
Всушност, збирот на индивидуални силни страни е факторот кој ја зголемува ефикасноста на 
групата и ѝ овозможува да компензира за индивидуалните слабости. Иако групната работа 
е промовирана како алатка за подигнување на интерактивноста на часовите, од искуство 
знаеме дека секоја група автоматски не станува продуктивна. Ако добро ги знаете учениците, 
ќе можете да ги споите добро силните страни и слабостите и да формирате такви групи кои 
имаат потенцијал да станат самодоволни, во кои доаѓа од заемно учење меѓу врсниците и 
каде што можете да преземете улога на водич, ресурс или ментор.

Особено во помалку развиените земји или региони во одредени земји, училишните објекти 
не секогаш дозволуваат креирање на идеална средина за учење. Разбирливо, не можете 
да ги замените картите во вашите раце кога тие се веќе поделени. Но, можете да утврдите 
како најдобро да играте со нив. Наместо да се фрустрирате поради она што не можете да го 
направите, свртете ги вниманието и напорите кон она што можете да го сторите за охрабру-
вање, поддршка и олеснување на учењето. Некои од факторите набројани во Поглавје 3 не 
бараат никакви трошоци, а сепак доведуваат до значајни подобрувања. Иако е убаво да се 
има електронската табла како дел од опремата, таа не е ниту предуслов, ниту како што беше 
дискутирано во Поглавје 6, гаранција за учењето.
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ДАЛИ СЕ ДВИЖИМЕ ВО ВИСТИНСКА НАСОКА?

Поддржувачката средина е добар прв чекор кон подобрување на процесот на подучување/
учење. Целите на учење кои сме ги поставиле за нашите ученици определуваат колку 
веројатно е дека тие ќе бидат подготвени – академски, емоционално, социјално и физички 
– да бидат успешни во следното одделение или ниво на образование. Забележете дека 
подготвувањето за иден успех минува низ она што го именувавме како домени на знаење: 
когнитивно, емоционално, психомоторно и социјално. Може да не е возможно или пожелно 
да се става ист акцент на сите домени во исто време; сепак, не сакаме да се лимитираме само 
на еден. Вистинското, осмислено учење бара воспоставување рамнотежа меѓу сите домени. 
Секако, не сакаме да произведуваме такви ученици кои добро го научиле предметот, но 
никогаш не го користат тоа знаење бидејќи не им се допаѓа, не се заинтересирани или не 
гледаат никаква вредност во она што го научиле.

Солидното разбирање на глобалните цели (односно, оние кои се утврдени за повеќе години 
како што е програмата за природни науки во средното образование) создава контекст за 
воспоставување поконкретни цели – како оние за еден курс или за методска единица во 
рамки на курсот. Колку што е поголема усогласеноста на овие поконкретни цели со глобал-
ните, толку е поверојатно дека учениците ќе успеат да направат поврзување меѓу дневното 
учење, седмичното, полугодишното, и конечно, учењето во подолг временски период.

Без оглед на нивото на кое се поставени, целите се градежните блокови на нашата куќа 
на знаењето. Колку што сме појасни во врска со нашите цели, толку поголема ќе стане 
нашата рамка за учење и толку подобро ќе ги одбереме ресурсите за учење и подобро ќе 
ја планираме наставата. Само тогаш целите ни се јасни нам, само тогаш ќе можеме да им ги 
пренесеме јасно и на нашите ученици, а во крајна линија така ќе бидеме правични и при 
испитувањето и при оценувањето на учениците.

Многу наставници ги мешаат активностите и целите на учењето. Едноставно кажано, целите 
ги опишуваат нашите посакувани крајни резултати; наставните активности се средствата 
преку кои учениците ги достигнуваат тие посакувани резултати. Не се само средствата и 
целите кои лесно се мешаат; ние мораме да ја разбереме јасно и разликата меѓу целите на 
учење (смислата на наставата) и наставните цели (процесот на наставата).

Конечно, како знаеме дека имаме добро структуирани јасни цели на учење? Користењето на 
форматот субјект-глагол-предмет (С-Г-П) обезбедува дека нашите цели на учење појасно ги 
опишуваат нашите посакувани резултати од учењето. Ознаката „С“ гарантира дека се фокуси-
раме на нашите ученици, а не на себеси како наставници. Ознаката „П“ бара да размислиме 
што е она што сметаме дека е најважна содржина што треба да се научи. Ознаката „Г“ нè држи 
постојано свесни дека учењето бара нашите ученици на некој начин да ја обработат содржи-
ната доколку сакаат да ја научат.

Откако ќе ги воспоставиме нашите иницијални цели, треба да ги преиспитаме поставувајќи 
си три прашања. Прво, дали се ова најзначајните цели во поглед на подготвувањето на 
учениците за следното ниво? Второ, дали моите цели имаат смисла ако се разгледуваат 
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оддолу-нагоре, од ниво на час до ниво на курс и програма, и одгоре-надолу, од ниво на 
програма и курс до ниво на час!? Трето, дали моите цели можат да се остварат со оглед на 
расположливото време и ресурси?

Како можеме да излеземе на крај со ограничувањата? Мораме да правиме избор. Мемо-
ризирањето на голем број факти и изрази нема да ги подготви учениците за иднина како 
разбирањето на клучните идеи и критичкото мислење. Наместо на цврстото меморизирање 
и мислењето да размислуваме како за спротивности, земете го предвид фактот дека е сосема 
веројатно дека учениците ќе го запомнат она за што размислуваат. Меѓутоа, ако во нашите 
цели се вклучени премногу факти и изрази, тие нема да имаат време да размислуваат. Сиот 
нивни умствен напор ќе биде потрошен на меморизирање. Затоа, за расположливото време 
треба да избереме цели кои во крајна линија произведуваат ученици кои се способни да ја 
анализираат валидноста на еден аргумент наспроти претпоставките, кои не прифаќаат екс-
пертско мислење за нешто без самите да го оценат и кои се ангажираат во креирање методи 
и стратегии што можат да им помогнат да ги надминат пречките при решавањето проблеми. 
Повторно, сепак, нагласокот мора да биде ставен на рамнотежата. Премногу мислење со 
премалку нешто за што треба да се мисли не е многу полезно.

Тогаш кога нам ни е јасно во која насока ќе се одвива учењето, само тогаш ќе можеме тоа 
успешно да им го пренесеме на учениците. Еден од најзапоставените аспекти при поставу-
вањето цели е потребата од соопштување на ефективен начин на сите наши чинители, но 
првенствено на нашите ученици и на нивните родители и старатели. Кога сите разбираат кои 
се целите и што значат тие, можноста од работење заедно во насока на заедничката цел – 
извонредност во учењето – се зголемува.

КАКО УЧИМЕ?

Учењето е длабоко интерактивен, а сепак личен процес. Учиме од другите и учиме заедно 
со нив во нашата микросредина, а значењата ги конструираме сами врз основа на опре-
делена комбинација на она што веќе го знаеме и она што нè учат во дадениот момент. 
Во рамки на макросредината, сфаќаме дека најголем дел од она што го разбираме е 
специфично, односно поврзано со нашата култура. Додека учиме најефикасни сме кога сме 
способни да се управуваме себеси и кога сме доволно заинтересирани за надгледување на 
нашиот напредок; кога имаме причина да одолееме и да ги надминеме пречките затоа што 
работиме за постигнување на една цел која ја имаме прифатено како своја.

За секоја интеракција потребни се најмалку двајца актери. Кога станува збор за учењето, 
најчестата општа слика која ја имаме во нашата претстава е таа за наставник кој предава 
и за ученик кој слуша и учи. Меѓутоа, како што веќе споменавме, и наставниците треба 
да бидат личности кои учат, а најчесто, најдобар наставник за определен ученик е токму 
неговиот соученик. Ова ја менува нашата претстава во слика која вклучува двајца кои 
учат и кои се во асиметрична врска, во која едниот располага со повеќе знаење или со 
вештина за разлика од другиот и затоа му помага и тој да го изгради своето знаење и да 
развие вештина. Општата слика е заснована на социеталните улоги, додека изменетата 
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на разликите во знаењето и вештината. Тогаш учењето станува партнерство во кое и 
двата учесника се ученици кои треба да учествуваат и придонесуваат. Понапредниот или 
„сениор“ ученик (најчесто наставникот) ќе биде режисер на учењето, додека помалку 
напредниот или „јуниор“ ученик ќе биде задолжен за достигнување на целите на учењето 
кои се поставени од понапредниот партнер. Во овој процес, и двајцата партнери мораат 
да бидат активно ангажирани во слободниот проток на знаење и вештини меѓу нив. И 
двајцата го надгледуваат ангажирањето и нивото на учење, иако одговорноста за таквото 
надгледување обично почива кај постарото лице кое учи.

Надгледувањето бара да научиме да ги „читаме“ нашите ученици. Со внимателно набљу-
дување на тоа што го прават учениците, можеме да го следиме нивото на ангажман во 
активностите и задачите. Дали се внимателни? Дали изгледа дека тоа допира до нив? Дали 
изгледаат „изгубено“? Ние, исто така, можеме да поставуваме и да ги одговараме прашања-
та. Поверојатно е дека ќе бидеме позаангажирани кога ги разбираме нештата, кога имаме 
одредено предзнаење и кога имаме одредено разбирање за тоа како новото знаење е 
поврзано со она што веќе го знаеме или можеме. Тоа како еден ученик ги сфаќа и разбира 
нештата не можат да се опсервираат непосредно. Меѓутоа, доброосмислени прашања 
можат да дадат увид во поглед на значењето и разбирањето. Конечно, можеме да кори-
стиме и поформални алатки за следење. Алатките за испитување пружаат информации во 
врска со учењето во одреден временски период, а не инстантно.

Една од целите на заедничкото учење е учениците да преминат од јуниорско на сениорско 
ниво на учење и да станат самостојни или оснажени за да учат сами. Ние можеме да сле-
диме колку сме успешни во овие потфати преку одговарање на прашања, како следниве: 
Дали моите ученици мислат критички? Колку добро ги користат когнитивните процеси од 
повисок ред за да ги анализираат и оценуваат информациите и за да дојдат до нови идеи, 
производи или изведби? Дали размислуваат за своето мислење за да бидат свесни кога 
застраниле и притоа дали ги прават потребните приспособувања? Колку се зрели одлуките 
кои ги прават врз основа на овие рефлексии? Дали можат да ја оценат разумноста на еден 
одговор на прашање или на решение на некој проблем? Можат ли да го поврзат новона-
ученото со она што веќе го знаат и можат? Колку подобро разбираме како учат нашите 
ученици – или, поконкретно, како ги обработуваат информациите со кои се среќаваат или 
кои ние им ги даваме – толку поспособни сме да ја зголемиме делотворноста на процесот 
на подучување-учење. Добрата настава е далеку повеќе одошто обично презентирање 
содржина на учениците. Таа бара да ги научиме да ја процесуираат содржината на начини 
кои го продуцираат посакуваното знаење.

Ученичкиот ангажман и учење зависат и од тоа колку добро ги користиме наставните 
средства. Ефективната настава бара вистински размер на „кажи и покажи“, „настава засно-
вана на задача“ и „настава заснована на истражување“. Различноста не само што е зачин 
на животот, туку е и еден од клучевите за одржување на ангажманот во текот на времето. 
Сите три средства може да бидат ефективни во различни ситуации и за различни намени; 
меѓутоа, сите три бараат да ја поставиме сцената за учењето така што ќе поставуваме 
предизвикувачки и релевантни прашања кои можат да го задржат интересот на учениците 
и така да го активираат нивното учење. Прашањата се моќно средство кое нè држи 
ангажирани; се чини дека нашите мозоци се програмирани да се држат до неодговорените 
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прашања во текот на времето. Поставувањето нови прашања кои произлегуваат од нашите 
напори да најдеме одговори на претходните прашања им покажува на учениците дека 
процесот на учење нема крај.

Мора да запаметиме дека заборавањето е инхерентен дел од учењето. Знаењето и вештините 
кои не ги користиме, а не се поврзани со нашето искуство или не се интересни или немаат 
вредност за нас, исчезнуваат од нашата меморија многу брзо. Користењето техники како често 
повторување и помошни средства за меморирање ќе ни помогнат и нам и на нашите ученици 
да го одржиме она што веќе сме го научиле. Слично, применувањето на наученото и на 
вештините во нови и различни средини не само што го одржува, туку и го збогатува наученото. 
Конечно, споделувањето на возбудата за учење со нашите ученици и помагањето да ја видат 
релевантноста или важноста на нивното учење го подобрува одржувањето на наученото.

Грешките не само што се иманентен дел од учењето, туку се и важен дел. Алберт Ајнштајн 
еднаш напиша „оној кој никогаш не направил грешка, никогаш не се ни обидел да направи 
нешто ново“. Грешките се проблем само ако не се коригираат и ако се акумулираат, па за-
тоа се мешаат со подоцнежното учење. Точниот повратен одговор не само што им помага 
на учениците да ги разберат своите грешки, туку и дава одредена насока за нивно надми-
нување и учење од нив. Според Џорџ Бернард Шо, „успехот не се состои во тоа никогаш да 
не се направи грешка, туку во тоа никогаш да не се направи истата грешка два пати“.

КАКО ЗНАЕМЕ ДАЛИ НАШИТЕ РЕСУРСИ СЕ 
ВО ФУНКЦИЈА НА УЧЕЊЕТО?

Разбирањето на нашата улога како наставници во процесот на учење ќе влијае и на тоа 
како ги избираме и користиме ресурсите за учење. Тие може да се користат за градење 
мостови од местото на кое се наоѓаат учениците денес до позицијата на која сакаме да 
бидат на крајот од нашата настава по одреден предмет. Учениците ќе бидат мотивирани да 
ги користат тие мостови и активно да се ангажираат во учењето само ако ја видат јасната 
поврзаност меѓу ресурсите и целите на учењето. Ресурсите се особено значајни кога 
овозможуваат градење на повеќекратни мостови до исти цели на учење, така што секој 
мост е наменет за конкретни ученици или групи ученици.

Дали сте доволно свесни за различните ресурси за учење што постојат во и надвор од 
училиштето? Дали имате пристап до печатени ресурси (покрај учебниците), визуелни, 
аудиовизулени, електронски ресурси и примарни извори? Ако треба да направите каталог 
на ресурси за учење што ви се на располагање, како би изгледал тој?

Дали знаете кои ресурси се најпогодни за достигнување на поставените цели на учење? 
Кога треба учениците да гледаат филм во содејство со текст за читање? Каде најдобро 
се вклопува посета на музеј или на друг ресурс од заедницата? Кога треба да воведете 
примарни извори за да имаат учениците можност да ги истражат со користење на повеќе 
од едно сетило?
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Една од главните поенти на нашиот прирачник е токму значењето на држење настава во 
функција на разбирање, а не меморизирање, и настава за критичко и креативно мислење 
наместо рутинска примена на добро дефинирани процедури. Кои ресурси за учење 
се најдобри за исполнување на овие цели и како тие најдобро да се инкорпорираат во 
плановите и сценаријата? Соодветните ресурси им даваат на учениците можности да 
ги преиспитуваат намерите, да забележуваат предрасуди и стеротипи, да формулираат 
хипотези, да носат одлуки и да ги бранат, како и да креираат скептичен однос кон повеќето 
од она што го среќаваат низ медиумите.

Ресурсите за учење служат за различни намени во зависност од нивното позиционирање 
во вкупната наставна програма. Кога правиме вовед во една тема, би требало да одбереме 
ресурси кои ќе мотивираат и поттикнат интерес кај нашите ученици. Кога правиме обид 
за проширување на првичната презентација или за појаснување на некои нејаснотии, 
би требало да избереме такви ресурси кои темата ја сместуваат во различни контексти 
и ситуации и кои презентираат бројни примери и илустрации. Кога се сомневате дека 
учениците можеби го губат интересот или не внимаваат, би требало да изберете таков 
ресурс кој претставува предизвик или кој внесува хумор во настојувањето да ја повратите 
или зголемите внатрешната мотивација.

Како што беше споменато порано, ресурсите за учење нудат прекрасна можност за 
акомодирање на различните интереси на учениците во поглед на нивната семејна полож-
ба, интересите и стиловите на учење и преференциите. Разликите од етничкото потекло и 
полот се добро познати, но постојат и социоекономски и културни разлики кои честопати 
се гледаат како пречки за учењето. Пронаоѓањето на ресурси за учење насочени исклучи-
во кон конкретни социоекономски нивоа или култури може да доведе до инаков заклучок; 
имено, дека овие разлики претставуваат пречка само кога за сите ученици се користи 
пакет стандардизирани ресурси.

Како и сите ресурси, учениците не се ниту добри ниту лоши. Всушност, нивната соодвет-
ност и делотворност зависат од тоа кога и како се користат. Ако учебникот е само ресурс 
за учење (видете го претходниот пасус), тогаш можеме да очекуваме ограничена полза. 
Ако тој се чита од учениците надвор од часот, а никогаш не се дискутира на него, или ако 
се чита од страна на наставникот реченица-по-реченица пред класот, исто така, неговата 
корисност ќе биде многу мала. Од друга страна, ако наставниците го надополнат учебни-
кот со дополнителни анегдоти, примарни извори, мултимедијални ресурси или графички 
прикази, еден добро напишан учебник кој е јасно усогласен со целите на учење може да 
биде вреден ресурс за учење.

Без оглед на вашето мислење за учебниците како ресурси за учење, сосема е извесно 
дека тие ќе останат најважниот ресурс за многу ученици по многу предмети во многу 
земји. Затоа, во Поглавје 6 вклучивме неколку критериуми што треба да се употребат при 
оценувањето колку еден учебник е соодветен за вашите ученици и за вашите цели.

Покрај селекцијата на добри учебници, многу е важно да ги научиме учениците како 
да го користат учебникот како ресурс за учење. Тие треба да научат дека читањето 
учебници се разликува од читањето поинаква литература. Кај учебниците вие читате 
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заради информациите, а понекогаш дури и за конкретна информација. Учењето како да се 
користи индекс за лоцирање на релевантните информации, како да се користат заглавјата 
и промената на фонтот за да се препознаат клучните идеи и поенти, и како да се користат 
графичките прикази за да се поврзе учебникот со целите на учење се многу важни вешти-
ни за најголемиот број, ако не и за сите ученици. Графичките прикази се од особена помош 
во најмалку два аспекта. Прво, како што беше сугерирано, тие им помагаат на учениците 
да ја сфатат врската помеѓу она што го читаат и она што треба да го научат онака како што 
е запишано во целите. Второ, со самиот факт дека ученици ги завршиле и дека се во секое 
време достапни за проверка, тие им помагаат на учениците да складираат релевантно 
знаење во долгорочната меморија.

Конечно, интерактивната компјутерска технологија сè почесто и побрзо станува ресурс за 
учење. Како најдобро да се искористи овој моќен ресурс? Како буквално секоја техноло-
гија (на пример, филмови, ленти, аудиоснимки), така и компјутерската технологија може 
да се користи за добро или за лошо. И најдобриот компјутерски софтвер не креира повеќе 
учење отколку учебник ако тој се користи првенствено како електронска верзија на учеб-
ник. Интерактивните алатки и пребарувачи, од друга страна, имаат потенцијал да додадат 
еден сосема нов елемент на процесот на подучување-учење. Со така лесен пристап до 
неверојатно голем број информации, сепак, потребата од анализирање и оценување на 
информациите од страна на учениците – за да размислуваат критички и рационално – е 
позначајна од кога било порано.

КАКО ЗНАЕМЕ ДЕКА СМЕ НАУЧИЛЕ?

Испитувањето почесто добива негативна отколку позитивна конотација, особено кога е 
придружено со оценување и давање оценки. Оваа конотација е особено несреќна ако се 
знае дека испитувањето нуди сè повеќе можности за подобрување на образованието. За да 
се разберат овие можности, испитувањето мора јасно да се разграничи од оценувањето. Во 
потесна смисла на зборот, испитувањето е едноставно собирање информации кои ќе бидат 
искористени при донесувањето одлука. Оценувањето, од друга страна, е самата одлука, 
која честопати е евалуативна по својата природа. Сосема е можно да има добро испитување 
(односно, валидни и кредибилни информации) и лошо оценување (односно, лоша, неправич-
на и пристрасна одлука).

Средствата и техниките на испитување би требале да обезбедат точни информации во врска со 
учењето на поставените цели од страна на учениците. Еден од најдобрите начини за усогласу-
вање на нашите средства и техники на испитување со нашите цели е фокусирање на глаголот 
во целта (односно, на когнитивнот процес). Ако глаголот е „анализира“, тогаш при испитување-
то на учениците треба да се бара да анализираат. Ако глаголот е „запомни“, тогаш испитувањето 
треба од учениците да бара помнење. Проблеми се појавуваат кога глаголот во целта е „анали-
зира“, а при испитувањето од учениците се проверува колку запомниле (или обратно).

Обликот или форматот на нашите средства и техники за испитување исто така зависат во 
голем степен од нашите цели. За целите во кои стои глаголот запомни, прашања со куси 
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одговори ќе бидат најсоодветни. За цели во кои глаголот е примени, меѓутоа, од учениците 
ќе се бара да го демонстрираат наученото (наместо само да го запомнат). За целите кои го 
содржат глаголот оцени, сосема е извесно дека нашето испитување ќе бара од учениците да 
знаат да критикуваат некоја идеја, предмет или изведба. Различните видови и нивоа на цели 
бараат различни облици или формати.

Откако ќе собереме податоци од испитувањето, можеме да одлучиме да ги употребиме 
на повеќе начини. Нема сомневање дека една од најчестите ползи од овие податоци е 
да послужат при доделувањето оценки на учениците. Ова се нарекува „испитување на 
наученото“ (или сумативно испитување). Меѓутоа, ова не е единствената можна употреба на 
податоците од испитувањето. Нив можеме да ги искористиме за идентификување на силните 
страни и слабостите при учењето и, најверојатно, да ги утврдиме изворите (причините) за 
ученичките слабости. Оваа употреба се нарекува „испитување за наученото“ (или формативно 
испитување).

Испитувањето за наученото бара релативно детални податоци собрани од изведбата на 
учениците и од средствата и техниките за испитување. Најчесто овие податоци може да се 
прикажат во дводимензионална табела, со редови на кои се напишани имињата на учениците 
и колони кои ги содржат кратенките од конкретните прашања, ставки од тестот или крите-
риуми за оценување. Ваквиот формат ја олеснува деталната статистичка анализа која дава 
информации за секој ученик, за секое прашање, ставка или критериум, и за интеракцијата 
на одделни ученици со конкретни прашања, ставки или критериуми. Оваа анализа дава 
сосема прецизна слика за силните страни и слабостите на индивидуалните ученици, подгрупи 
ученици и на класот во целина. Во Поглавје 7 понудивме соодветни техники кои ни помагаат 
да ги специфицираме информациите од нашето испитување на ефикасен начин и да дојдеме 
до солидни наставни одлуки како резултат на нашата анализа. Може да изгледа дека ова бара 
многу труд, но ние веруваме дека ова се исплатува во смисла на подобрување на учењето.

Самите испитувања, а не само податоците од нив, може да послужат и за трета цел којашто 
го трансформира испитувањето во ресурс за учење. Оваа употреба се нарекува „испитување 
како учење“. За да се оствари, мораме да им помогнеме на учениците да ги научат стратегиите 
и техниките потребни за самоиспитување и за самооценување. Ако испитувањето е заснова-
но на целите, тогаш учениците мора да го разберат нивното значење. Понатаму, тие треба да 
ги разберат доказите кои ќе треба да ги обезбедат за да го покажат нивниот степен на знаење 
во однос на целта. Ова е делот на самоиспитување. На крајот, тие треба да ги оценат доказите 
за да утврдат на осмислен, точен и реалистичен начин дали навистина ја совладале целта или 
не. Ова е делот на самооценување. Самоиспитувањето, а особено самооценувањето бараат 
време за да се развијат. Учениците, секако, ќе минат низ серија проби и грешки како дел од тој 
развој. Со соодветен повратен одговор од ваша страна, најголемиот број ученици би требале 
да бидат способни за разумно ниво на вештина во овие две области.

Во иста мерка во која за нас е корисно да ги разработиме деталите на нашите испитувања, 
толку е важно да изнајдеме начини на кои ќе им ја пренесеме оваа информација на учени-
ците, и тоа на ефикасен и разбирлив начин. Ова комуницирање треба да им овозможи на 
учениците и да се радуваат на своите силни страни и да ги идентификуваат и да почнат да ги 
надминуваат слабостите во учењето. Сфаќањето дека од нив се очекува да се подобрат во 
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поглед на слабостите и дека притоа ќе добијат асистенција, треба да ги мотивира учениците 
да го вложат потребниот труд сега и да имаат потребна доверба за да работат повредно и 
понапорно во иднина.

Сите три облика на испитување имаат свое оправдување, повторно во зависност од 
нивната цел и место во рамки на генералната шема на нештата. Ниту еден од нив не е 
подобар или полош од другите; тие се едноставно „различни“. Како и во однос на многу 
други концепти кои ги разгледувавме во овој прирачник, клучот лежи во рамнотежата. 
Добијте добри податоци од испитувањето и искористете ги добро за да донесете најдобри 
одлуки за доброто на нашите ученици и нивното знаење.

КАКО СЕВО ОВА СЕ ВКЛОПУВА ВО ЦЕЛИНА?

Сосема е здраворазумско размислувањето дека целите, испитувањето, наставата и ресурси-
те за учење треба да се усогласени и да формираат заедно еден конзистентен, кохерентен 
систем. Меѓутоа, анализата на стварноста покажува дека ова не е толку очигледно во 
нашите образовни системи; всушност, тоа е предизвик кој се бориме да го достигнеме, а 
ужива сосема мало внимание. Како што беше споменато во Поглавје 8, Леицел и Воглер ги 
сумираа главните проблеми во оваа област речиси пред 20 години. Во многу земји тестовите 
подготвени на национално и меѓународно ниво не се во согласност со содржината што се 
предава во училниците. Покрај тоа, децентрализираните тестови (како тие подготвени од 
наставниците) честопати се фокусираат првенствено на сеќавањето и препознавањето на 
фактичките информации, па ја немаат истата тежина како националните и меѓународните 
тестови. Понатаму, повеќето цели се фокусираат на меморирање наместо на т.н. когнитивни 
процеси од повисок ред. Конечно, учебниците не се добро усогласени со националните 
и меѓународните тестови. Овие проблеми се среќаваат во сите три вида на усогласување: 
хоризонталното (т.е. усогласување во една временска точка), вертикалното (т.е. усогласување 
во текот на периодот) и надворешното (т.е. усогласување со надворешните фактори како што 
се националниот курикулум и меѓународните тестови).

Одреден напредок е постигнат во однос на зголемената свест дека сведувањето на сегаш-
ниот нагласок на меморирање е застарено. Се чини дека е зголемена свеста и за тоа дека 
ставањето поголем акцент на критичкото мислење и на когнитивните процеси од повисок 
ред е од суштинско значење за учењето во современиот свет. На крај, зголемена е и свеста 
дека можеме да научиме корисни и продуктивни лекции од другите држави или региони 
во рамки на земји чии ученици постигнуваат одлични резултати на меѓународните тестови. 
Меѓутоа, истовремено, сосема се ретки системските обиди да се размислува за проблеми-
те на усогласувањето и на преземање неопходни акции за решавање на овие проблеми. 
Во исчекување нешто да се стори на овој план, сепак, вие како индивидуален наставник 
секако можете да започнете систематски да го анализирате хоризонталното усогласување 
во вашите курсеви со вашите ученици. Зголемувањето на хоризонталното усогласување 
несомнено ќе го подобри учењето на вашите ученици и како дополнителен ефект од тоа 
ќе се зголеми и вашата самопочит за сопствената просветна работа. Веруваме дека сите на-
ставници се чувствуваат подобро кога поголем број од нивните ученици научуваат повеќе.
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РЕЧНИК
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А
Активно учење

Процес на сфаќање на смислата на она што било 
предавано и учено преку (a) ангажирање во осми-
слени активности (вклучувајќи ја и комуникацијата 
со другите) и (б) лично градење на знаења.

Анализа на содржина

Системски метод за компресија на големиот број 
зборови на текстот во неколку содржински катего-
рии, заснован на експлицитни правила. Анализата 
на содржината овозможува преминување низ 
огромни количества на податоци со релативна 
леснотија и на систематски начин. Во образовани-
ето тој може да се примени на цели, учебници и 
други ресурси за учење, како и на разните видови 
и форми на оценување.

Асиметрични интеракции

Интеракции во кои едниот партнер (на пример, 
наставник или повозрасен ученик) е поискусен 
и има поголемо знаење од другиот (на пример, 
ученик воопшто или ученик-почетник).

Aтрибуција (припишување)

Објаснување на причините и/или последиците од 
некои однесувања или настани. Двата главни вида 
на атрибуции се внатрешна (каде личноста верува 
дека е одговорна за однесувањето или настанот) 
и надворешна (каде личноста одрекува секаква 
одговорност и ги обвинува надворешните фактори 
за однесувањето или настанот).

В
В-З-С метод

Кратенка која се користи за врамување на целите 
на учење, во која В се однесува на вештини, З 
на знаење и С на ставови, што е најкорисно при 
формулирање на курсот и методските единици.

Валидност на содржината

Степенот во кој еден тест или друга форма на оце-
нување ја претставува содржината на предметната 
материја вклучена во курикулумот. Таа може да се 
движи од висока (кога претставувањето е високо) 
до ниска (кога претставувањето е ниско).

Вертикално усогласување

Види Усогласување.

Г
Графички прикази

Визуелни алатки кои имаат за цел да им помог-
нат на учениците да научат и да ги задржат 
информациите. Тие се разликуваат во зависност 
од нивната намена. Некои имаат намена да им 
помогнат на учениците да ги видат врските помеѓу 
поапстрактните концепти и конкретните примери; 
другите имаат за цел да им помогнат на учениците 
да ги разберат хронолошките и каузалните врски; 
останатите, како на пример дијаграмите на тек, 
имаат за цел да им помогнат на учениците да ја 
извршат работата на систематски начин.

Д
Длабинска усогласеност

Степенот во кој еден тест или друга форма на 
оценување го претставува нивото или типот на 
когнитивна сложеност вклучена во целите и она 
што се предава во училницата.

Дневни планови за настава (план на часот)

Детален опис на еден час (т.е. на времето од 
45–90 минути во еден ден, или можеби два) кој 
треба да послужи како насока за предавањето во 
одредената временска рамка. Дневните подготовки 
вообичаено вклучуваат сосема конкретни цели, 
кусо резиме на активностите, потребните материја-
ли и начинот на оценување на постигнувањето на 
конкретните цели. Види и Сценарио.
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Дневник на учењето

Начин на систематизирање на самоиспитувањето, 
така што учениците пишуваат за она што го 
научиле, нивната перцепција за совладувањето на 
целите и проблемите со кои се соочиле, како и што 
планираат да сторат со новонаученото во иднина.

Домени на учење

Категории на резултати од учењето. Во текот на 
времето, идентификувани се четири домени на 
учење, како: когнитивен (знаење за предметната 
материја и интелектуални вештини и способности), 
емоционален (чувства, ставови и вредности), 
психомоторен (физички вештини) и социјален (ве-
штина да се управуваш самиот себеси во социјални 
ситуации и во односи со другите).

Донесување одлуки

Когнитивен процес кој резултира со селекција на 
еден финален избор меѓу понудените алтернативи.

Достигнување

Вкупниот збир на сето она што еден ученик го 
научил во даден временски период. Достигнувања-
та се разликуваат од учењето во тоа што учењето 
е промена во постигањата во текот на времето. 
Видете и Учење.

Дијагностичко испитување

Испитување кое на наставниците им дава 
информации во врска со причините за постоењето 
на проблеми во учењето или неуспеси. Тоа може 
да се користи и како основа за определување 
на степенот на она што е научено за определено 
време во кое се одвивала наставата.

Е
Eвалуација (оценување)

Суд во врска со лице или карактеристика на 
лице (на пример, став, достигнувања) заснован 
врз информациите што ви се на располагање. 
Информацијата може да биде добра или лоша, па 
така и судот може да биде добар или лош. Добрите 
информации не значат дека сигурно ќе се дојде до 
добри процени.

Екосистемски пристап

Метод на соочување со проблематичното 
однесување на учениците кое е засновано на 
концептот на училиштата и училниците како 
екосистеми, односно на поврзани и интерактивни 
единици кои бараат динамичен баланс. Во рамки 
на овој пристап, фокусот е ставен на промената на 
средината или ситуацијата наместо на соочување 
со еден или повеќе проблематични ученици.

Емпатија

Способност да се забележат, препознаат и разберат 
сигналите што доаѓаат од другите (особено 
чувствителност за когнитивните и наставните 
потреби на учениците).

З
Заедничка активност

Активност преземена во парови или групи за да се 
конструира знаењето заеднички преку средства на 
асиметрични интеракции. Заедничката конструк-
ција на знаењето е суштинска за да се развие 
споделено значење или заедничко разбирање. 
Види и Асиметрична интеракција.

Зона на приближен развој (ЗПР)

Концепт развиен од рускиот психолог Лев Виготски 
кој ја претставува оптималната дистанца помеѓу 
она што ученикот веќе го научил и она што тој 
може да го научи со водење или асистенција од 
возрасните или поспособните соученици.

И
Информатичка и комуникациска 
технологија (ИКТ)

Секој продукт кој складира, отвора, манипулира, 
пренесува или прима информации по електронски 
пат во дигитална форма. Примерите вклучуваат 
персонални компјутери, дигитална телевизија, 
електронска пошта и социјални медиуми.
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Испитување

Процес преку кој се добиваат или собираат 
информации за одредена намена. Традиционално 
постојат две општи намени: проверка на учењето 
(или сумативно, крајно испитување) и испитување 
за наученото (или формативно, тековно испиту-
вање). Од неодамна е додадена уште една, трета 
намена, односно испитување како учење, што е 
процес на развивање и поддржување на активната 
партиципација на учениците во оценувањето како 
дел од севкупниот процес на учење.

К
Клима

Атмосферата, амбиентот или, во општата тер-
минологија „чувството“ за едно училиште или 
училница во даден временски период. За разлика 
од културата, која е далеку постабилна, климата 
може да варира од ден во ден, од недела во недела. 
Видете и Култура.

Когнитивен процес

Различните начини на кои луѓето паметат, разби-
раат, применуваат и, генерално, „размислуваат 
за“ нивните искуства и информацијата со која се 
среќаваат. Општите когнитивни процеси опфаќаат 
толкување, класификација, објаснување, разлику-
вање, организирање, оценување и создавање.

Когнитивна сложеност

Нивото, степенот и длабочината на мислењето кое 
се бара за да се совлада одредена цел. Апстракт-
носта на содржината и бројот на чекори во еден 
алгоритам ја зголемуваат когнитивната сложеност.

Концептуални мапи и ментални мапи

Графичките прикази кои може да се користат за ви-
зуелно поврзување на делчињата на информацијата. 
Концептуалната мапа е визуелно претставување на 
карактеристиките на еден концепт преку употреба 
на поврзана и хиерархиски поставена организација. 
Менталната мапа е метод на правење белешки што 
се користи за визуелно структуирање на инфор-
мацијата. Таа честопати се формира околу еден 
централен клучен збор, текст или идеја, а на нив се 
надоврзуваат други идеи, зборови и концепти.

Креативно мислење

Способноста да се мисли за нешто на нов и 
невообичаен начин или да се дојде до уникатни 
солуции на проблеми.

Критериуми

Стандардите кои се користат за испитување 
колку се достигнала една цел (или цели). Точноста 
(на пример, коректноста или рационалноста) и 
брзината (на пример, колку брзо е нешто научено 
или може да се изведе) се два често употребувани 
критериуми.

Критичко мислење

Способноста активно и вешто да се концептуализи-
ра, анализира, синтетизира и притоа се оценуваат 
информации, идеи, продукти и изведби.

Култура

Споделените вредности, норми и уверување кои 
карактеризираат една група или организација 
(на пример, цело училиште или една училница во 
негови рамки). Културата вообичаено претпоста-
вува подолг временски период за да се формира 
и, веројатно, како последица на тоа, трае подолго. 
Затоа културата не може лесно да се смени.

Л
Листа за проверка

Збир на критериуми кои вообичаено се користат 
за да се направи испитување кое бара едноставни 
одговори („да“ или „не“, „проверено“ или „непрове-
рено“) за секој од критериумите.

М
Можности за учење

Степен во кој учениците ги научиле содржината и 
вештините кои се вклучени во пишаниот курикулум 
и/или кои тие требале да ги научат за да бидат 
успешни на екстерните тестови.
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Mетаспознание

Технички говорено, тоа значи „мислење за 
мислењето“. Метаспознанието им овозможува на 
учениците да се „видат себеси“ додека се ангажи-
раат во наставните активности, го надгледуваат 
своето учење и прават приспособувања според 
потребите за да научат повеќе или подобро. Тоа 
има три компоненти: знаење за себеси, знаење на 
задачите и знаење за стратегиите.

Механичко учење

Меморизирање преку повторување, најчесто без 
да се сфати значењето, логиката или врските во 
рамки на содржината што се учи.

Mултимедија

Интеграцијата на различните форми на наставни 
медиуми (текст, видео, аудио и интерактивни) за да 
се обезбеди посеопфатно, честопати поавтентично 
искуство од учењето.

Н
Надворешно усогласување

Заемните врски меѓу она што може да се контроли-
ра во рамки на училиште/училиштен систем и она 
што лежи надвор од контролата на едукаторите кои 
работат во рамки на училиште/училиштен систем 
(на пример, закони, политики, работни услови). 
Фокусот на надворешното усогласување може да 
биде во една временска точка, во текот на времето, 
или двете.

Настава во мали групи

Предавање за ученици кои се сместени во 
организациски единици помали од целиот клас, но 
поголеми од индивидуален ученик. Групите може 
да се формираат врз база на заеднички потреби, 
заеднички интереси и дизајнирана разновидност. 
Оптималната големина на групата се движи од три 
до пет ученици. За да се обезбеди успех, наставни-
кот најнапред мора да посвети време за да ги научи 
учениците како да работат ефикасно и делотворно 
кога се во група.

Настава за активно учење (НзАУ)

Пристап во наставата заснован на четири 
принципи на учење: учењето се гради, учењето 
е саморегулирано, учењето е контекстуално и 
учењето е процес на соработување. За да биде 
успешна НзАУ, наставниците мораат најнапред да 
создадат ситуации за учење кои ги ангажираат ак-
тивно учениците во процесот на учење. Покрај тоа, 
наставниците мораат да бидат сензитивни за тоа 
што го прават учениците и за тоа како реагираат на 
наставните активности и на поставените задачи.

Наставни активности

Активности насочени кон активно ангажирање 
на учениците во учењето. Тие обично имаат 
две карактеристики. Прво, тие се соодветни за 
конкретни ученици за кои е дизајнирана активно-
ста. Второ, тие се релевантни за остварувањето на 
декларираните цели на учење. Целта на учењето 
(види подолу) е посакуваниот краен резултат 
од процесот на подучување-учење. Наставната 
активност е средство за постигнување на целта. 
Види и Цели на учење.

Наставни медиуми

Поткатегорија на ресурсите за учење која вклучува 
аудио (на пример, песни), визуелни (на пример, 
фотографии), аудиовизуелни (на пример, филмови) 
и интерактивни (на пример, Скајп) медиуми.

Наставни помагала

Категорија на материјали и опрема кои се користат 
секојдневно од наставниците кога предаваат. Тука 
спаѓаат хартија, пенкало, креда и проектори.

Несоодветно однесување/поведение

Однесувањето кое е неприфатливо во училиштето 
или во училницата. Постојат два основни вида на 
несоодветно однесување. Недолично однесување 
е она кое ги крши правилата на училиштето или 
на училницата (на пример, „не зборувај кога некој 
друг зборува“). Вознемирувачко однесување е она 
кое пречи на процесот на подучување-учење (на 
пример, кога еден ученик турка друг кој случајно 
налетал на некого и се создава метеж).
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О
Одржување на наученото

Паметење на она што е научено во еден временски 
период или во подоцнежен временски период.

„Општество на знаење“

Општество во кое знаењето, а не капиталот, трудот 
или нешто трето, е примарна производна сила.

Ориентација кон целта

Воспоставување и работење во насока на 
постигнување на декларираните цели. Овие цели, 
кога се еднаш поставени, се соопштуваат на сите 
инволвирани. Достигнувањето на целите е од 
огромно значење и ги засенува конкурентните 
цели како промовирање на позитивни односи меѓу 
поединците.

Оснажување

Обиди да се зголеми нивото на автономија и самоо-
пределување на учениците, што им овозможува да 
учат самостојно, да го надгледуваат и регулираат 
сопственото учење, како и да го оценуваат тоа што 
го научиле на релативно објективен начин.

Отчетност

Колективната одговорност на родителите, 
директорите, началниците, членовите на училиш-
ните совети, наставниците и самите ученици за 
обезбедување на квалитетот на учењето за сите 
ученици.

Очекувања

Уверувања во врска со она што мислите вие 
дека може или сигурно ќе се случи во иднина. 
Како наставници нашите очекувања може да се 
однесуваат на тоа што учениците ќе сторат или 
нема да го сторат, односно на она што учениците ќе 
го научат или нема да го научат.

П
Персонализација

Усогласување на конретна средина на учење и/или 
наставен пристап со интересите, способностите и 
потребите на одделни ученици.

Повратен одговор

Обезбедувањето на учениците со информации и 
алатки кои ќе им овозможат да ги сфатат своите 
силни и слаби страни и да го подобрат своето 
учење преку преземање одредени акции за да 
се потенцираат силните страни, а да се надминат 
слабостите. Периодичниот повратен одговор е 
битен дел на процесот на подучување-учење и 
честопати има форма на дијалог меѓу наставниците 
и учениците.

Подучување-учење 
(алтернативно подучување/учење)

Наместо на наставата и на учењето да се гледа 
како на одделни, иако поврзани процеси, изразот 
„подучување-учење“ сака да укаже дека тоа се две 
страни на еден ист испреплетен процес, со една 
страна на дијадата вршење влијание и паѓање под 
влијание на другиот. Наставниците понекогаш 
предаваат, а друг пат, учат. Слично, и учениците 
често учат, но многупати се инволвирани и во 
наставата (како во случајот со туторијал од врсник 
или при правење презентации за класот).

Правење белешки

Практиката на селектирање и снимање на инфор-
мации од различни извори (на пример, книги, 
видеа, конверзации, интервјуа). Преку фаќање 
белешки учениците го забележуваат она за што 
веруваат дека е суштината на информацијата за да 
можат да ја запаметат и да ја искористат подоцна.

Примарни извори

Тоа се ресурси за учење кои опфаќаат предмети од 
природната средина, како и историски артефакти 
како пишани документи, статистички податоци, 
фотографии и филмови.



Речник269

Програма за меѓународно испитување на 
учениците (ПМИУ, ПИСА – the Programme 
for International Student Assessment)

Дизајнирана, администрирана, бодирана и изве-
стувана под покровителство на Организацијата 
за економска соработка и развој (ОЕЦД). ПИСА ги 
оценува образовните системи во светот, тестирајќи 
го знаењето и вештините на 15-годишни ученици 
на периодична основа (на пример, на секои три 
години).

Р
Ресурси за учење

Збирот на алатки (вклучувајќи опрема и мате-
ријали) кои го овозможуваат или поддржуваат 
процесот на подучување-учење. Тука спаѓаат сите 
средства со кои наставникот може да се обиде да 
ги ангажира учениците во учењето за да го олесни 
нивното учење и да постигнат повеќе.

Рубрика

Алатка за бодирање која наставниците ја користат 
за да го испитаат и оценат знаењето на ученикот. Се 
состои од збир на критериуми, скала за оценување 
за секој критериум и вербален опис за секој поен 
на скалата, што вклучува и опис како секој поен се 
разликува од следните поени.

С
Саморегулација

Процесот на надгледување на сопствениот процес 
на учење и прогресот од него, како и правење 
приспособувања доколку се потребни за да се 
обезбеди успешно учење.

Скала за оценување

Повеќе критериуми кои обично се користат за 
евалуација, која претпоставува испитување на 
степенот во кој секој критериум е присутен или 
создаден. Општата скала за оценување вклучува 
скала од еден до пет или скала до десет.

Скелиња

Oбезбедување асистенција која им помага на 
учениците да ги поврзат целите на учење со она 
што веќе го знаат или можат да го сторат. Кога 
еднаш ученикот ќе ја постигне целта, скелињата се 
отстрануваат за да му се овозможи да оди напред 
кон следната цел.

СМАРТ метод

Мнемоника која се користи кога се поставуваат 
целите на часот. Кратенката се однесува на 
англиските изрази Specifi c (конкретни), Measurable 
(мерливи), Action-oriented (насочени кон акција), 
Reasonable (разумни) и Time-bound (временски 
ограничени).

Содржинска усогласеност

Степенот во кој содржината на целите, содржината 
на оценуваното и содржината на предаваното се 
исти или слични.

Ставка (точка)

Една од задачите (на пример, прашања) вклучени 
во тест или квиз.

Средина на учење

Местото (или местата) во кои треба да дојде до 
учење. Средината на учење може да се истражи 
на неколку начини. Меѓу повообичаените се 
физичката средина (на пример, распоред на 
седење), социјална средина (на пример, очекувани 
или толерирани интерперсонални интеракции), 
академска средина (на пример, предметната 
материја) и емоционалната средина (на пример, 
чувствата на задоволство или припаѓање).

Сумативно (крајно) испитување

Види Испитување.

Сценарио

Позајмен израз од театарот, сценариото е колаж на 
дејства и настани што се случуваат во конкретна 
средина, со посебно внимание на сцената, ликови-
те, ситуациите и врските меѓу нив. Кога планираат и 
реализираат сценарија, наставниците ја преземаат 
улогата на режисер, а учениците на актери.
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Т
Традиционална настава (TН)

Пристап во наставата во кој наставникот е „главен 
актер“, тој е примарно одговорен за дисеминација 
на информациите што треба да ги запомнат учени-
ците (на кои се гледа како на пасивни приматели на 
информации). Таа се заснова на уверувањето дека 
учењето е стекнување, собирање и акумулација на 
делови од информациите.

Трансфер (пренесување) на наученото

Проширување на она што било научено во еден 
контекст на идни контексти (односно, средини, 
ситуации и проблеми). Примена на математичка 
формула (научена на часот по математика) на 
научен проблем (сретнат надвор од училиштето) е 
пример на трансфер на наученото.

У
Услови

При дефинирањето на целите, условите ги опишу-
ваат околностите под кои од ученикот се очекува 
да го демонстрира наученото во однос на целите. 
Условите ги опфаќаат алатките и асистенцијата кои 
треба да се обезбедат.

Усогласување

Степенот во кој целите, оценувањето, наставата 
и ресурсите за учење се вклопуваат добро 
заедно во една временска точка (хоризонтално 
усогласување) или во текот на времето (вертикално 
усогласување). Види и Надворешно усогласување.

Учебници

Најшироко користен ресурс за учење за формално 
изучување на еден предмет. Тие нудат структу-
риран курс и серија вежби и активности. Иако 
најголемиот број учебници се печатат во пишана 
форма, тие се сè почесто достапни и во електрон-
ски верзии.

Ученички карти на напредување

Картите кои содржат серија на подолгорочни цели 
за кои учениците можат да рефлектираат одвреме-
навреме за да утврдат колку добро напредуваат 
во поглед на остварувањето на целите и колку се 
сигурни дека ја совладале секоја поставена цел.

Учење

Промена во достигнувањата во текот на времето. 
Ако, на пример, во текот на полугодието не дошло 
до промена во достигнувањата, тогаш воопшто и 
немало учење. Види и Достигнување.

Учење со разбирање

Ова се однесува на учење кое „има смисла“. Ваквото 
учење е разбирањето. Кога учениците навистина 
ќе разберат нешто, тие можат да го пренесат 
наученото, проширувајќи го она што е научено во 
еден контекст на нови контексти.

Училишна култура

Види Култура.

Ф
Флексибилност

Подготвеност за адаптирање или приспособување 
на наставата согласно условите или различните 
услови и ситуации.

Формативно (тековно) испитување

Види Испитување.

Х
Хоризонтално усогласување

Види усогласување.
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Ц
Цели на учење

Тоа се изјави за она што сакаме нашите ученици да 
го научат како резултат на нашата настава. Постојат 
три примарни нивоа на цели: општи (програмски 
цели или задачи), образовни (цели на курс или на 
методска единица) и наставни (цели на часот). Сите 
цели можат да се запишат во ист формат: субјект 
(ученик/ученици), глагол (посакуваниот когнитивен 
процес) и објект (содржина на знаењето).

Ч
„Читање“ на учениците

Толкување на однесувањето на учениците преку 
обрнување внимание на невербалните знаци, 
внимателно слушање на учениците и антиципи-
рање на потези.

Човечки ресурси

Сите лица кои се способни да дадат придонес во 
процесот на подучување-учење, вклучувајќи ги 
наставниците, родителите, гостите предавачи, 
стопанствениците и самите ученици.

Чувство на благосостојба

Позитивна ментална состојба која му овозможува 
на ученикот да функционира ефективно во учи-
лиштето и во училницата. Позитивната состојба е 
поврзана со ослободеност од страв и неспокојство.

Чувство на припадност

Чувство да се биде прифатен и почитуван од 
врсниците, наставниците и другите возрасни.
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Center for Democracy and

Reconciliation in Southeast Europe

During the past decade, society’s expectations for schools have increased dramatically in virtually every country.  
Stated simply, more students are expected to learn at higher levels than ever before.  Accordingly, the roles and 
responsibilities of teachers must change significantly to meet the new requirements. What are appropriate 
learning objectives that ensure success for students now and in the future?  How can we assess and evaluate 
student learning, providing useful information to students and teachers alike?  How should we design learning 
environments and use technology? And can we meet the needs of all students?  How can instruction focus more 
on student learning, rather than on teacher behaviour?  These questions and others are addressed in this 
reference guide for teachers.  It does not provide prescriptions, but rather suggests alternate solutions, allowing 
teachers to answer these vital questions for themselves.
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Во текот на минатата деценија, општествените очекувања од училиштата драматично се зголемија буквално 
во секоја земја. Едноставно кажано, од повеќе ученици се очекува она што ќе го научат да биде на повисоко 
ниво од поранешното. Согласно тоа, улогите и одговорностите на наставниците мораат значително да се 
променат за да ги исполнат новите барања. Кои се соодветните наставни цели кои гарантираат успех за 
учениците сега и за во иднина? Како можеме да го испитаме и оцениме наученото од страна на учениците, 
како и обезбедувањето корисни информации и за учениците и за наставниците? Како треба да ги дизајни-
раме средините за учење и употребата на технологијата? И, можеме ли да ги задоволиме потребите на сите 
ученици? Како може наставата да се фокусира повеќе на учењето на учениците отколку на однесувањето на 
наставникот? Овие прашања, заедно со некои други, се опфатени во овој прирачник за наставниците. Тој не 
дава готови рецепти, туку повеќе сугерира алтернативни решенија, дозволувајќи им на наставници сами да 
изнајдат одговори на овие суштински прашања.

Центар за демократија и помирување 

во Југоисточна Европа
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