
За обуката
ИМПРЕСИИ И ОЧЕКУВАЊА ОД НОВИОТ ПРЕДМЕТ
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Предавач на ФИНКИ, Претседател на ЗИМ
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Распоред на активности
10:00 – 11:00 Вовед во обуката

11:00 – 11:10 кратка пауза

11:10 – 12.20 Учење низ игра

12:20 – 12:40 кафе пауза

12:40 – 13:50 Основи на Scratch

13:50 – 14:25 пауза за ручек

14:25 – 16:10 Програмирање преку Scratch

16:10 – 16:30 Анкета за обуката/поделба на сертификати



Распоред на активности
10:00 – 11:00 Вовед во обуката

11:00 – 11:10 кратка пауза

11:10 – 12.20 Учење низ игра

12:20 – 12:40 кафе пауза

12:40 – 13:50 Основи на Scratch

13:50 – 14:25 пауза за ручек

14:25 – 16:10 Програмирање преку Scratch

16:10 – 16:30 Анкета за обуката/поделба на сертификати



Во првиот дел...
Ќе се потсетиме за мотивацијата...

Ќе видиме светски примери

Ќе ја разгледаме наставната програма за IV одделение

Ќе отвориме дискусија околу успешноста на 
спроведувањето на наставната програма  во трето 
одделение



Кој работи со компјутер 
денес?



Инспирација
За кого е важно да се знае кодирање?

◦ Само компјутерските инженери?

◦ Оние кои работат во индустрија поврзана со компјутерско инженерство?

◦ Оние кои работат во некоја инженерска дисциплина?

Стручњаците велат – За секого е важно!!!



Мотивација
Концепт на информатичка писменост, нужност во современото 
општество.

Најголем дел од работните позиции бараат информатичка 
писменост

Странските инвеститори во Македонија најмногу регрутираат 
инженери.

Важно е на децата од мали нозе да им се негува љубовта кон 
техниката.

Посебно внимание да се посвети на поталентираните деца.



Историјат
Во Македонија постои традиција на изучување на Информатика во 
основно и средно образование повеќе од 35 години.

Во високото образование, информатиката традиционално се 
студираше на ПМФ и на ЕТФ

Од појавата на приватните универзитети, Информатика се изучува 
на скоро сите приватни универзитети.

Од формирањето на ФИНКИ во 2011, Владата на РМ константно ја 
зголемува квотата за студирање Компјутерски науки.

Истото се однесува и на другите технички факултети во РМ.



Моментна ситуација
50% од денешните деца ќе работат работа поврзана со компјутер

Светски трендови (Во Естонија, Велика Британија, Сингапур и многу 
други земји, работа со компјутер се воведува уште од I одделение)

Годинава уште многу земји ја прифатија иницијативата и го воведоа 
програмирањето како задолжителен дел од наставата

Во Македонија
◦ Од минатата година предметот  “Работа со компјутер и основи на 

програмирањето” се воведе како задолжителен

◦ Со тоа Македонија се запиша меѓу земјите предводнички на трендот: 
програмирање за секого 

◦ Материјалот за IV одделение се надградува над материјалот од III 
одделение преку повторно изучување на истите теми со проширување и 
продлабочување на знаењата – спирален модел



Теми од Работа со компјутер
ТЕМА 1: ОСНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ КОМПЈУТЕР И ДРУГА ИТ (10 часа)

Цели Содржини Поими Активности и методи
Ученикот/ученичката:

 да ги познава основните 
делови на 
компјутерскиот систем и 
да прави разлика меѓу 
различни влезни/ 
излезни уреди: 
тастатура, маус, 
монитор, проектор, 
микрофон, слушалки, 
принтер;

 да се потсети на поимот 
оперативен систем;

 да прави разлика меѓу 
оперативен систем и 
апликативен софтвер;

 да прави разлика меѓу 
датотека и папка

Хардвер и софтвер
Влезни уреди
Излезни уреди

Работна околина на 
оперативен систем

Апликативен 
софтвер

Користење на 
папки и датотеки 
(документи)

Kомпјутерски
систем, компјутер, 
информатичка 
технологија (ИТ),
монитор, тастатура, 
глувче, преносна 
меморија, хардвер, 
софтвер, проектор, 
слушалки, 
микрофон, печатач

Oперативен систем,
вклучување/исклуч
ува- ње, најава и 
одјава работна 
околина
Апликативен 
софтвер

Датотека
Папка

Именување делови на компјутерскиот 
систем (монитор, глувче, тастатура, 
преносна меморија, проектор, 
слушалки, микрофон,
печатач).
Објаснување низ разговор на 
главните карактеристики на влезните 
и излезните уреди. 

Објаснување на работната околина на 
оперативниот систем.
Дискусија за различниот апликативен 
софтвер кои учениците го користат и 
анализа на разликата меѓу 
оперативен систем и апликативен 
софтвер.
Работа со датотеки и папки.
Дискусија за разликата помеѓу 
датотека и папка.



ТЕМА 1: ОСНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ КОМПЈУТЕР И ДРУГА ИТ (10 часа)

Цели Содржини Поими Активности и методи
Ученикот/ученичката:
 да ги познава и 

почитува основните 
правила за работа и 
етичко користење на 
компјутер;

 да прави разлика 
помеѓу различните 
уреди: компјутер, 
лаптоп, таблет, 
смартфон;

 да совлада правилна 
позиција на телото 
при користење на 
компјутер, лаптоп, 
таблет, смартфон.

Работа со икони 
и прозорци
Работа со 
датотеки и папки

Правила за 
работа со 
компјутер и 
етичко 
користење на 
компјутер

Различните 
уреди и 
ергономијата

Икони
Прозорци

Етичко 
користење

Лаптоп, таблет, 
смартфон

Практична работа со цел 
оспособување на учениците за 
работа со икони и прозорци, 
како и за селекција, копирање, 
преместување, промена на име 
и бришење на датотеки и папки.

Дискусија за правилата за работа 
со компјутер.
Дискусија за етичко користење 
компјутер и можни злоупотреби. 
Дискусија за различните уреди, 
истражување на разликите 
помеѓу нив.

Дискусија и вежби за правилната 
поставеност на телото при 
користење на различните 
направи.



ТЕМА 2:  РАБОТА СО ТЕКСТ (10 часа)

Цели Содржини Поими Активности и методи
Ученикот/ученичката: 

 да се потсети на основните 
карактеристики на 
тастатурата и да може да ја 
користи при пишување 
текстови;

 да се оспособи да одреди 
боја, големина, 
порамнување,стил на текст и 
да внесува и зачувува текст 
со различна поддршка за 
работа (латиница и 
кирилица);

 да знае да работи со 
документи во програма за 
обработка на текст;

 да се оспособи за 
манипулација со делови на 
текст(селекција, 
преместување и копирање);

Програма за 
обработка на 
текст

Вежби за 
внесување на 
текст преку 
тастатура и 
операции со 
текст (големина, 
стил, боја, 
порамнување)

Работа со 
документи

Уредување на 
текст

Обработка на 
текст,
знаковен
регион од 
типки на 
тастатурата,
регион од 
типки на 
тастатурата 
со цифри

Текстуален 
курсер,
внесување на 
знаци,
бришење на 
знаци
стил, 
порамнување
јазична 
поддршка

Учениците се запознаваат со 
конкретна програма за обработка на 
текст.

Вежби за користење на тастатура за 
испишување на текстови.

Вежби за уредување и оформување 
на готов текст.
Вежби: препишување и диктат на 
краток и интересен текст за 
мотивирање за работа.

Практична работа со цел 
манипулација со документи.

Практична работа со цел 
оспособување на учениците за 
селекција на делови од текст, 
преместување и копирање. 



ТЕМА 2:  РАБОТА СО ТЕКСТ (10 часа)

Цели Содржини Поими Активности и методи
Ученикот/ученичката: 

 да знае да врши 
набројување во текст;

 да знае да вметнува 
слики во документ од 
различни места;

 да се оспособи за 
користење на алатките 
од лентата за цртање;

 да се оспособи за 
уредување на 
страница;

 да се оспособи да 
печати документ;

Набројување во 
текст

Додавање на 
слики во документ

Цртање во 
документ

Уредување на 
страница

Печатење на 
документ

Набројување

Лента за 
цртање

Ориентација на 
страница
Позадина на 
страна
печатење

Вежби со цел форматирање на текст со 
користење на можноста за различни 
видови набројувања.

Вежби за вметнување на слики и 
нивно порамнување во однос на 
текстот
Вежби за вметнување на слики од 
различни места (снимени на хард 
диск, преземени директно од 
Интернет, преземени од друг 
документ).

Вежби за вметнување на различни 
графички објекти од лентата за цртање 
и нивно уредување.

Практична работа со цел 
оспособување на учениците за 
печатење на документ и нагодување 
на опции при печатење.



ТЕМА 3: ПРОГРАМА ЗА МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ (8 часа)

Цели Содржини Поими Активности и методи
Ученикот/ученичката: 

 да може да го објаснува 
поимот за 
мултимедијална 
презентација со слајдови;

 да се оспособи да додава 
текст на слајд и да менува 
фонт, големина и стил на 
истиот;

 да може да манипулира 
со слајдови во 
презентација;

 да демонстрира 
соодветен избор на 
распоред на елементи на 
слајд и дизајн на слајд;

 да се оспособи за 
додавање на графички 
објект во слајд од 
мултимедијална 
презентација;

 да се оспособи да изготви 
целосна презентација со 
слајдови.

Поим за 
мултимедијална 
презентација

Креирање и 
активирање на 
едноставна 
презентација

Манипулација со 
слајдови

Уредување на слајд

Додавање на 
графички објекти на 
слајд

Креирање и целосна 
презентација со 
слајдови и како 
поддршка за кратка 
усна презентација

Mултимедијална 
презентација

Слајд

Мултимедијална 
презентација со 
слајдови

Распоред на слајд
Дизајн на слајд

Учениците се запознаваат со поимот за 
мултимедијална презентација и слајд.

Практична работа со цел додавање и 
едноставно форматирање на текст на 
слајд.

Практична работа со цел додавање, 
преместување, копирање и бришење на 
слајдови во презентација.

Практична работа со цел избор на 
дизајн на слајд и распоред на елементи 
на слајд.

Практична работа со цел оспособување 
на учениците за додавање на графички 
објекти во презентација.

Креирање и целосна презентација со 
слајдови и нејзино искористување за 
спроведување на кратка  усна 
презентација.



ТЕМА7: ОНЛАЈН ЖИВЕЕЊЕ (12 часа)
Цели Содржини Поими Активности и методи

Ученикот/ученичката:

- да се запознае со 
историјатот на Интернетот 
како средство за добивање 
и споделување 
информации;

- да умее да користи веб-
прелистувач и сите негови 
значајни елементи (алатки, 
работа со табови);

- да умее да пронајде 
информација од Интернет 
за одредена цел со помош 
на клучни зборови;

- да селектира и да зачува 
содржина;

- да се оспособи за 
пронаоѓање и 
преслушување на звучни и 
видеосодржини на 
Интернет;

Историјат на 
Интернетот како 
средство за 
добивање и 
споделување 
информации/сод
ржини

Пребарување на 
Интернет.Селекти
рање и 
зачувување на 
содржини

Звучни/видеосод
ржини на 
Интернет

Интернет,веб, 
сурфање на 
Интернет

Веб-
прелистувач, 
веб-страница, 
хиперлинк
веб-
пребарувач;
клучни 
зборови

Звучник, 
слушалки

Запознавање со историјата на 
Интернетот и неговата актуелна 
улога во добивање информации.

Демонстрација и практична работа 
за користење на веб-прелистувач за 
достап до веб-пребарувач и 
достапување до веб-страници кои 
се резултати за дадени 
пребарувања.

Истражувачка и практична работа 
со цел:
- пребарување на Интернет 
следејќи ги инструкциите од 
наставникот;
- прибирање електронски 
содржини (текст, слики, музика);
- вклучување на прибрани 
содржини во друго документи 
(текстуален документ, презентација 
со слајдови).



ТЕМА7: ОНЛАЈН ЖИВЕЕЊЕ (12 часа)
Цели Содржини Поими Активности и методи

Ученикот/ученичката:

- да умее да ги користи 
можностите за 
текстуална, аудио и 
видео комуникација 
преку Интернет;

- да ги објаснува 
последиците од 
споделување на 
приватни информации 
на Интернет;

- да го разбира 
концептот за сопствена 
сметка за е-пошта или 
слична соодветна 
замена, и нејзино 
користење за 
комуникација;

- да се запознае со 
можностите за 
блогирање

Комуникација 
преку Интернет и 
безбедносни 
прашања во однос 
на Интернет 
комуникацијата

Е-пошта

Блогот како 
едноставен начин 
за поставување 
работи на 
Интернет

Софтвер за 
комуникација

микрофон

Е-пошта, 
е-адреса, 
сметка за е-
пошта

Блог

Дискусија за можностите за 
комуникација преку Интернет, 
презентација на софтвер кој овозможува 
различен тип на комуникација и 
дискусија за неопходен хардвер за тоа. 
Практично спроведување на одредена 
комуникација.
Дискусија за безбедносни прашања во 
однос на Интернет комуникацијата.

Објаснување на концептите за е-пошта, 
обезбедувачи на услуги за е-пошта.
Објаснување за користењето на сметки 
за е-пошта или сметки со слична намена 
за меѓусебна комуникација.

Запознавање со концептот на блог. 
Практична работа со едноставна алатка 
која овозможува блогирање и онлајн 
соработка (пр. padlet).



Новите теми поврзани со 
програмирање
Учениците многу време минуваат на компјутер, па идејата е како тоа време 
да се троши конструктиво, т.е. наместо да се играат игри, учениците да 
бидат креативни и да создаваат/творат/учат.

Едноставно учење основни работи поврзани со програмирање
◦ Начини на размислување поврзани со програмирање

◦ Основни поими

◦ Разделување на проблемите на основни чекори

◦ Управување со компјутери, наместо само користење
◦ Зголемена интеракција во работата со компјутер



ТЕМА 4: ПОИМ ЗА АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИ (5 часа)
Цели Содржини Поими Активности и методи

Ученикот/ученичката:

- да  ги објаснува со 
свои зборови поимите  
алгоритам и програма;

- да ја објаснува преку 
примери примената 
на програмите во 
компјутерите и 
секојдневниот живот;

- да го објаснува 
начинот на кој 
компјутерот извршува 
одредена програма –
прецизно и 
недвосмислено 
следење и 
извршување на 
последователните 
инструкции.

Алгоритми 
Поим за програма 
како дел од 
софтверот

Улогата на 
програмите во 
компјутерот

Програмата како 
низа од 
последователни 
инструкции

Извршување на 
програма од 
компјутерот

Алгоритам 
Програма

Инструкци
ја 
(упатство, 
наредба)

Објаснување за алгоритмите. 
Разгледување на реални секојдневни 
алгоритми.

Дискусија за пример алгоритми.
Креирање едноставни алгоритми со 
ситуации од секојдневниот живот и од 
другите наставни предмети.
Објаснување за програмите како 
неопходен дел од компјутерот.

Дискусија за составните делови на една 
компјутерска програма (инструкции).
Демонстрација на извршување на низа од 
инструкции од страна на компјутерот 
преку нагледни примери (Вежба 1: 
Наставникот е во улога на 
компјутер/робот, а учениците се 
обидуваат преку последователни наредби 
да го натераат да заврши одредена работа
Вежба 2: Вежба 1 при што улогата на 
робот ја преземаат некои од  учениците).



ТЕМА 5: СОВЛАДУВАЊЕ НА АЛГОРИТАМСКО РАЗМИСЛУВАЊЕ ПРЕКУ ИГРА (11 часа)

Цели Содржини Поими Активности и методи
Ученикот/ученичката:

- да се оспособи да ја 
спроведува секоја 
инструкција од играта 
правилно, а преку тоа 
да ги совлада 
концептите од 
програмирањето;

- да се оспособи за 
разбирање на јазични 
конструкции во форма 
на алгоритамско 
изразување;

- да се запознае со 
концептот на 
променлива;

- да се запознае со 
одредени алгоритми
преку физички 
активности и со 
предностите од 
нивното применување.

Учење преку игра за 
совладување на 
основните концепти од 
програмирањето 
(концепти на 
редоследност, избор, 
повторување, 
променливи)

Секојдневни наредби 
(инструкции) зададени 
преку јазични 
конструкции во форма 
на алгоритамско 
изразување

Концепт на променлива

Спроведување на 
физички активности кои 
симулираат одредени 
компјутерски процеси

Игра, 
правила, 
редослед, 
избор, 
повторување, 
складирање 
на вредност, 
променлива

Запознавање со правилата на 
избраната игра 
(пример:DigitMile) или 
потестување на правилата од 
претходно (трето одделение) 
играната игра.
Совладување на сите нивоа на 
играта.
Слободно играње, турнири.

Спроведување наредби 
зададени преку јазични 
конструкции во форма на 
алгоритамско изразување.

Спроведување физички 
активности кои симулираат 
одредени компјутерски 
процеси.
Дискусија после секоја 
спроведена активност за 
извлекување на заклучоци.



ТЕМА 6: КРЕИРАЊЕ НА ЕДНОСТАВНИ ПРОГРАМИ (16 часа)
Цели Содржини Поими Активности и методи

Ученикот/ученичката:

- да го разбира концептот на 
програмирање;

- да умее да наброи различни 
програмски јазици;

- да го осознае и разбере процесот на 
пишување и извршување на една 
програма во соодветната околина;

- да ги познава и правилно да ги 
именува и користи елементите од 
соодветната околина за 
програмирање;

- да се оспособи да извршува готов 
точен програмски код;

- да се оспособи за самостојно 
креирање на кратки и едноставни 
програми со редоследна структура;

- да се оспособи за самостојно 
креирање на кратки и едноставни 
програми со структура за избор од две 
можности;

- да се оспособи за самостојно 
креирање на кратки и едноставни 
програми со структура за повторување;

- да се оспособи за самостојно 
креирање на едноставни програми со 
комбинација од структури;

Програмирање и 
програмски јазици

Запознавање со 
основните елементи на 
интегрирана околина за 
програмирање
Изглед на готови пример 
програмски кодови

Извршување готови 
пример програми и 
дебагирање програми 
кои содржат грешка

Изработка на 
едноставни програми со 
редоследна структура

Изработка на 
едноставни програми со 
структура за избор

Изработка на 
едноставни програми со 
структура за 
повторување

Изработка на програми 
кои содржат 
комбинации од 
структури

Програмирање, 
програмски 
јазик,
преведувач, 
програмер,
Scratch,
C++, 
Java

Интегрирана 
околина за 
програмирање

Дебагирање

Дискусија за природни и вештачки јазици, 
програмирање, програмски јазик, примери на 
програмски јазици.

Објаснување за основните елементи на 
интегрирана визуелна околина за 
програмирање и процесот на извршување 
програма. Предлог околина – Scratch.
Објаснување на елементите на една програма 
напишана во програмскиот јазик, преку пример 
програма.

Практично извршување на готови пример 
програми.
Извршување на пример програми кои содржат 
грешка. Објаснување на процесот на 
дебагирање.

Изработка на кратки и едноставни програми со 
редоследна структура.

Изработка на едноставни програми со 
структура за избор.

Изработка на едноставни програми со 
структура за повторување.



Цели на обуката
Да се запознаат наставниците со проширувањето на содржините по 
предметот

Да им се потенцираат основните карактеристики на 
програмирањето  како низа од инструкции

Да им се предложат начини, како преку игра и забава ќе им се 
презентираат новите концепти на учениците.

Да се запознаат со ресурси од веб кои може да ги користат

Да се оспособат за почетничко програмирање



Ресурси на интернет
Значаен пример:

code.org/

Или попрецизно: code.org/educate и studio.code.org/

https://code.org/educate
https://studio.code.org/


Практична презентација

Разгледување на ресурсите за најмладите на studio.code.org

https://studio.code.org/s/course1

https://studio.code.org/s/course1


Анкета
Како се спроведе наставата од предметот во III одделение?? 



АНКЕТА за предметот Работа со компјутер и основи на програмирање во III одделение

За форматот на предметот:
Имаше доволно време да се реализира целата наст. програма      НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Нивото на наст. програма е соодветно за возраста на учениците   НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Учениците ги достигнаа зададените цели НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО

За темите од програмирање:
Темите беа соодветни за учениците НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Темите ги реализирав во целост НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
За учениците беше интересна наставата од овие теми НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Учениците успешно ги совладаа темите НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Стекнатите вештини се применливи и во другите предмети НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Сметам дека е потребно да се изучуваат овие теми НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО

За минатогодишната обука:
Обуката беше потребна, но недоволна  НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Требаше дополнителна попрактична обука  НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Обуката помогна за полесно спроведување на наставата НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Mатеријалите на zim.mk/obuka2015 беа корисна почетна точка  НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО

НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО



За вас лично:
Се чувствувам доволно упатен(а) во оваа област НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Имам желба да го продлабочам знаењето во оваа област НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Мислам дека е потребна подолга и попрактична обука за ова НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО

За условите за реализација на минатогодишната програма:
Компјутерската опрема овозможи добра реализација НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Интернет конекцијата овозможи добра реализација НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Инсталираниот софтвер овозможи добра реализација НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Играта DigitMile ја користев во наставата/за дома НЕ | ДА 
Играта DigitMile беше интересна и корисна за наставата НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО
Потребен е учебник за добра реализација НИКАКО | НЕ | ДА | СЕКАКО

Од задната страна напишете го она кое сметате дека не е одговорено преку 
погорните прашања, ваши забелешки, идеи за подобрување и слично.



Дискусија

??


