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 Забелешка на прев: (автентичност на фраза) Видовите на стручно образование кои постојат во 

словенечки контекст.  

 Овој превод на македонски и алб. јазик е во согласност со 

словенечките автори. Преводот е зработен со помош од 

Европската Унија. Содржината на оваа публикација е исклучиво 

одговорност на авторите и на ниеден начин не може да се смета 

дека ги одразува ставовите на Европската Унија. 

Материјалот се дозволува да се користи за потребите на 

стручното образование на партнерите на Твининг проектот.  
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1. ВОВЕД  

Материјалот, кој е пред вас, е превод на одбрани поглавја од прирачникот Ситуациите на 

учење во стручното образование, развиен во Центарот за стручно образование на Р. 

Словенија во Љубљана во август 2012 година. Овој прирачник е одговор на потребите на 

училиштата за дополнително знаења во полето на оперативното планирање и изведување на 

педагошкиот процес. Во него, на наставниците и на училиштата како помош им нудиме некои 

решенија, кои не ги претставуваме како идеални, туку како добри решенија кои имаат и свои 

слабости. Преку дебата околу  предностите и слабостите сакаме да ја покажеме сета сложеност 

на педагошката работа, која бара постојано осврнување, а не само прост пренос на конечни, 

однапред подготвени решенија. 

Прирачникот е заснован на овие размислувања, така што во воведните поглавја вклучивме 

објаснување на некои теоретски концепти, па особено (во третото клучно поглавје) дадовме 

опис на постапката за планирање и изведување на ситуацијата на учење. Тој опис ги водеше 

наставниците во нивната работа, и врз основа на него тие ги засноваа своите ситуации на 

учење. Една од тие ситуации директно ја вклучуваме во овој превод, додека останатите можете 

да ги најдете во словенечката верзија на прирачникот, кој содржи и ДВД во прилог.
2
 Како и за 

се во животот, и тука: нашиот заеднички производ – записите и осврнувањата како и самите 

ситуации на учење – не се идеални. Се надеваме дека тој е доволно добар за да може да ги 

поттикне и останатите наставници да направат осврт на сопствената пракса и надградување на 

овде започнатата работа.  

 

Преводот на прирачникот е првично наменет за советниците во »Центарот за средно стручно 

образование и обука« во Скопје како и за наставниците во новите програми за стручното 

образование, како и на останатата стручна јавност. Сметаме дека тој ќе и помогне на 

македонската стручна јавност во натамошниот развој на сите видови на средно образование во 

Република Македонија.  

 

2. KAKO ПРИСТАПОТ НА КОМПЕТЕНЦИСКИ КУРИКУЛУМ ГО МЕНУВА ПЕДАГОШКИОТ 

ПРОЦЕС 

 

Клара Скубиц Ерменц 

 

Концептот на компетенции и начинот на кој тој се конкретизира во педагошката практика не е 

еднозначен: постојат разлики помеѓу различни автори и помеѓу различни ситуации и држави. 

Во словенечкото средно стручно образование постоеше концепт на компетенции – и со него 

поврзаниот концепт на модули – и тоа конкретно како одговорот за премостување на јазот 

помеѓу »теоријата и праксата«. Ова важи за една од најчестите слаби страни на средното 

стручно образование (види на пр. Паландарчич, 1998 год), на чиешто отстранување се 

засноваше обновата на програмите врз основа на Платформата (2001). Последната измена се 

засноваше на целта за развивање на такви образовни програми, кои ќе го поттикнуваат 

процесот на учење, насочен кон оспособување на кандидатите за успешно делување во 

                                                           
2
 Прирачник за ситуации на учење во стручното образование во својата оригинална форма се наоѓа на 

интернет страницата http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/zbornik_Ucne-situacije_WEB.pdf  
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различни, променливи работни ситуации кои се засновани на знаење како и да им даде 

соодветна основа за натамошно учење и образување.  

Традиционално, стручното образование им даваше предност на информативното или на 

материјалното знаење (информации, дејства, карактеристики, податоци, законитости), кое 

беше поврзано со обука во одредена стручна рутина (Медвеш, 2001, стр. 10). Тоа знаење веќе 

не е доволно, доколку сакаме да ги обучиме луѓето за попредизвикувачка, креативна и работа 

која постојано се менува и развива. Систематското теоретско знаење останува многу важно 

бидејќи во спротивно ќе има слабо познавање на струката и намалена стручна конкурентност. 

Од друга страна пак систематичното знаење само по себе не му гарантира конкурентност на 

работникот. 

 

Развојот на стручната педагогија покажува дека мора да се исполнат два услови, теоретското 

знаење да стане употребливо во современите социјални и економски услови: 

 

1. Мора да биде доволно апстрактно, бидејќи единствено апстрактното знаење е 

преносливо (употребливо во разнолики ситуации). 

2. Мора да биде интегрирано во стручното и практичното стручно знаење и вештини 

(ибид., стр. 29). 

 

Доколку апстрактните знаења не се интегрирани во стручното знаење, тогаш: »тие на 

поединецот не му обезбедуваат ориентација и насоки во кризни ситуации или одлуки, иако тие 

му биле пренесени за таа цел. Но, оваа работна рутини на некој начин ги »прекрива« тие 

знаења , и заради тоа поединецот во критични ситуации повеќе донесува одлуки врз основа на 

стручната рутина отколку на теоретски размислувања, иако бил испратен на школување за да 

може да се одлучува и за поинакво размислување.« (ибид.) 

 

Денес за да стручната педагогија ги достигне овие цели особено се насочува на две нешта: 

интегрирање на знаењата и концептите т.е. »теоретизација на праксата«. Теоретизацијата на 

праксата може да ја разложиме како теоретски обмислено учење на стручните вештини и 

компетенции. Поимот интеграција на знаењата се однесува на она поврзување на општите и 

стручните знаења и вештини, кое ја зајакнува стручната компетентност. Стручната 

компетентност ја зајакнуваат така што се насочени кон обучување за пренос, употреба и развој 

на знаењата (иновативност!) во различни работни ситуации и услови. За да кандидатите успеат 

да го спроведат ова, не е доволно само да развијат тесни (традиционални) стручни вештини и 

знаења, туку треба тие знаења да ги збогатат со општи, па и поапстрактни (концептуални) 

знаења и со други вештини кои ќе ја зајакнат стручната способност во современите услови и 

организација на работа.  

 

Од тоа произлегува дека концептот на компетенции во контекст на словенечкото средно 

стручно образование всушност е дидактичен концепт. Како таков секако има (мора да има) 

големо влијание на праксата.  

 

 

Расчленување на поимот компетенции во контекст на неговата употреба 

 

Компетенцијата всушност е друго име за способност. Но, компетенцијата не е некоја 

апстрактна способност (на пр. решавање на проблеми), туку таа секогаш е врзана за некој 
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контекст. Тој контекст може да биде стручен, но може да биде и посветовен. Оттаму таа значи 

способност за ефикасен одговор на барањата и проблемите во деловната па дури и во 

социјалната ситуација (последното во голема мера концепт за клучните компетенции како што 

ги разбира ОЕЦД и Европската комисија). 

 

Таа значи нешто повеќе. Во контекст на општеството на знаење, кое е позиционирано врз 

начелото на неолибералното информациско општество, компетентноста на поединецот не се 

мери само според неговата способност за употреба на знаењето, туку повеќе – способноста да 

се управува со знаењето. Компетенцијата, оттаму е некој начин на индивидуализирана 

можност за управување со знаењето. А ова е поширокиот контекст со кој денес мора да се 

соочиме во стручното образование. Важно е, при сето ова да не ги заборавиме и пошироките, 

педагошко и етичко утврдените цели на воспитување и образование во (особено во 

почетното!) стручно образование. Тие цели, се разбира се широки, надоврзани како поддршка 

за севкупниот развој на младиот човек во сите негови интелектуални, лични, социјални и 

морални димензии. Компетенциите за сето горенаведено не смеат да бидат затскриени, туку 

мора да го добијат соодветното место – би било неодговорно стручното образование да ги 

занемари барањата на пазарот. 

 

Димензии на компетенциите 

На неколку наврати споменавме дека компетенцијата претставува синергија на три димензии. 

 

1. Првата и почетна димензија е функционална или формативна. Таа ги опфаќа образовните 

цели со функционална или формативна конотација. Оттаму, функционалните цели се 

почетна точка за планирање и изведување на педагошкиот процес засновано на 

компетенциите; почетна точка за формирање на ситуациите на учење и на наставните 

целини. Педагошкиот процес трага по прашањата како:  

а) Кои способности (спретности, вештини) сакаме ученикот да ги развие? До која 

мерка може да ги автоматизира? 

б) Во кои ситуации (деловни, професионални) ситуации може да се најде?  

в) Кој е контекстот за употреба на знаењата? итн. 

 

2. Втората димензија е материјална или информативна. Таа ги опфаќаа образовните цели со 

информативна конотација. Планирањето на педагошкиот процес и неговата изведба се 

заснова на прашања како: 

а) Со кои наставни содржини ќе ги поддржиме способностите кои сакаме да ги 

развиеме? 

б) Кое знаење треба кандидатот да го усвои за да може да ја извршува својата 

работа, како и да се снаоѓа во различни професионални ситуации?  

в) Кое знаење кандидатот треба да го автоматизира (за да тоа стане тивко знаење) 

а кое знаење треба да остане свесно (и да служи како основа за добивање на ново 

знаења и пренос на друго, како услов за иновативност)? 

 

Во компетенцискиот пристап, информативната димензија и е подредена на 

функционалната. Но воедно нагласуваме: ова НЕ ЗНАЧИ дека целиот педагошки пристап 

мора да му биде подреден на развојот на различните способности. Зошто? Бидејќи 

единствената цел на стручното образование не е да ги обучи учениците во стручни 

вештини, туку исто така треба да развие и таков концептуален апарат кој ќе ја поддржи 

способноста за пошироко учење (трансфер на знаења), ќе ја зголеми можноста за пристап 
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до натамошно образование како и ќе го оспособи за креативна и иновативна стручна 

работа.  

 

3. Третата димензија е односна, можеме да речеме и социјализациска и воспитна.  

Професионалната социјализација е клучна цел на стручните образовни програми, која 

значително допринесува кон стабилноста на стручното образование во време на брзи промени 

во деловниот свет. (Медвеш, 1998, стр. 27). Оттаму, во Словенија во основните цели решивме 

да го вклучиме »општиот развој на личноста, особено затоа што општите карактеристики на 

личноста се релевантни за успешна стручна работа, како што се на пример: истрајноста, 

концентрација, прецизноста, ко- одговорноста (со учество во делењето на одговорност), 

способноста за натпреварување. Компонента на социјализацијата е исто така и развивање на 

стручен идентитет, доктрини и рефлексија која кај поединецот меѓу другото развива свест и за 

клучниот однос помеѓу развојот на науката, техниката и работата, развојот на општеството и 

развојот на човештвото генерално.« (ибид, стр. 6) 

Социјалните цели ги опфаќаат и емотивната и социјалната димензија на учењето и 

поучувањето. Таа е постојано присутна во наставната работа, но треба да се разбуди свеста за 

неа. Тоа прво се прави преку тоа што прво ја планираме. За помош ни служи концептот на 

интегрирани клучни квалификации или компетенции, кои го дополнуваат каталогот на знаење 

со целите како што се: личниот развој, социјалната интеграција, професионална етика.  

 

Компетенциски пристап кон планирањето: Каков е односот помеѓу учно-целното, учно-

содржинското и проблемското планирање? 

 

Реформата во Словенија беше водена од начелото: при развивање на образовните програми 

треба да се воведе претежно учно-целното и проблемското планирање, при што мора да се 

зачува рамнотежата помеѓу теоретскиот и практичниот аспект на стручното образование. При 

планирањето на каталозите на знаења за Почетните точки (2001) се спроведе начелото на 

преплетување на учно-целното и учносодржинското планирање. 

 

Натамошната реформа го надгради овој концепт, со тоа што донесе порадикална верзија на 

учно-целниот пристап, т.е. проблемски пристап – Пристап, кој се конкретизира преку 

планирање на ситуациите на учење.  

 

Доколку планирањето ја следи логиката на комплексните задачи, за кои ги оспособуваме 

учениците, а потоа преминеме на полето на проблемски насоченото планирање, кое Крофлиќ 

(1992) го опишува како: Доколку учно-сновното планирање »произлегува од содржината на 

подучувањето, тогаш од прашањето што се подучува, таа стратегија за планирање на 

курикулумот произлегува од почетните дефиниции на воспитно-образовната метода, а оттаму 

и одговорот на прашањето како да се подучува, /…/ ваквото менување на појдовните точки на 

размислување за конципирањето на воспитно-образовниот процес дава непосреден одговор 

на предизвикот на прогресивната педагогика, која ја послуша критиката на постоечките 

»академски изолираните училишта« за поставување на темели на нова школа која ќе биде 

повеќе прилагодена кон животните потреби на луѓето. Учениците треба училишното знаење да 

не го доживуваат како нужно зло, кое мора да го усвојат, доколку сакаат да го достигнат 

одреден формален степен на образование, туку како развивање на вештините, кои би им 

помогнале при успешно решавање на практичните проблеми во стручната област но и во 
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животот. Таквиот начин на усвојување на знаења треба да ја зголеми преносната вредност на 

знаењето, пред се внатрешната мотивација за учење на ученикот, а со тоа и неговата активна 

улога во самиот процес на учење.« (ибид, стр. 50) 

 

Гледано од аспект на курикуларниот концепт, компетенцискиот пристап, оттаму, се темели на 

учно-целниот и проблемскиот курикуларен пристап. Сето ова е најизразено уште на нивото на 

самото конципирање на програми за образование: класичните училишни (стручни) предмети 

се заменети со (стручни) модули, кои се разделени во некои поголеми или помали 

компетенциски целини (именувани: содржински области). 

 

Индивидуализација и компетенции  

 

Една од целите на програмите за средно стручно образование е да се обезбеди квалитетна 

стручна наобразба, имено преку гарантирање на еднакви стандарди за сите кои се образуваат 

во одредена програма (Почетни точки, 2001, стр. 13). На една страна ние се бориме за 

одличност, што бара дополнителен труд за поттикнување на мотивираните и надарените 

ученици, а на друга страна пак сакаме да го намалиме бројот на помалку успешните ученици и 

осипувањето. Соочувајќи се со особено разнолика популација бара организациска и 

дидактичка флексибилност која што концептот на планирање на средното стручно образование 

денес го овозможува. Оттаму, училиштата и наставниците се поставени пред предизвикот, како 

да се планира и води индивидуализираниот (внатрешно или флексибилно) диференциран 

педагошки процес. 

 

 

3. ПЛАНИРАЊЕ И ДИДАКТИЧКА ИЗВЕДБА НА СИТУАЦИЈА НА УЧЕЊЕ  

Дамијан Штефанц 

 

Некои клучни карактеристики на индивидуалното куркуларно планирање во средното 

стручно образование  

 

Иако курикуларното планирање е особен предизвик во сите образовни програми (наставни 

планови и програми) и на сите нивоа (национално, институционално и индивидуално), 

наставниците кои подучуваат програми од стручното образование се исправени пред уште 

еден посебен предизвик: документи за наставните планови и програми кои се наменети за 

изведување на овие програми се развиваат на национално ниво, особено каталозите на 

знаења, и во споредба со наставните планови за предметите во основното и општото средно 

образование овие се полабави, помалку екстензивни, бараат помалку или повеќе ограничен 

сет на насочувачки, формативни и неформативни цели, кои учениците мора да ги достигнат во 

секоја одделна програмска единица (стручни модули, општо образовни предмети). 

Преостанатите – нужни и клучни – компоненти од наставните планови и програми на 

национално ниво не се определени ниту пропишани туку понекогаш се дадени во една или 

друга форма преку стручни препораки: ова важи за компоненти како што се наставните 

содржини кои би биле предмет на разгледувани при совладување на конкретни програмски 

целини, можности за меѓупредметна соработка при изведување на одделни наставни 
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единици или ситуации на учење, дидактични концептуални пристапи и стратегии, со кои 

наставникот суверено ќе ги води учениците кон поставените наставни цели, рефлексија за 

наставните средства и технологии, кои е разумно да се вклучат во извршување на наставата, 

и листата може и натаму да продолжи.  

 

Секако не се смета дека сите составни елементи на курикулумот треба да бидат определени 

или утврдени на национално ниво. Одлуката за учно-целниот пристап кон планирањето на 

курикулумот, кој што е дел од планирањето ориентирано кон курикулумот и изведување на 

програми од средното стручно образование, исто така се заснова на претпоставката дека 

дидактично изведениот дизајн на курикулумот е предмет на стручно и автономно 

размислување на наставниците кои подучуваат конкретни програмски единици, на тимските 

размислувања на наставници и нивите заеднички изведби на конкретни делови на програмата, 

кои може разумно да се поврзат и на тој начин да достигнат квалитетни дидактични и 

синергиски ефекти, и не помалку важните размислувања кои мора да се извршат на ниво на 

институцијата како целина, т.е. конкретно училиште во кое се изведува конкретна образовна 

програма. Тоа секако значи дека професионалната автономија на наставниците им дава 

релативно одврзани раце кога станува збор за дидактични заснована настава. Во исто време 

тоа бара исклучителна посветеност и одговорност на секој одделен наставник, кој и покрај 

фактот (а некогаш и заради него) што неговата работа не во целост однапред нормирана, мора 

да го планира наставниот процес и да го изведе најоптимално и дидактички професионално: 

наставникот, во тоа планирање и изведување на наставата, не само што треба да вложи 

особено голем дел од своето време и интелектуален напор, туку и да вложи врвни стручни, 

педагошки и дидактички вештини.  

 

Мал чекор во таа насока е и овој прирачник, кој стои пред вас: ние авторите сакаме на 

наставниците, кои подучуваат програми во средното стручно образование, да им ги 

претставиме основните карактеристики на куркуларното планирање и дидактичката изведба на 

ситуациите на учење. Планирањето на ситуациите за учење е составен дел од  наставното и 

индивидуално планирање на курикулумот и оттаму тоа е само еден сегмент од далеку 

поопсежниот процес на курикуларно планирање, кое се одвива на  повеќе нивоа – прво на 

национално, потоа институционално во училиштата, а во последната фаза на индивидуално 

ниво – при што само наставничкото индивидуално планирање на наставата e доста сложено и 

во основа треба да се одвива во три чекори:  

1) Прво со планирањето за извршување на општообразовните предмети или стручниот модул 

во целина (што важи за програмска единица со помал број на часови, која се подучува во една 

или можеби во две години) или на годишно ниво (што важи за опсежни програмски единици), 

кои вообичаено ги нарекуваме годишна или индивидуална општа подготовка за учењето;  

2) потоа со планирање на конкретни етапни секвенци од програмската единица, кои 

наставникот однапред ги определил во општата подготовка, а за нив се воведени различни 

именувања: теми за учење, дидактични целини, целини за учење, ситуации на учење итн. 

Оттаму, ова е етапна наставна подготовка од причини што предмет на таа подготовка на 

ситуацијата на учење е наменета за самата подготовка на ситуацијата на учење;   

3) во последната фаза на планирањето засновано на изведбената структура, дефинирани  во 

етапната наставна подготовка, наставникот конкретно ги планира одделните содржински 

целини, чијшто распоред ја прави конкретната етапна секвенца (ситуацијата на учење). 

Утврдениот поим за ова е оперативна подготовка за учење. 



  
  

 9

 

Во овој прирачник ние се интересираме за планирање и изведување на ситуациите на учење 

како една од можните етапни секвенци на конкретна програмска целина како и  планирање и 

изведување на содржински целини, кои ја чинат конкретната ситуација на учење (и може да 

бидат составени од една или повеќе дидактични целини, т.е. наставни часови или блок-

часови).  

 

Во натамошниот дел ќе ја испробаме ситуацијата на учење како посебна дидактичка форма, 

која е особено карактеристична за програмите за стручно образование, и доволно детално 

концептуално ќе ја дефинираме со што на наставниците ќе им овозможиме разбирање на тоа 

што ние го подразбираме и во кои примери и како ситуациите на учење разумно ќе ги 

вметнеме при изведување на конкретни стручни модули и општо образовни предмети.  

 

 

Ситуација на учење 

 

На нашиот простор, поимот ситуација на учење во стручното образование се употребува но 

разбирањето на тој концепт помеѓу стручњаците (дидактичари, советници, наставници) не е 

усогласено. Конкретно, постојат разлики во разбирањето на колкав опсег од дидактичките 

активности ги имаме на ум кога говориме за ситуација на учење: во некои материјали, на 

пример, се појави дефиниција според која станува збор за најмала логички заокружена 

единица од компетенциски заснованото образование, што може да води до толкување дека 

предметот на ситуацијата на учење може да биде релативно мала работна операција која 

ученикот мора да ја научи при совладување на одредена струка во рамки на конкретни 

работни задачи. Таквото толкување на ситуацијата на учење може да доведе до потенцијално 

дефинирање на несфатливо голем број на ситуации во секој од стручните модули и кон 

прекумерно раздробени одделни работни операции во рамки на индивидуални дидактични 

единици, со што би се обезвреднила самата дидактичка функционалност на ситуацијата на 

учење, која што функционалност е важна додадена вредност при подучувањето на стручните 

модули во стручното образование.  И токму за да се одбегне ова, во процесот на развивање на 

овој прирачник се одлучивме, особено да се задржиме на поширокото толкување на 

ситуацијата на учење: за етапна секвенца во изведување на одделни програмски единици (на 

пример ситуацијата на учење, онаму каде е применливо, може во себе да вклучи повеќе 

програмски единици), во кои учениците ги подучуваме и обучуваме за справување со 

комплексни работни ситуации или за поголем број разумно поврзани стручни задачи. При 

тоа со умисла ги ставаме во средини кои наликуваат на реалните услови со кои ќе се 

сретнат при извршување на автентичните стручни задачи, при што тие се соодветно 

содржинско-теотретски подготвени за извршување на сложени задачи, а во текот на 

процесот се водени и насочувани, а на крајот на процесот заедно со ученикот критички ги 

оценуваме резултатите од тој процес.   

 

Но доколку се надоврземе на логиката за компетенции, која сакаме да ја следиме: поединецот 

не е компетентен за струката или занимањето само затоа што може изолирано да извршува 

одделни работни операции, компетентен е оној кој умее преку извршување на конкретни 

работни операции и со нивно поврзување да направи квалитетен производ или да изврши 

квалитетна услуга, оној кој може во проблематични или сложени услови тој производ да го 
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подобри, измени, прилагоди а при тоа да може сопственото дело соодветно да го оцени и кон 

производот а и кон целиот процес да заземе самокритичен однос. При тоа умее соодветно да 

ја почитува ситуацијата во која ја извршува работата и при извршување на својата работа или 

при претставување на својот производ или услуга умее оптимално да ги употреби своите 

комуникациски и останатите  социјални вештини.  

Важно е да се спомене дека ситуацијата на учење не треба сосема да се изедначи со работната 

ситуација (колку што работната ситуација ја разбираме како ситуација во која работникот мора 

да изврши одредена работна задача или разумно поврзан збир на работни задачи). 

Предвидената работна ситуација која што е доволно репрезентативна за струката, за која 

образовната програма образува кадри, и за која со голема веројатност можеме да предвидиме 

дека секој ученик би се сретнувал со неа при извршување на тоа занимање треба да биде 

почетна точка за дизајнирање на ситуацијата на учење. Токму оваа карактеристика ги 

разликува ситуациите на учење од, на пример, дадактичката целина  или од наставната тема, 

кои исто така се етапни секвенци на процесот на учење, но нивната намена не е образование и 

обучување на учениците за компетентно извршување на предвидените работни задачи од 

конкретното занимање на пазарот на труд. Ситуацијата на учење се разликува од автентична 

работна ситуација по тоа што ситуацијата на учење е соодветно дидактизирана и има 

непосредна работна цел (т.е. производи или услуги кои мора да бидат еднакви или барем со 

споредбен квалитет како и кај автентичната работна ситуација) како и други цели – како 

дополнение на функционалните така и на воспитно-социјализациските и содржинско-

образовните или информативните цели. Оттаму, ситуацијата на учење во дидактичен поглед ги 

следи основниот редослед т.е. макроартикулациските етапи на учење:  

 

1) воведување или подготовка на учениците за извршување на ситуацијата на учење и 

справување со сите теоретски содржини за учење поврзани со нив,  

2) справување со теоретските наставни содржини чиешто разбирање е клучно за квалитетно 

извршување на работните задачи во рамки на ситуацијата на учење,  

3) извршување на предвидените работни задачи во рамки на ситуацијата на учење и сите 

поврзани постапки, повторувања, пракса и обука за добивање на потребните вештини,  

4) верификација или потврдување на степенот на достигнување на целите на ситуацијата на 

учење, т.е. квалитетот на завршените работни задачи, односно производи или услуги,  

5) оценување на знаењата.  

 

Процесот на проверување на знаењата, кој секако не може да се изедначи со оценување на 

знаењето, не е дефиниран како одделна макроартикулациска етапа, како што треба, доколку 

дидактички функционално континуирано тече во сите горенаведени етапи на процесот на 

учење.  

 

Постојано се поставува прашањето, колкав би требало да биде опсегот на ситуацијата на 

учење. Одговорот на тоа прашање не мора да биде еднозначен, бидејќи тоа зависи од бројот 

на работници кои ја утврдуваат ситуацијата за учење како структурно така и содржински: прво 

во зависност од самата комплексност (сложеност) на работните задачи, за кои сакаме да ги 

обучиме учениците во ситуацијата за учење, потоа од бројот на наставни цели и стандарди на 

знаење кои преку неа сакаме да ги постигнеме, и последно, од опсежноста и сложеноста на 

теоретските целини, кои наставникот мора да ги третира а ученикот да ги усвои, за да може 

компетентно да ги изврши предвидените работни задачи. Веројатно ќе бидат ретки ситуациите 
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за учење кои може целосно да се изведат во само два, три или пет наставни часови, но исто 

така не е ниту разумно да се планираат ситуации на учење кои би одземале многу часови 

наменети за извршување на стручниот модул во целина.  

 

Пред да се осврнеме на сосема практичниот приказ и насоки на планирање и извршување на 

ситуациите на учење, треба да посветиме уште неколку збора и на прашањето – колкав дел од 

конкретна програмска единица е разумно да и се посвети на ситуацијата на учење. Сосема е 

јасно дека вниманието кое и се посветува на ова место, не треба да се сфати како тенденција за 

подредување на целиот процес на учење во стручното образование кон ситуациите на учење. 

Веројатно ретки ќе бидат програмските единици во кои наставата во целост ќе може да се 

заснова како последователност на ситуации на учење.  Најчесто дидактички најфункционална 

би била разумна комбинација на ситуации на учење со други изведбени форми на процесот 

на учење, т.е. со наставни теми, дидактички целини и дидактички единици (заб. Крамар, 1994 

год). Одлуката за тоа колку ситуации на учење и начинот на нивно внесување во лекциите, 

наставникот ќе го одлучи во фазата на планирање на сопствената општа наставна 

подготовка, а особено врз основа на 1) темелна анализа на општите и оперативните 

наставни цели на својата програмска единица и со нив поврзаните компетенции од стручниот 

стандард и стандардот на занимање, кои учениците мора да ги развија и здобијат; 2) анализа 

на материјалните услови (инфраструктури и просторни, кадровски, дидактички), кои му се 

достапни за извршување на програмската единица, онаму каде што се изведува наставата; и 3) 

можностите и спремноста на наставниците од другите програмски единици за заедничко 

планирање и извршување на конкретни етепни секвенци од процесот на учење или во нив 

вклучените активности за учење. Последново особено зависи од квалитетот на вообичаената 

соработка помеѓу наставниците, и другите стручни работници (советници, раководители на 

училиштето) во колективот. Не само за извршување на ситуациите на учење, туку и генерално 

важи фактот дека поради сложеноста на дидактичките стратегии, а оттаму и воведувањето на 

таквите стратегии кои се засноваат на интердисциплинарно поврзување на знаењата од 

различни предмети или стручни подрачја, се поважен станува квалитетот на социјалната клима 

во училиштето, помеѓу наставниците, и не помалку важна, климата помеѓу наставниците и 

учениците.  

 

Подолу воведуваме препораки и сугестии поткрепени со некои практични примери каде 

наставници се обидуваат да ги престават основните компоненти на планирањето и 

изведувањето на ситуациите на учење како и содржинските единици кои тие ги формираат. Во 

процесот на развивање на овој прирачник во училишната 2011/12 година, наставниците од 

некои програми за стручно образование ги планираа и во текот на програмската единица ги 

изведуваа некои квалитетни ситуации на учење. Планирањето на наставата кое тие ги 

споделија, станаа одлична подлога за практично претставување на дидактичките насоки и 

практичните упатства, една од кои е и оваа публикација која е во целост објавена во печатена 

форма.  

  

 

Основни елементи на планирањето на ситуација на учење  

 

Како што веќе споменавме, по планирањето на секоја од етапните секвенци на процесот на 

учење, кои ги вклучуваат и ситуациите на учење, логично следуваат веќе од наставниците 
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развиени општи или годишни подготовки за учењето, во кој наставникот смислено и 

редоследно ги структурирал етапните секвенци од процесот на учење во одредена училишна 

година. При планирање на ситуацијата за учење, со цел нејзино најквалитетно извршување со 

најоптимални дидактички ефекти, наставникот или наставничкиот тим мора особено да ги 

определи конкретните следни основни елементи на курикулумот:  

 

� етапни (општи и оперативни) цели, кои ќе ги постигнат учениците во ситуацијата за учење, 

како и стандардите на знаење, кои ќе бидат подлога за оценување на знаењата, 

� содржина на учењето, која ќе биде предмет на обработка во ситуацијата за учење,  

� опис на дизајнот за дидактичка изведба на ситуацијата за учење,  

� структурен редослед на содржински единици, кои ќе ја формираат ситуацијата за учење, и  

� материјални (особено просторни и дидактични) услови за квалитетно и безбедно 

изведување на ситуацијата за учење. 

 

Имајќи ги предвид горенаведените основни елементи на наставните планови и програми, кои 

не може да се заобиколат при планирање на ситуации за учење, најсоодветно е да определат и 

некои други елементи:  

 

� можното вклучување на други програмски единици (општообразовни предмети, стручни 

модули) во изведувањето на ситуацијата на учење (меѓупредметно поврзување и 

соработка), 

� активности на учениците или нивните обврски на учење, кои ќе бидат дел од 

оценувањето на знаења или услов за нивно оценување, 

� какви било прилагодувања при изведувањето на ситуацијата на учење за учениците со 

посебни потреби, 

� по завршувањето на изведувањето на ситуацијата за учење краток субјективен 

евалвациски запис (видување) за квалитетот на изведувањето на ситуацијата на учење.  

 

Определување и анализа на целите на ситуацијата за учење  

 

Согласно учно-целното и компетенциски-ориентирано планирање на курикулумот за стручното 

образование со подетално филтрирање и утврдување на содржината на конкретна ситуација за 

учење започнуваме од наставните цели кои сакаме со неа да ги постигнеме. За да 

поедноставиме, може да се  каже дека наставните цели може да ги опишеме како посакувана 

конечна состојба на образование или обученост  на учениците, кон кои се стремиме и за таа 

цел планираме и изведуваме конкретен редослед на активности за учење за кои со доволно 

висок степен на веројатност предвидуваме дека реално водат до постигнување на поставените 

цели. Стрмчник оттаму нагласува дека наставните цели како составен дел на севкупното 

планирање на учењето се »најважниот регулатор на наставата«, и дека »како формална 

нормативна категорија означуваат претстава за образовните и воспитните намени, а не 

наставни содржини, туку на целата организација на учењето. Тие ги насочуваат воспитно-

образовните одлуки, иако целите сами по себе не се тоа. Голем број одлуки се поврзани за 

сосема конкретни ситуации на учење
3
, кои не е возможно однапред и во целост да се 

                                                           
3
 Тука авторот ја употребува синтагмата ситуација на учење во сосема поинаков содржински концепт (во 

смисла на средини во кои се одвива наставата), а тоа не секогаш е поврзано со разбирањето за 

ситуацијата на учење која ја обработуваме во овој прирачник.  
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предвидат. Тогаш тие одлуки на наставниците се поквалитетни и поконстантни, доколку нив се 

насочувани  кон општи наставни цели.« (Стрмчник, 2001, стр. 203) 

Една од најважните практични прашања е, до кој степен на конкретност, наставникот треба да 

ги дефинира наставните цели во целина. При тоа треба да се забележи дека подготовката на 

ситуациите за учење во својата суштина е етапна подготовка за учењето (доколку ги 

следиме дефинициите за нивоата на учење составени од Крамар 1994), што значи дека станува 

збор за наставните цели кои наставникот ги предвидува за конкретна ситуација за учење, од 

една страна, се поконкретни од општите цели запишани во правно-формалните акти (на пр. 

законодавството), национални документи за наставните планови и содржини или општи 

наставни подготовки за програмската единица како целина, едновремено пак етапните цели се 

погенерални од оние најоперативизираните наставни цели, кои наставникот ги определува 

како одделни содржински целини на ситуацијата за учење. Со други зборови, целите на 

ситуацијата на учење се опишуваат како теоретско и практично знаење, способности, вештини, 

лични карактеристики и компетенции кои учениците ќе ги достигнат во ситуацијата на учење, 

при што не е потребно ниво оперативно формулирање за да недвосмислено кажеме дека 

нивното достигнување би се искажало во конкретно однесување на ученикот (повеќе за 

карактеристиките за формирање на оперативните наставни цели е наведено подолу, кога ќе 

зборуваме за карактеристиките на микроартикулација на содржинските единици). Во рамката 

се наведени неколку наставни цели, кои ја следат токму таа логика. 

 

 

 

При поставување на целите за ситуацијата на учење, наставникот, со умисла ги заснова 

програмските единици на: 

 

� каталогот на знаење за програмската единица, која ја подучува, која ги дефинира 

определени насочувачки, информативни и формативни цели на единица, во рамки на која 

би ја изведувал ситуацијата на учење,  

Пример на записи за наставни цели од ситуацијата на учење во која преовладува образовна 

конотација:  

� ги анализира слабостите во структурата на дрвото, механичките несовршености, промени во 
бојата, промени поради габи и инсекти, 

� ја разбира важноста на класифицирање на дрвото во класи на квалитет како и нивното 
влијание во искористувањето на дрвото, врз времето потребно производство на производи 
како и на додадената вредност на дрвните производи, 

� го поврзува квалитетот на дрвото со економското влијание, прво при купувањето, а потоа и 

при преработката на дрвото. 

Пример на записи за наставни цели од ситуацијата на учење во која преовладува 
функционалната и воспитно-социјализациската конотација  

� ги премерува дрвните производ и ја пресметува нивната зафатнина, 
� ги класификува остатоците и ја наведува нивната употребливост внимавајќи дека нема отпад 

по преработување на дрвото, туку само негови различни производи кои на крајот може да се 
употребат како енергија или како суровини за компостирање, 

� ги објаснува влијанијата (начинот на сечење, неправилностите во дрвото итн.) врз 
искористливоста на дрвото како и неговата обработка за остварување профит.  
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� генералните цели на образовната програма (наставниот план и програм), определени во 

општиот дел на образовната програма,  

� генерални наставни цели и нивна анализа, која ја извршил во својата индивидуална 

глобална подготовка, и не последно  

� соодветен стандард за занимање во кој се определени стручните компетенции, подрачјето 

на работа, клучната работа како и знаењето и вештините кои треба да ги поседува лицето 

со квалификацијата за извршување на одреденото занимање.  

  

Наставниците често пати се соочуваат со дилемата дали наставните цели треба да ги 

формираат самите во своите подготовки, да побараат сопствени формулации и записи или пак 

можат (мораат?) да ги поврзат (препишат?) од горенаведените национални документи. Ова 

прашање нема едноставен еднозначен одговор. Би било нерационално наставниците да 

очекуваат сосема самостојно да ги подготвуваат наставните цели, особено заради фактот што 

целното планирање на наставата всушност се заснова на претпоставката дека целите на 

наставникот се искуствено утврдени од надвор и тој мора да го следи при сопственото 

планирање како и при изведувањето на наставата. Ова е аргументот со кој може да се поддржи 

ставот дека наставниците почесто ги преземаат наставните цели наведени во други документи. 

Но со ова не се исцрпува проблемот. Не треба да се заборави фактот дека групата документи за 

наставни цели, како што се да речеме, каталозите на знаења, е релативно скромен – тоа се 

вообичаено документи во кои основните цели на конкретни програмски единици се 

определени на само неколку страници, во кои не само насочувачките (што е нивната функција), 

туку информативните и формативните цели често пати остануваат запишани на еден многу 

бледо и опширно. Ова не секогаш се гледа како недостаток на национални документи, 

пониското ниво на конкретизација на целите отвора поголем простор за стручна автономија 

што им овозможува наставните цели соодветно да ги контекстуализираат и актуализираат (да 

ги прилагодат кон конкретните услови во кои тече наставата во програмската единица), 

соодветно да ги надополнат, надградат а пред се да ги конкретизираат и оперативизираат.    

 

Токму заради ова, од една страна е разбирливо дека наставниците при формирање на целите 

од ситуацијата на учење се потпираат на екстерно поставените цели, запишани во 

курикуларните документи, едновремено пак врзани за ситуацијата на учење која сакаат да ја 

изведат ќе дадат темелен стручен осврт кој ќе доведе до:  

 

� соодветен избор на целите запишани во националните документи, кои може да се 

постигнат во ситуацијата на учење,  

� значајни содржински надградби на тие цели, конкретно актуализација, т.е. соодветно 

прилагодување согласно условите во работната средна, на кои каталози на знаења не мора 

да се повикуваат онолку брзо колку наставниците кои своите подготовки за учење ги 

ревидираат секоја училишна година,  

� контекстуализација на целите за учење, па оттаму и нивно соодветно прилагодување на 

конкретни средини и услови, во кои се изведува ситуацијата на учење,  

� особено конкретизација, односно нивна најблиска и најочигледна и еднозначна 

дефиниција.  

 

Ова е уште поважно за оној дел од целите на ситуацијата на учење, кои опишуваат кои т.н. 

интегрирани клучни компетенции учениците ќе може да ги развијат во процесот на учење. 
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Самото формално сумирање на клучните компетенции со општите и апстрактните записи, како 

што се да речеме »се грижи за безбедноста на својата животна средина«, »развива 

претприемничка способност« или »развива способност за учење на учењето«, не донесуваат 

никаква додадена вредност на курикуларното планирање и процесот на учење. Тие стануваат 

значајни само кога наставниците всушност размислуваат, како одредена ситуација на учење 

во сосема утврден содржински контекст би помогнала во достигнување на одредени клучни 

компетенции, и тој осврт го преточуваат во зборови во форма на цел. Но не е само 

преточување во зборови што влијае на подобриот квалитет и ефикасност на процесот на 

учење, туку тоа во најголем дел е токму освртот, кој довел до тоа преточување. Ова е токму 

оној ефект кој сакаме да го постигнеме кога ги поттикнуваме наставниците самите да ги 

формираат и запишуваат наставните цели. Некои примери за така формираните цели, кои 

наставниците за клучни компетенции ги конкретизирале и ги поврзале со содржината на 

ситуациите на учење, е наведен во рамката подолу. 

 

 

 

По правило, наставникот за секоја ситуација на учење, исто како и за останатите етапни 

изведби на формите на подучување, ги определува и стандардите на знаење, во кои јасно ги 

искажува кои оперативни наставни цели ќе бидат предмет на оценување, но и кои стандарди 

на знаење се минимални па со тоа ги обврзуваат наставниците нив да се спроведат во 

ситуациите на учење за да може да бидат позитивно оценети. Една од клучните 

карактеристики на стандардите на знаење е дека тие, како основа за оценување на знаењето, 

Примери на записи кои опишуваат какви интегрирани клучни компетенции ќе развиваат 

наставниците кај учениците со цел постигнување на целите на ситуацијата на учење:            
 
� Ученикот ја извршува работата согласно одредбите на добрата пракса за извршување на 

задачите во дрвното производство и согласно ограничувањата во управувањето со 
еколошките и социјалните функции на дрвото. (дадено во стручниот модул за Продажба на 
дрвото) 

� Во текот на работата, ученикот преку моторот ја употребува алатката за вшмукување која 
издувните гасови од работилницата ги извлекува низ филтер. (дадено во стручниот модул за 
Електронски систем и дијагностика) 

 
Во полето на претприемништвото:  
 
� Ученикот ги знае елементите на насочувањето и контролата со цел оптимално да ги избере 

согласно барањата за примена во струката и потребните карактеристики (дадено во 
стручниот модул Користење на направи за контрола и управување) 

 
Во полето на социјалните вештини: 
 
� Ученикот, при извршување на мерењата соработува со другите лица, го искажува своето 

мислење за извршување на мерењата и во рамки на групата постигнува договор согласно 
поделбата на труд. (дадено во стручниот модул Здравствена нега) 
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се објективно проверливи и дека го опишуваат пропорционалното и диспозициското знаење
4
 

на учениците (подетелни информации за ова малку во Штефанц, 2012).  

 

Секако, наставниците при спроведување на ситуациите на учење се поттикнуваат да ги 

достигнат сите наставни цели, како општи така и оперативни, како потврдливи така и 

непотврдливи, но и поради фактот што сите наставни цели (иако се легитимни и не може да се 

одречат) не се потврдливи ниту го дефинираат пропорционалното ниту диспозициското 

знаење на учениците, тие не може да е запишат како стандарди на знаење, а последично не 

може ниту објективно да се оценат (такви се на пример целите кои ги опишуваат посакуваните 

лични карактеристики на учениците, нивните субјективни стојалишта, креативност, посветеност 

кон учењето и образованието, критичното размислување, спонтаноста, посветеноста кон 

конкретни методи или стилови на учење итн.).  

 

Во теориите за наставните планови и програми иако стандардите се различно терминолошки и 

концептуално дефинирани, поимот »стандард на знаење« (или на англиски knowledge 

standard) поретко се појавува, и почесто користат поимите »курикуларен стандард« (curricular 

standard), »содржински стандард« (content standard) и »стандард на учинок« (performance 

standard) (на пример кај Wiliam, 2003; Kendall, Ryan и Richardson, 2005; Стандарди на академски 

содржини ..., 2010; Penner-Williams, 2010; а кај нас на пример кај Зупанц, 2011). Без оглед на 

различностите во поимањето стандардите вообичаено, како што пишува J. Penner-Williams, »ги 

вклучуваат оперативните наставни цели
5
 во полето на знаења, вештини и разбирања на 

основните концепти како и структури на конкретна дисциплина. Од учениците се очекува 

постигнувањето на тие стандарди да ги покажат со извршување на одредени 

учиноци/перформанси [performance, op. a.] во процесот на оценување.« (Penner-Williams 2010, 

стр. 811) Треба да се нагласи дека стандардите не може да се гледаат само како опис на 

предвидената репродукција на содржинско знаење, туку истото важи и за разбирање на тоа 

знаење како и предвиденото користење на тоа знаење, т.е. описи за тоа како ученикот може да 

го користи тоа знаење во практични ситуации, во друг контексти итн. Или со други зборови: не 

го опишува само пропорционалното, туку и диспозициското знаење, што всушност е логиката 

која ја следиме со планирање и изведување на ситуации на учење.  

Освен што се основа за оценување на знаењата, стандардите за знаење имаат и некои други 

функции: тие се важна ориентација за наставниците кои одлучуваат кои наставни содржини ќе 

ги изберат за нивно постигнување и колку детално тие ќе бидат обработувани во наставата, 

кога се насочуваат кон концептите, знаењата, вештините и практиките кои се клучни и основни 

за образовната програма; а тие се уште поважни за учениците со потешкотии во учењето и 

                                                           
4
 Разликата меѓу пропорционалното и диспозициско знаење го опишал Г. Рајл во 1949 година во своите 

книги»Концепт на умот«, како и разликата меѓу »да се знае да ...« (know-that) и »да се знае како« (know-

how). 

5
 Авторката пак го употребува поимот »планирани исходи од учењето« (англ. intended learning outcomes), 

кои пак се вклопуваат во тој контекст – но во последно време се говори за курикуларни стандарди – кои 

треба да се разберат како оперативни цел на учењето, поврзани со изведувањето на образовната 

програма, а не како широко разбрани резултати од учењето (кои не секогаш се поврзани со образовната 

програма). 

 



  
  

 17

потешко ги достигнуваат наставните цели – (минимални) стандарди во таа смисла јасно 

покажуваат кое знаење мора да го усвојат сите ученици, со што директно ја определуваат 

одговорноста на училиштето во тоа подрачје и затоа може да се разберат како средство за 

спречување на неуспешноста и осипувањето во образованието. (заб. на пример во Academic 

Content ..., 2010 година).  

 

Дидактичка анализа на наставната содржина која ќе биде предмет на обработка во 

ситуацијата на учење 

 

Во општата дидактика се среќаваме со различни дефиниции на наставната содржина, чие 

заедничко сознание е дека станува збор за исклучително широк и комплексен поим кој што ги 

претставува сите разновидни средства со кои се образуваме и во тој поглед се содржинско-

материјална основа на секоја настава (спор. Стрмчник, 2001, стр. 221). Да се обидеме оваа 

дефиниција барем уште малку да ја конкретизираме: доколку целите на учење, како што 

напишавме погоре, се опис на саканата крајна состојба на образование и обука на учениците, 

тогаш наставната содржина е она основно средство, со кое овие цели воопшто можат да се 

постигнат. Затоа наставникот мора да побара одговор на прашањето: со обработка на кои 

теоретски стручни сознанија, законитости, обопштувања, како и критични аспекти итн. и 

со обработка на кои практични вештини, способности, постапки ќе им овозможи на 

учениците да можат вистински да постигнат цел спектар на цели (како општи, насочени, така и 

оперативни, како формативни, така и информативни). Во овој поглед, наставната содржина, 

како што пишува и Крамар (2009, стр. 44) е конкретен предмет на директното дидактично 

дејствување на наставникот и работата на учениците, за објектот кој заедно со другите 

составни елементи на курикулумот ја сочинува носечката структура на наставата и на кој се 

однесува и надоврзува дејствувањето на наставниците и учениците. Во долната рамка е 

претставен еден пример на планирање на наставната содржина која е предмет на обработка во 

наставната ситуација.  
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Пристапите кон дидактичката анализа може да бидат различни и повеќе или помалку сложени 

(спор. и Крамар, 1992, 1994), Волфганг Клафки, како највиден претставник на т. н. образовно-

теоретска дидактика, ги развил еден од најпрепознатливите модели, и тоа онаа дидактичка 

теоретска насока, која најголемо внимание и посветила токму на наставната содржина и на 

нејзините образовни потенцијали.  

 

Како што пишува Клафки, при планирањето на наставата се покажало – ова пак посебно важи 

за ситуациите на учење кои се предмет на обработка во нашиот прирачник – дека во 

образованието и оспособувањето на учениците од основно значење е интеракцијата помеѓу 

теоријата и праксата, помеѓу искуството и рефлексијата, што мора да се конкретизира во форма 

на рефлектирани одлуки на ниво на планирање на наставата и учењето (Клафки, 2000, стр. 142–

143). Ако го сумираме авторот: »Начелно гледано, целта на наставната подготовка може да се 

сумира во зборовите: Целта на подготовката за настава е формирање на една или повеќе 

прилики, преку кои учениците ќе можат плодоносно да се соочат со одредена наставна 

содржина.« (токму таму) Изборот на наставната содржина, значи, не е случаен, ниту пак 

подреден само на научно-систематската логика, туку е зависен од процената за тоа која 

содржина во себе носи потенцијал за реализација на образовната цел. На овој начин Клафки 

составил пет клучни прашања (со соодветни потпрашања), преку кои е можна рефлексијата за 

»образовна супстанца« на одредена наставна содржина (во долната рамка прилагодивме 

неколку прашања за смисловно да се надоврзат на контекстот на планирање на наставните 

содржини во рамките на ситуациите на учење).  

 

Пример за основна дидактичка анализа на наставната содржина, која ќе биде предмет на 
обработка во ситуацијата на учење (примерот е преземен од подготовката на наставна ситуација 
во стручниот модул Дрва и карактеристики на дрвото):  
 
»Разликуваме различни видови сечење на дрва, кои се соодветни според видот на дрвото, 
квалитетот на дрвото и понатамошната употреба односно видот на дрвни производи. 
Поради растечките својства, дрвото, а последователно и дрвните производи имаат специфична 
форма, која треба да се зема предвид при мерењата (трупецот како исечен конус, необработена 
летва како квадар со трапезоиден засек итн). /.../ 
Недостатоците на дрвото се различни со оглед на настанокот и влијанието врз долговечноста и 
употребливоста на дрвото и дрвните производи. Врз растот и недостатоците во дрвото влијае и 
човекот со своето интервенирање во шумскиот еко-систем, па затоа е значајно со шумите да се 
стопанисува на одржлив и природен начин. /.../ 
Употребливо е целото дрво, а корисникот мора сам да одлучи кој вид употреба односно 
производ е соодветен. Важен аспект на одлучувањето е стопанисувањето и трајноста на 
употребата на дрвото. При класифицирањето важно е да се земат предвид мерките и пред се 
недостатоците на дрвото. Резултат од рационалното класифицирање е поголема придобивка, 
помало оптоварување на животната средина … Во трговијата со дрвни производи се користат 
стандарди. 
Особено е важно времетраењето на користењето на дрвото и претприемачките пристапи кон 
преработката на дрвото: преработка на дрво што поблиску до шумата од која било добиено, без 
непотребен транспорт кој ја оптоварува животната средина; преработка на дрвото во дрвни 
производи и понатаму во технолошки преработени дрвни производи како можност за 
вработување, остварување додадена вредност и добивка.« 
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Притоа Клафки објаснува дека неговиот модел не е без ограничувања. Во еден од своите 

записи во некои точки тој и јасно ги формулира (Клафки, 1992, стр. 29–30):  

 

1. Самиот модел односно прашањата за дидактичката анализа се уште не ги содржат 

сопствените одговори. Јасно е дека самиот модел на дидактичка анализа во фаза на 

планирањето на настават не може да ја изврши сложената работа на наставникот во овој 

процес. Со други зборови, и покрај расположливиот модел, наставникот е оној кој донесува 

конкретни оперативни дидактички одлуки.  

 

2. Како општодидактички модел, не може да се прескокнат подрачните, односно 

предметнодидактичките димензии, што значи дека конкретни одговори на прашањата од 

дидактичката анализа може да се најдат со самото познавање на законитостите на 

специјалните дидактики.  

3. Планирањето на наставата денес се повеќе станува тимска работа, па така и работа на група 

наставници, не само поединци, а доколку е можно, и во соработка со учениците.  

Прилагодени прашања за дидактичка анализа на наставната содржина (според Клафки, 2000) 

 

1. Каква е пошироката или општата смисла на одредена наставна содржина за ученикот? Која 

основна појава или начело, закон, проблем, метод, техника или став можеме да опфатиме со 

избраната содржина?  

� Во кој поглед можеме избраната содржина да ја употребиме како пример, што 
може таа да претставува или типизира?  

� Каде може пренесеното знаење и информации (во целост или делумно) подоцна 
повторно да се побараат и искористат?  

 

2. Какво е моменталното значење на обработката на наставната содржина за учениците? Какво 

значење би имала таа од педагошки (образовно-социјализациски) аспект?  

 

3. Какво е моменталното значење на обработката на наставната содржина за иднината на 

учениците (нивната стручна обученост, компетентност за извршување на стручните задачи)?  

 

4. Како е структурирана наставната содржина?  

� Кои одделни елементи ја сочинуваат контекстуалната целина на избраната 
содржина?  

� Како се меѓусебно поврзани  овие елементи?  
� Дали наставната содржина е повеќеслојна, составена од различни контекстни 

слоеви?  
� Кој е нејзиниот поширок контекст? Која содржина логично и претходи? 
� Кои се содржинските »невралгични точки«, поради кои разбирањето на 

учениците би можело да биде отежнато?  
 

5. Како може структурата на наставната содржина да се направи интересна, стимулативна, 

достапна, впечатлива или витална за учениците кои се образуваат и обучуваат во одредена 

образовна програма и за одредено занимање?  

� Какви искуства се соодветни, за со нив кај учениците  да поттикнеме интерес и 
позитивен став кон обработуваните прашања и проблеми?   

� Кои прикази, совети, забелешки, случки, опити итн. се соодветни, за кај 
учениците да поттикнат барање на сопствени одговори на поставените прашања?   

� Преку кои практични задачи учениците можат да го спознаат практичното 
значење (примената) на обработената содржина?     
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4. На прашањето на кои наставни единици се однесува претставениот концепт на планирање, 

Клафки одговара (токму овде, стр. 30), дека под основна наставна единица се подразбира 

тематски определена наставна единица, наставен проект или некоја »курсна  секвенца«, 

поточно тематски затворена целина со соодветни наставни цели. Ние тоа го нарековме етапна 

секвенца на наставниот процес, во која спаѓа и ситуацијата на учење. Дури во вака 

определената етапна секвенца, според Клафки е можно да се планира и оперативната 

реализација на одделните наставни часови (што значи она, кое во нашата утврдена 

терминологија вообичаено го подразбираме под поимот дидактичка единица, но во овој 

прирачник, поради изведбените специфики на професионалното и стручното образование, го 

усвојуваме поимот содржинска единица).  

5. Клафки истакнува дека и во оперативното наставно планирање, доколку е можно, мора да се 

определат сите клучни димензии на наставата и нивните меѓусебни врски, но тоа не значи дека 

баш секоја содржинска единица треба до детаљ да се испланира низ експлицитни одговори на 

прашањата од дидактичката анализа, бидејќи во праксата е навистина тешко да се очекува ова 

од наставникот, кој воедно мора да се подготви за повеќе различни наставни часови. Но за 

секој наставник, па и за поискусниот, е препорачливо од време на време да направи 

поопширна дидактичка анализа на наставната содржина на ниво на ситуација на учење според 

претставениот модел, што ќе допринесе кон натамошниот развој на својата педагошка 

стручност.            

 

Можности и значење на планирањето на меѓупредметното поврзување и соработка 

 

Меѓупредметното поврзување и соработка се повеќе се спроведува во образованието 

воопшто, а уште посоодветно негово намерно поинтензивно вклучување во спроведувањето на 

програмите за 4- годишното средно стручно и 3-годишното образование за занаети и 

занимања. Надминувањето на дисциплинарните разграничувања за постигнување на 

основните цели на овие програми е речиси неопходност, бидејќи голем број од работни задачи 

односно ситуации, во кои учениците ќе мораат да ја вршат својата стручна работа, не се 

дисциплинарно специфични, што значи дека бараат истовремена мобилизација на теоретско и 

практично познавање на различни струки и дисциплини. Затоа е и разбирливо што токму при 

изведбата на ситуациите на учење, доколку истите бидат дидактички квалитетни, 

меѓупредметното поврзување и соработка ќе бидат чести и поинтензивни.  

 

Особено треба да се истакне на што всушност мислиме кога зборуваме за меѓупредметно 

поврзување и соработка во контекст на изведување на ситуациите на учење: станува збор за 

планско, дидактички промислено вклучување на наставните цели и содржини на една или 

повеќе други програмски единици во изведувањето на ситуацијата на учење, која инаку се 

одвива во рамките на носечката програмска единица.  

Меѓупредметното поврзување и соработка не се сосема изедначени: за меѓупредметно 

поврзување зборуваме тогаш кога наставникот во наставата на програмската единица, во која 

се одвива ситуацијата на учење, самостојно ги вклучува и наставните содржини или целите на 

другите, најчесто содржински сродни програмски единици, при што во самата изведба на 

наставата не се вклучени наставниците кои ги предаваат овие програмски единици (или пак 

кога самиот наставник кој ја предава програмската единица, истовремено е и наставник на 

друга програмска единица, чија содржина и цели ги вклучува во неа). Меѓупредметна 

соработка пак, е дидактички и организациски покомплексно надополнување на 



  
  

 21

меѓупредметното поврзување: имено, за соработка зборуваме кога барем двајца наставници 

од различни програмски единици заеднички го планираат изведувањето на ситуацијата на 

учење во носечката програмска единица ќе стапи наставникот од другата програмска единица 

и во рамките на ситуацијата на учење ќе реализира дел од  активностите и целите, кои инаку 

би морал да ги реализира одвоено, и со тоа целите на двете односно сите вклучени 

програмски единици да бидат поефикасно и поквалитетно постигнати (а на тој начин учениците 

подобро оспособени за компетентен одговор во стручната ситуација).  

 

Меѓупредметното поврзување и соработка се дидактички засновани од повеќе причини: 

наставникот на носечката програмска единица, во чии рамки се одвива ситуацијата на учење, 

не секогаш е најкомпетентентниот за сите стручни односно дисциплинарни области кои треба 

да се вклучат во нејзината реализација. Колку е таа покомплексна, толку е поголема 

веројатноста дека потешко ќе ја избегне меѓупредметната соработка. Воедно, 

меѓупредметната соработка, доколку е добро испланирана и изведена, претставува и 

рационално и економично користење на наставното време: имено, овозможува со една 

активност да постигнеме наставни цели на две или дури на повеќе програмски единици. 

Притоа, не треба да се занемари тоа што во општествените околности, кои се подложни на 

постојани промени, што особено влијае на професионалното и стручното образование, без 

меѓупредметното поврзување и соработка не е можно учесниците во образованието 

квалитетно стручно да се образуваат и обучат. Во долната рамка се претставени примери на 

планирање на меѓупредметната соработка.  

 

 

 

Квалитетната меѓупредметна соработка бара од наставникот комплексна тимска работа, како 

во фазата на планирање, така и во фазата на одржување на наставата. Наставникот на 

носечката програмска единица мора рамковниот договор во врска со меѓупредметната 

соработка да го постигне уште пред почетокот на учебната година, кога се прават глобални 

наставни подготовки за одделните програмски единици. Наставниците кои би ја изведувале 

одделната ситуација на учење, мора тоа да го предвидат во својата глобална наставна 

подготовка, со што особено ќе се избегне непотребното повеќекратно навраќање кон истата 

Пример за планирање на меѓупредметно поврзување при изведување на ситуација на учење 
(примерот е преземен од подготовка на ситуација на учење во стручниот модул на Здравствена 
нега):  
 
»Во содржинската единица Мерење и бележење на фреквенцијата на дишење ќе биде вклучена 
и програмската единица Анатомија и физиологија, така што учениците:  
 
� Ќе се запознаат со положбата и анатомската структура на дишните патишта и со помош на 

слики од анатомски атлас ќе ја објаснат размената на гасовите во белите дробови. 
 
Во содржинската единица Мерење и бележење на крвниот притисок ќе биде вклучена и 
програмската единица Воспитание за здравјето, учениците со меѓупредметната соработка ќе: 
 
� Го објаснат значењето на физичко-спортските активности за постигнување на синергиски 

ефекти врз здравјето,  
� Ќе ја развиваат можноста способноста за критичко проценување, аргументирано и јасно 

изразување.« 
  



  
  

 22

наставна содржина, а со тоа и нерационалното искористување на наставното време. Во 

процесот на етапно планирање на самата наставна ситуација, наставниците кај кои е 

предвидена соработка при изведување на истата, мораат прецизно да се договорат: 

  

� Кога одделниот наставник ќе стапи во изведување на ситуацијата на учење (во која 

содржинска единица или при која активност во одделната содржинска единица), 

� Кои цели и компетенции на својата програмска единица ќе може да се постигнат односно 

развијат во ситуацијата на учење,  

� Која наставна содржина ќе ја обработува за постигнување на тие цели, при што е потребно 

да се размисли, како предвиденаата наставна содржина логички се надоврзува на веќе 

обработената наставна содржина, како во самата ситуација на учење, така и во 

програмската единица која се вклучува во неа (која наставна единица била обработувана 

пред неа, а која ќе следува),  

� Која макроартикулациска етапа ќе се вклучи во изведувањето на ситуацијата на учење (во 

почетната фаза на воведување на учениците во новата наставна содржина, во фазата на 

обработка на новата наставна содржина, во фазата на повторување, утврдување и вежбање 

итн.). 

  

И кога наставникот не ја планира меѓупредметната соработка, туку по размислување се 

вклучува во ситуацијата на само некое меѓупредметно поврзување, важно е планирањето на 

ваквото поврзување да не е нималку површно, обопштено, туку вистински конкретно да 

предвиди која наставна содржина и цели на други програмски единици ќе ги вклучи во 

ситуацијата на учење, во која фаза и со кои активности. Само обопштеното наведување на 

повеќе или помалку апстрактни »меѓупредметни« формулации во наставната подготовка 

(записи, како што е »наставната содржина се поврзува со знаењето словенечки јазик, 

математика и странски јазик«) се уште не може да се смета за вистинско меѓупредметно 

поврзување.  

 

Концепт на дидактичката изведба на ситуацијата на учење  

 

Ситуацијата на учење не е само целно и содржински, туку и дидактичко-изведбено целосна и 

смисловно заокружена етапна секвенца на наставниот процес. Ова значи дека покрај другите 

веќе обработени составни елементи на курикуларното планирање, наставникот при 

планирањето размислува и за концептот на дидактичкото изведување на ситуацијата на учење. 

Станува збор за размислување кое по правило се одвива на две нивоа, концептуално и 

стратешко.  

На нивото на етапното планирање логично е концептуално да се размисли за дидактичката 

изведба на наставната ситуација, која наставникот го води до одлуката кој концептуален 

пристап е најсоодветен за постигнување на целите и за развој на компетенциите во одредена 

ситуација на учење. Под поимот »концептуален пристап« ја подразбираме основната теоретски 

поддржана дидактично-изведбена идеја, според која е можно да се реализира определена 

етапна секвенца на наставата и од која произлегуваат конкретни дидактично-стратешки одлуки 

на наставникот. Ако се надоврземе на Стрмчник, би можеле да кажеме дека концептуалниот 

пристап го разбираме како експлицитен или имплицитен, на општите и посебните дидактички 

теоретски елементи и дилеми, отворен »мисловен инструмент«, кој »ја формира итната 

потребна педагошко-дидактичка претстава на наставникот, замисла за наставната активност« 
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(Стрмчник, 2003, стр.82). Меѓу најзастапените концептуални пристапи се проектната наставна 

работа, проблемската настава, истражувачката настава, активната односно работно насочената 

настава, па и »класичната« вербално посредничка настава, која се заснова на сукцесивниот 

редослед на  дидактичките единици, каде наставникот со непосредната наставна функција ги 

постигнува поставените наставни цели. Во долната рамка претставуваме пример за концепт на 

дидактичката изведба на ситуација на учење: 

 

 

 

Одделните концептуални пристапи овде нема да ги анализираме, најверојатно за секој би 

можеле да напишеме свој прирачник. Пред се, важно е тоа што наставниците се запознаени со 

можноста за различни пристапи и се дидактички обучени за избор и изведба на најсоодветниот 

во дадената наставна ситуација. Притоа треба да се има предвид дека секој концептуален 

пристап има свои специфични изведбени законитости, кои значително влијаат на натамошните 

дидактичко-стратешки одлуки на наставникот (според конкретните наставни методи, форми 

итн.): нив не е логично детално да ги определуваме уште во етапната подготовка на 

ситуацијата на учење, туку на следниот степен на индивидуалното курикуларно планирање, т.е. 

во оперативната подготовка на одделните  содржински единици. Но логично во овој дел е веќе 

да се предвидат основните материјални услови потребни за изведба на ситуацијата на учење, 

меѓу кои особено спаѓаат:  

 

Пример за опис на дидактичка изведба на ситуација на учење (примерот е преземен од 
подготовката на ситуацијата на учење во стручниот модул Продавање на дрво): 
»Изведувањето на ситуацијата на учење прво ќе се одвива во специјализирана училница, а потоа 
дел од наставата во училница по информатика, а поголемиот дел на терен во шума, каде ќе се 
одвива практичната настава со стебла од листопадни и зимзелени дрвја. 
Наставата во специјализирана училница ќе се одвива првите 6 училишни часа. Ќе ја одржува 
наставник, пред се во фронтална форма, при што за нагледно средство користи презентација во 
powerpoint. При обработката на наставната содржина, учениците ќе пополнуваат работни листови 
и ќе изработуваат умствени шеми. Наставникот паралелно ќе го проверува знаењето на 
учениците, а оценување на теоретското знаење не е предвидено.  
Наставата во училница по информатика ќе се одвива 3 училишни часа. Ќе ја одржува наставник 
од стручниот модул Информатика и деловно комуницирање. Учениците ќе изработуваат 
едноставна табела во компјутерската програма excel за пресметување на волуменот на шумскиот 
дрвен асортиман. Наставникот паралелно ќе го проверува знаењето на учениците, а оценување 
на теоретското знаење не е предвидено. 

Наставата на терен во шума со стебла од листопадни и зимзелени дрвја ќе се одвива четири 

дена, 3–7 училишни часа на ден. Покрај наставникот, кој е »носител« на модулот (предава 

теоретска настава и практична настава), практичната настава во шума ќе ја изведуваат уште 
двајца наставници по практична настава. Наставникот прво ќе го проверува знаењето на 
учениците со кратки прашања кои бараат конкретни одговори, ќе демонстрира мерење на 
дијаметарот и должината на шумските дрвни асортимани, ќе пополни евиденциски лист, ќе  го 
определи  употребливиот дијаметар и должина, ќе го пресмета употребливиот волумен. 
Во шумата ќе означиме 20 асортимани, секој ученик ќе добие евиденциски листови на кои ќе ги 
запише сите измерени податоци и ќе ги пресмета бараните параметри.  
Учениците во групи, по двајца и самостојно ќе вршат мерења, ќе ги пополнуваат евиденциските 
листови и ќе ги пресметуваат употребливите волумени на шумските дрвни асортимани, под 
надзор на наставниците. Првите три дена од практичната настава наставникот на пренослива 
табла во шумата ќе ги запише точните резултати, така што учениците ќе можат самите да 
проверат дали нивните пресметки се точни. 
Петтиот ден, последните три училишни часа, ќе се врши оценување на знаењето на учениците.« 
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� изведбена инфраструктура (специјализирани училници, лаборатории, спортски сали, 

библиотека, работилница, терени на отворено итн.),  

� дидактички средства (наставен прибор, компјутерски програми, материјали итн.), 

� помагала и алатки (графоскоп, ЛЦД-прожектор со компјутерска технологија, програмска 

опрема, аудио и видео технологија, специјален работен алат и помагала итн.). 

 

 

Во концептот на дидактичкото изведување на ситуација на учење спаѓа и одредувањето на 

евентуални посебни обврски, кои учениците би морале да ги извршат во определено време 

(проектна задача, семинарска работа, производ, извештај, домашно читање итн.). Покрај ова, 

наставникот предвидува кога и како би се одвивало оценувањето на знаењето (усно, писмено, 

практично, периодите на оценување итн.) – подготвува и термински план, од кој ќе бидат 

дадени роковите за извршување на одделни обврски и датумите кога е предвидено оценување 

на знаењето (доколку не се одвива континуирано како на пример, усното оценување).  

 

Доколку во одделението се вклучени ученици со посебни потреби, за нив наставникот ќе 

предвиди соодветни прилагодувања на изведбата на наставниот процес: дали тоа ќе бидат 

прилагодувања на одделни наставни активности, прилагодувања на обврските, самиот процес 

на оценување итн. И онака е логично наставниците при планирањето на изведбата на 

наставната ситуација да ги почитуваат разликите во наставните способности, интереси и 

потреби на учениците и да се обидат наставата соодветно внатрешно да ја диференцираат.   

 

Проценка на квалитетот на изведување на ситуацијата на учење  

 

Барем на прв поглед можеби не се чини дека процената на квалитетот на изведување на 

ситуацијата на учење е составен дел на курикуларното планирање, бидејќи се подразбира дека 

планирањето е нешто што наставникот го прави пред реализација на ситуацијата на учење, но 

процената за квалитетот на нејзиното изведување е логична дури откако планираната наставна 

ситуација е реализирана. А тоа важи само делумно: имено, доколку курикуларното планирање 

го претставиме како цикличен процес (според, да речеме, со Келy, 1989), и евалвацијата како 

една од основните курикуларни составни елементи може да се разбере како дел од 

планирањето. Имено, токму евалвацијата на изведувањето на планираните активности може 

да биде основната појдовна точка за соодветна ревизија или на наставните цели, на наставните 

содржини, на одделните наставни активности – или на кои било други составни делови на 

курикулот.  

 

Инаку, од наставникот не се очекува на ниво на сопственото индивидуално планирање на 

наставата да врши курикуларна евалвација во вистинска смисла, односно според строгите 

методолошки начела и постапки предвидени за неа. Затоа и се одлучивме во овој контекст 

намерно да го избегнеме поимот евалвација и наместо него да ги користиме поимите 

проценка на квалитетот и опсервација на квалитетот на изведбата на наставната 

ситуација. Секако логично е ваквата проценка да ја направи наставникот, бидејќи тоа е еден 

од факторите кој може значително да влијае на подобрувањето како на самото планирање на 

ситуацијата на учење, така и на нејзината изведба. Еден таков пример на проценка на 

квалитетот го претставуваме во рамката.  
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Ваквите записи за опсервациите не се задолжително (дури не се ни препорачува да бидат!) 

долги и развлечени. Најважно е да се јасни, елоквентни и доволно функционални од аспект на 

понатамошното планирање на наставата (на пр. пред повторната изведба на истата наставна 

ситуација со следната генерација ученици). При стручната оценка на квалитетот на ситуацијата 

на учење, наставникот може да се потпира на секакви извори: доколку по секоја реализирана 

содржинска единица во својата оперативна наставна подготовка забележи кратки опсервации 

за одвивањето на активностите и евентуални изведбени недостатоци или проблеми, овие 

записи секако се добра основа за стручна рефлексија за квалитетот на ситуацијата во целост. 

Важен показател на квалитетот на изведбата на ситуацијата на учење е и усвоеното знаење, 

кое учениците го покажале при оценувањето на знаењето: доколку поголем дел од учениците 

имале потешкотии при покажувањето на знаењето или дури и при покажувањето на 

постигнување на минимални стандарди на знаење, тогаш сигурно е потребна темелна анализа 

на дидактичкото одвивање на ситуацијата на учење. Доколку наставникот оцени дека е тоа 

логично во дадената ситуација на учење, може и со слободен разговор или пократка анонимна 

анкета да ги испраша учениците за нивните ставови за изведбата на наставата – честопати 

учениците изведувањето на наставата го оценуваат критички од своја ученичка перспектива, 

која наставникот потешко ја сфаќа. И не последно, доколку при ситуацијата на учење била 

планирана и изведена меѓупредметната соработка, наставниците од другите програмски 

единици кои биле вклучени во наставата, можат барем во неформален разговор да го 

посредуваат своето стручно мислење, кое е логично да се почитува при понатамошното 

планирање. 

 

Планирање и дидактичка изведба на содржинските единици  

 

Планирањето на одделни содржински единици на ситуацијата на учење е следниот чекор во 

планирањето на наставата, кое наставникот го врши откако во својата етапна подготовка на 

ситуацијата на учење, која ја опишавме во претходното поглавје, истото само смисловно го 

структурирал по редослед на содржинските единици. При планирањето на содржинските 

единици наставникот посебно ги определува следните клучни курикуларни составни елементи:  

 

� типот на содржинската единица (или т. н. носечка дидактичка етапа), 

Пример за запис од опсервацијата на квалитетот на изведбата на ситуацијата на учење 
(примерот е преземен од подготовката на наставната ситуација во стручниот модул Дрво и 
карактеристики на дрвото):  
 
»Учениците по распоред имаат 3 часа неделно за овој стручен модул. При терминската изведба 
дојде до измени, бидејќи учениците беа отсутни поради различни други активности: стручна 
екскурзија, здравствен преглед, спортски ден. При планирањето не можат да се предвидат овие 
активности односно може да се предвидат само во помала мера. Бидејќи поради ова 
планираните активности премногу се одолговлекуваат, понекогаш се губи врската помеѓу 
одделните поврзани содржински единици. Најдобра би била што позбиена изведба, па затоа би 
било добро да се размисли и испита можноста учениците да имаат посебно прилагоден распоред 
барем за еден ден. Очекувам дека најдобра збиена изведба би била во два односно три дена. 
Мошне добра беше и изведбата на практичното мерење и групирањето на штиците во 
работилниците, кога беа присутни двајца наставници и доста добро се надополнуваа.« 
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� оперативни наставни цели, кои учениците ќе ги постигнуваат во содржинската единица, 

� претставување на наставната содржина, која ќе биде предмет на обработка во 

содржинската единица, 

� основните составни делови на микроартикулацијата на наставата (наставни методи, 

форми, одвивање на активностите).   

 

Доколку е потребно, наставникот определува и некои други составни делови, како што се на 

пример, евентуални прилагодувања на реализацијата на содржинската единица, за учениците 

со посебни потреби, и кратки опсервации за квалитетот на изведбата на  содржинската 

единица.  

 

Значење на квалитативно операционализација на целите на учење  

 

Произлегувајќи од целите кои наставникот ги поставил во етапната подготовка на наставната 

ситуација, за одделна содржинска единица формира уште и конкретни, т. н. оперативни цели, 

кои учениците ќе ги постигаат во содржинската единица, и ги организира според условите и 

потребите во одделната секција.  

 

Кога се наставните цели навистина оперативни и зошто воопшто е значајна 

операционализацијата? Најпрво неколку зборови за карактеристиките на оперативните цели: 

целите се формирани оперативно, доколку се содржински јасни и конкретни и истовремено 

доволно недвосмислени, со какво постапување учениците ќе докажат дека ги постигнале. За 

оперативните наставни цели е важно (спор. Стрмчник, 2001):  

 

� целната содржина и постапување на учениците се опишани во детална конкретна, 

едносмислена форма (со употреба на »оперативни« глаголи, како што се на пример опише, 

објасни, покаже, појасни, изработи итн.), 

� резултатите од наставата се предвидени и проверливи со очекуваното конкретно делување 

и знаење, 

� целите се прегледно, конзистентно и хиерархиски распоредени (обично според 

критериумот на значење, а може и по хронолошки критериум или критериумот на 

сложеност – од најмалку сложени до најсложени). 

 

Во долната рамка се претставени неколку примери на добро формирани оперативни цели на 

учењето.  
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Од горните примери, меѓу другото, произлегува дека за формирање на оперативните цели е 

важен соодветниот избор на глагол со кој опишуваме како ученикот ќе го искаже 

постигнувањето на одделна цел: значи, што ученикот ќе направи, за да наставникот врз основа 

на тоа да може да заклучи дели е постигната целта. Токму затоа, целта која на пример гласи 

»ученикот ја разбира работата на основното логичко коло«, не би била оперативна цел (што се 

разбира, не значи дека не е легитимна како усна цел!) – имено, доколку ученикот навистина 

нешто разбира (знае, умее, владее итн.), мора истото и да му го покаже на наставникот, и 

основна карактеристика на оперативната цел е да не остане недоречен во овој поглед.  

Честопати се поставува прашањето дали односно за што е всушност ваквото оперативно 

ситничење воопшто потребно: дали разликата помеѓу »разбира« и »објасни« е навистина 

толкава, да бара посебно внимание при формирањето на целите на наставната единица? Во 

одговорот на ова прашање треба да се истакнат две работи: прво, неоперативните глаголи по 

правило имаат пошироко значење од оперативните, што значи дека со »разбирање« може  

некои наставни содржини да се искажат со поширок спектар на активности и наставникот мора 

да знае (и со операционализација на целта да одреди) како ова разбирање ќе се искаже. 

Честопати, за веродостојна проценка на тоа дали ученикот нешто разбира (владее, познава, 

умее итн.), треба ова разбирање да се искаже со повеќе активности (кои ги опишуваме токму 

со оперативизација). Наставникот всушност не ни може да ја избегне оперативизацијата – или 

поточно, може да ја избегне во фазата на планирање на наставата, но не може да ја заобиколи 

во фазата на проверка и оценување на знаењето: кога сака да го провери постигнувањето на 

целите кај одделен ученик, тоа не може да го стори со поставување на задача, која би гласела: 

»Разбери ја работата на основното логичко коло.« Значи мора да употреби глагол со кој на 

ученикот недвослислено ќе му покаже како да со искаже своето знаење (на пр. »Објасни како 

работи основното логичко коло« или »Опиши ја работата на основното логичко коло« итн.). 

 

При поставување на наставните цели логично е наставникот да се потпре и на некоја од 

усвоените таксономии на наставните цели, меѓу кои една од најпознатите е, да речеме, 

Пример за запис на оперативни цели на учењето за одделна содржинска единица (примерот е 
преземен од подготовката на наставната ситуација во стручниот модул Употреба на контролни 
средства):  
 
»Учениците: 
- За избраното логично коло: цртаат логички симбол, пополнуваат логичка табела, пишуваат 

логичка равенка, цртаат временски дијаграм на сигналите, 
- Ја објаснуваат работата на основното логичко коло и набројуваат и објаснуваат практични 

примери, 
- Со помош на програмски алатки прават симулација на основно логичко коло, 
- Според логичкото коло и избраните елементи (приклучоци, релеи, сијалици, аларми, мотори 

итн., диоди и транзистори) цртаат електрична шема и по потреба ја проверуваат нивната 
функционалност со мерни инструменти, 

- Според електричната шема правилно избираат (боја и пресек) и соодветно подготвуваат 
поврзувачки жици (должини, отстранување изолација, стегање на спојки за жици итн.), 

- Резултатите од тестирањето ги запишуваат во логичката табела и им припишуваат својства 
(при поврзувањето на мерните инструменти внимаваат на правилниот избор на поларитетот 
на приклучоците на инструментите), 

- Практично ја проверуваат работата на основното логичко коло, реализирана со помош на 
пневматски елементи.« 
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Блумовата таксономија (на нашите простори мошне прегледно и практично корисно 

претставување на оваа таксономија објави Б. Марентич Пожарник, 1995). Таксономиите се 

применливи концептуални инструменти особено затоа што овозможуваат полесно и 

поефикасно формирање на наставните цели на различни таксономски подрачја (кај Блум на пр: 

познавање, разбирање, примена, анализа, синтеза, оценување) како и на различни степени на 

сложеност (со што наставникот ги избегнува записите само на едноставните, полесни и 

репродукциски погодни оперативни цели).  

 

Определување на содржината за наставната единица и значењето на 

микроартикулациската настава 

Определување на содржината за наставната единица и значењето на микроартикулациските 

наставни часови 

Доколку за ситуацијата на учење како етапната секвенца од процесот на учење велевме дека е  

предмет на макроартикулацијата (и ги опишувавме степените на макроартикулација 

редоследно од почетниот воведување во ситуацијата на учење до последниот - оценување на 

знаењето), за индивидуалната содржински единици е важно професорот соодветно да 

артикулира: всушност да ги структурира, организира, да ги распореди според логично 

редослед на одредените фази. Овој процес на планирање на содржината на наставните 

единици го именуваме како микроартиклација. Таа е составена е од три фази: воведни дел, 

средни и завршни фази. Професорот за секоја од овие фази мора детално и точно да ги 

предвиди: 

� активностите, кои самиот ќе ги изведува и активностите кои во текот на наставата ќе 

ги изведуваат учениците; 

� дидактички средства (текстови, помошен материјал, нагледни средства итн.) кои ќе 

му бидат потребни за индивидуалната активност; 

� рамка на времетраење на индивидуалните активност во минути, при што вкупната 

содржина на испланираното време нема да надмине 80% од целото расположливо 

време за изведување на содржинската единица. 

 

Покрај ова, разумно е професорот при планирање на текот на активностите на учење низ 

одделните фази на содржинските единици, да предвиди и колку оперативни цели ќе опфати со 

индивидуалната активност (но за време на активноста). На овој начин при подготовка на 

наставата јасно ќе се покаже динамиката и преку кои активности учениците можат да постигнат 

индивидуално поставените оперативни цели. 

Професорот најнапред, за одделна содржинска единица ги определува нејзините 

микроартикулациски содржини како и текот на активности во индивидуалните фази, и логично 

е да ја определи конкретната содржина на учење со која во дадена содржинска единица ќе ги 

реализира поставените оперативни цели. Пример за претставување на наставна содржина е 

даден во рамката што следува. 
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Врз основа на зацртаните оперативни цели и наставни содржини, наставникот треба да ги 

определи и преостанатите содржини во микроартикулацискита настава, која содржи 

дидактичко-организациски и оперативно методички содржински единици, како и 

преовладувачките наставни форми (фронтална, работа во парови, работа во групи и 

индивидуална работа) и методи (во вербално-текстуалните спаѓаат на пример: раскажување, 

разговор, работа со зборови; во илустративно-демонстративните методи ги вклучуваме 

методот за прикажување, експерименти, работа со аудиовизуелни помагала итн.) За значењето 

на индивидуалните наставни методи и форми пред сите ја издвојуваме дидактичната 

литература (подетално за ова во Блажич и др., 2003; исто така Крамар, 2009). 

Во оперативното приготвување на настава за индивидуални содржински единици наставникот 

може да вклучи и некои други елементи: 

� доколку во одделението се вклучени деца со посебни потреби, наставникот за нив мора 

да предвиди прилагодувања на изведувањето на содржините во наставната единица; 

� доколку учениците мора дома самостојно да извршат дел од наставните активности, 

наставникот треба во подготовката за настава да приготви упатства за домашната 

задача; 

� дел од наставната подготовка се и наставните помагала кои се употребуваат за време 

на наставата (наставни листови, дополнителни текстови, слики и др.). Доколку 

подготовката за настава е во електронска форма, разумно е поврзувањето со 

датотеките со прилози (на пример: powerpoint презентации, задачи и др.), со што ќе се 

олесни пребарувањето на различните содржини и ќе се заштеди време, доколку на 

истите содржински единици се навраќаме и наредната година;  

� и за крај, како што споменавме и во претходното поглавје, разумно е подготовката за 

настава за содржинската единица да се предвиди кратка рубрика, во која наставникот 

ќе ги забележува видувањата за квалитетот на изведувањето на содржинската 

Пример за опис на содржината на индивидуалните содржински единици (примерот е преземен 
од приготвување на ситуации на учење во стручниот модел Изработка на подземен простор, 
тунели  и јами):  

»Професорот ја изведува наставната содржина во работилницата во јама во фронтален облик. Тој 

ќе претстави преносен електронски мерач за мерење на гасовите во јамите како постапката за 

нивно мерење. Потоа ќе ги претстави видот на челична раздвојна потпора (ЧРП) како и опрема за 

раскопување. Воедно ги претставува и опасностите при копање и правилен редослед на 

процесот. 

Учениците на работилницата ќе го утврдуваат своето знаење со конкретни примери 

индивидуално или во група. 

Наставникот проверува дали учениците го знаат начинот на мерење и максимално дозволената 

количина на концентрација на гасови во јамата. Тој го проверува знаењето на учениците за 

различните типови на ЧРП. Во работилницата, професорот по проверување на знаењето од 

наставниот материјал ќе ја претстави употребата на опремата и постапката за копање на одделни 

составни делови на ЧРП. При тоа мора да ги знае начините на одвивање на постапката и 

отстранувањето на индивидуалните одвоени сегменти. По демонтирањето на ЧРП, 

индивидуалните сегменти се поделуваат во целини погодни за возење. Една возна целина се 

носи на утоварно-растоварна рампа за возови. 
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единица, кои треба да ги земе предвид при понатамошното планирање и при идните 

изведувања на истите содржински единица, а кои воедно се основа за осврт на 

квалитетот на изведување на наставата во целина.    

 

Во овој дел на прирачникот збиено претставивме некои теоретски и стручни насоки за 

планирање и изведување на ситуации на учење во програмите за 4- годишното средно стручно 

и 3-годишното образование за занаети и занимања. Во продолжение сакаме да покажеме еден 

од конкретните примери за ситуации на учење кои ги формираа наставниците во текот на 

наставата на своите програмски единици и кои успешно ги изведоа наставниците кои беа 

вклучени во проектот во рамките на кој се разви овој прирачник. /надвор?/ 
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4. ПРИМЕР НА СИТУАЦИЈА НА УЧЕЊЕ: ВОЛУМЕН НА ШУМСКИ ДРВНИ АСОРТИМАНИ  

(Себастијан Бајц, Марјета Урбас Хриберник, Средно шумарско училиште Постојна; Хелена 

Жнидарич, Центар за средно стручно образование на Република Словенија) 

 

 ПРИПРЕМА НА СИТУАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ 

 

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА  

 

УЧИЛИШТЕ: СШУ Постојна     Година: трета  

   

 

Главен стручен модул: Продажба на дрво   

 

Наставници: Сабастијан Бајц, Марјета Урбас Хриберник   

 

Содржинска целина во рамки на стручниот модул (доколку модулот е структуриран во 

содржински целини): 

Модулот не е структуриран во содржински целини. 

 

Други програмски единици, вклучени во изведување на ситуацијата на учење:  

информатика и деловна комуникација, математика 

 

Наслов на ситуацијата на учење: Волумен на шумски дрвни асортимани. 
 

реден број: 1. 

 

Времетраење на изведувањето:  1.–5. недели Предвиден број на часови: 30–35 часови

        

 

II. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА ЦЕЛИТЕ НА СИТУАЦИЈАТА НА УЧЕЊЕ  

Целите на учењето од ситуацијата на учење во кои преовладува образовната 

конотација:  
 

Учениците: 

- ги препознаваат видовите на дрва според кората; 

- ги објаснуваат правилата за отстранување на кората и го одредуваат употребливиот дијаметар 

и употребната должина на ШДА, 

- ја објаснуваат формулата и постапката за пресметување на волумен на ШДА, 

- ја објаснуваат формулата и постапката за пресметување на обликуваниот број штици. 
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Цели на учење во ситуации на учење во кои преовладуваат функционалната и воспитно-

социјализациска конотација: 

 

Цели на учењето на дидактичката целина во која преовладува функционалната 

конотација:  

 

Учениците: 

- при мерење на дијаметарот и должината на ШДА се употребуваат правилни постапки и 

се почитуваат правилата при мерењето; 

- го пресметуваат волуменот на ШДА со основни должини (4m, 5m, 6m итн.) и дијаметар 

(20 cm, 30 cm, 40 cm итн.), 

- употребуваат стандарди JUS 1979 - Кроење и класификација на букови дрва и SIST 1014: 

1998 Иглолисни дрва, 

- употребуваат програма за табеларно обработување на податоци, 

- го одредуваат видот на дрво врз основа на кората, 

- ги премеруваат дијаметарот и должината на ШДА и го утврдуваат употребливиот 

волумен и должина   

- го пресметуваат употребениот волумен на ШДА, 

- го оценуваат волуменот на ШДА, 

- изработуваат едноставна табела во компјутерскиот програм excel за пресметка на 

волуменот на ШДА, 

- го пресметуваат обликовниот број за секое одделно дрво (волумен на 

цилиндарот/волуменот на стеблото), 

- го утврдуваат класификациската класа на ШДА врз основа на дијаметарот и должината 

- ја пресметуваат вредноста на ШДА врз основа на цената на дрво на пазарот. 

 

Цели на учењето на дидактичката целина во која преовладува воспитно-

социјализациската конотација:  

 

Учениците:  

- употребуваат заштитна опрема (шлем) при работа, 

- ги отстрануваат сите не дрвни остатоци од работилницата, 

- со прецизни мерења и пресметки го гарантираат квалитетот на извршената работа, 

- употребуваат примерен начин на комуникација со наставниците и со соучениците при работа 

во пар и во групи. 

Постигнувањето на бројни образовни, функционално и воспитно-социјални цели ќе водат до 

развој на стручна компетентност: 

Ученик учи како да ги презема шумски производи. 

Наведените цели ќе допринесат за реализација на следниве интегрирани клучни компетенции: 

- во полето на заштита на животната средина: 

- ученикот ја извршува работата според одредбите на добрата пракса за извршување на работата 

во шумското производство и согласно ограничувањата кои ги поставуваат еколошките и 

социјалните функции на шумите; 
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- во полето на комуникацијата: 

- ученикот одбира соодветен начин на комуникација при решавање на проблемите, при 

организација на работата и изведување на одделните задачи,  

- развива стручна и професионална одговорност на работното место. 

 

- во полето на мотивацијата:  

- ученикот ја извршува работата на начин на кој ќе ја постигне максималната цена на 

дрвото или најголем можен приход од шумата.  

 

Стандарди на знаење 

Учениците за сите десет шумски асортимани на дрва: 

- правилно го одредуваат видот на дрво,* 

- го мерат дијаметарот на одделни ШДА,* 

- до одредуваат употребливиот дијаметар на одделен ШДА,* 

- ја мерат должина одделен ШДА,* 

- ја одредуваат употребната должина одделен ШДА,* 

- го пресметуваат употребливиот волумен на одделен ШДА,* 

- ја одредуваат класификациската класа врз основа на дијаметарот и употребливата должина, 

- ја пресметуваат вредност на ШДА врз основа на цената на дрво на пазарот, 

- го пресметувааат обликовниот број на секое одделно дрво (волумен на цилиндарот/волуменот 

на стеблото). 

* минимални стандарди на знаења 

 

III. ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ТРЕТМАН НА СОДРЖИНИТЕ ВО СИТУАЦИЈАТА НА УЧЕЊЕ 

Ситуација на учење Волумен на шумските дрвни асортимани ги опфаќа следниве содржини:  

Препознавање на дрвните видови според кората 

Учениците во првата година во модулот Дендрологија се запознаа со 73 видови на словенечки 

дрва според сите препознатливи знаци (листови, цветови, плодови, ластарки) и според кората. 

Затоа ова веќе усвоено знаење во ситуацијата на учење Волумен на шумските дрвни асортимани, 

само го проверуваме и го обновуваме. 

Дијаметар на ШДА и употреблив дијаметар 

Дијаметарот на ШДА го пресметуваме со премери односно »прегради« од точно 1 сантиметар. 

Според големината на дијаметарот и видот на дрвото ја одбиваме кората (го смалуваме 

измерениот дијаметар на асортиманот) и го добиваме употребливиот дијаметар. 

Должина на ШДА и применлива должина 

Должината на ШДА ја мериме со помош на метар од 25 сантиметри поточно 10 сантиметри 

зависно од видот на дрвото. Според измерената должина и измерената ШДА одредуваме 

применлива должина на ШДА. 

Употреблив волумен 

Применливиот волумен го пресметуваме според формулата: Волумен = (l x d2)/4 x L, каде што d –   
е употреблив дијаметар, а  L – употреблива должина. 
Одредување на класификациски класи 

Шумските дрвни асортимани се определени според своите намени, според квалитетот и според 

димензиите (минимален дијаметар и минимална должина). Иглолисните се разделени во 4 класи 

(А - е најдобра, Д - е најлоша), листопадните пак се поделени во 6 (Ѓ - е најдобра, III класа е 

најлоша). Врз основа на употребливиот дијаметар, употребливата должина и постигнување на 

стандардите на ШДА ги делиме во соодветната класификациска класа. 
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Прeсметка на вредноста на ШДА 

Вредноста на ШДА се пресметува врз основа на употребливиот волумен, класата и моменталната 

цена според квалитетот на класата на ШДА на пазарот. 

СОДРЖИНСКИ ЕДИНИЦИ  

Наслови на содржинските единици на ситуацијата на учење Предвиден број 

на дидактички 

единици 

Предвидени 

датуми на 

извршување 

1. Мерење на дијаметарот и должина на шумските дрвни асортимани 
(ШДА). 

6 1. недела 

2. Пресметка и окуларно оценување на волуменот на ШДА  6 2. недела 

3. Табеларно обработување на податоците како и пресметување на 
разликата помеѓу волуменот на дрвата и волуменот на стеблото на 
истиот дијаметар  

6 3. недела 

4. Класификација на стеблата врз основа на дијаметар и должина на 

ШДА и пресметка на вредноста на стебло. 

9 4. + 5. 

недела 

Збирен обликовниот број на дидактични единици: 27 / 

ПОВРЗАНОСТ СО ДРУГИТЕ ПРОГРАМСКИ ЕДИНИЦИ 

Програмските единици за информатиката и деловно комуницирање како и математиката се 
вклучени во изведување на ситуацијата на учење во рамките на содржинската единица 
Табеларно обработување на податоци како и пресметка на разликата помеѓу волуменот на 
дрвата и волуменот на стеблото на истиот дијаметар. 
Учениците во рамки на содржинската единица Табеларно обработување на податоци како и 
пресметка на разликата помеѓу волуменот на дрвата и волуменот на стеблото на истиот 
дијаметар: 
- изработуваат едноставна табела во компјутерската програма  excel за изразување на волумен на 
ШДА, 
- ја разложуваат формулата и постапката за пресметка на обликовниот број на дрвата. 
- го пресметуваат обликовниот број на секое одделно дрво (волумен на цилиндарот/волумен на 
стебло), 
- со прецизни мерења и пресметки го утврдуваат квалитетот на извршената работа, 
- употребуваат соодветен начин на комуникација со наставниците и соучениците за време на 
работата во пар или во групи. 
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EN 1297 – Округли иглолисни дрвја 

EN 1316-1 (1997) Округли букови дрвја  

IV. ДИДАКТИЧНО ИЗВЕДУВАЊЕ 

Изведувањето на ситуациите на учење се започнуваат во специјализирани училници, а потоа 

дел од наставата се изведува во училниците за информатика, а најголем дел на терен во шума, 

каде што се изведува практичната настава со листопадни и зимзелени дрва. 

Наставата во специјализирани училници за почеток се одвива во 6 училишни часа. 

Наставниците предаваат во фронтален облик на настава при што за поголемо внимание 

употребува powerpoint презентација. Учениците по завршување на предавањето го пополнуваат 

работниот лист и изработуваат свои примери. Наставникот го проверува знаењето на учениците; 

оценување на теориското знаење не е предвидено. 

Наставата во училницата за информатика трае 3 училишни часа. Се изведува од страна на 

наставник по информатика и деловно комуницирање. Учениците ќе изработат едноставна 

табела во компјутерска програма excel за пресметување на волуменот на шумските дрвни 

асортимани. Наставникот го проверува знаењето на учениците; оценување на теориското 

знаење не е предвидено. 

Настава на терен во шума со листопадни и зимзелени дрва ќе трае 4 дена, 3-7 училишни часа на 

ден. Покрај наставникот кој е носител на модулот (подучувач на теориската и практичната 

настава), практичната настава во шума ќе ја изведуваат уште двајца наставници за практична 

настава. Наставниците однапред ќе го проверат знаењето на учениците со кратки прашања, кои 

бараат недвосмислени одговори, прикажување како се мери дијаметарот и должината на 

шумските дрва, да се пополни лист за евиденција, одредување на применлив дијаметар и 

должина како и пресметување на применлив волумен. 

Во шумата ќе избереме 20 видови, секој ученик ќе доби лист за евиденција на кој ќе ги запишува 

сите измерени податоци како и пресметување на бараните параметри. 

Учениците, во групи, во пар или самостојно ги извршуваат пресметките, го пополнуваат листот за 

евиденција и ги пресметуваат применливите волумени на ШДА под надзор на наставниците. 

Првите три дена од практичната настава  наставниците на табла ќе ги запишуваат вистинските 

резултати, така што учениците можат самите да ги споредат со своите пресметки. 

На петтиот ден, последните три училишни часа се оценува знаењето на учениците. 

Активности на учениците, наставни обврски и оценување на знаењето 

Оценување: 

Оценување на знаењето ќе започне на теренот во шумата со листопадните и зимзелени дрва. 

Секој ученик ќе добие лист за оценување, во кој ќе ги напише сите измерени податоци и 

пресметки за потребните параметри. Оценувањето на знаењето на учениците ќе се извршува 

според претходно определени критериуми за оценување на знаењето. 

Наставни обврски, оценување  Датум односно временски рок Коментари 

Ученикот во листот за оценување последниот, четврти ден од / 
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ги запишува сите измерени 
податоци и ги пресметува 
бараните параметри 

практичната настава, последните три 
училишни часа 

Прилагодување при изведување на ситуацијата на учење за ученици со посебни потреби 

Во групата нема ученици со посебни потреби за кои би биле потребни посебни прилагодувања. 

 

V. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА   

 

-  Инфраструктура за изведување (ги обезбедува училиштето): 

 - припрема на теренот во шума со листопадни и зимзелени дрвја, 

 - специјализирана училница, 

 - компјутерска училница. 

– Дидактички средства (ги обезбедува училиштето): 

 - табели за пресметување кубици, 

 - табели за класирање. 

– Надгледни средства и алатки кои се потребни за изведување на наставата (ги 

обезбедува училиштето): 

 - графоскоп, LCD - проектор со информатичка технологија, 

- 17 метри за премер, 

 - 17 метри за сечење, 

 - 34 ножици за сечење, 

 - 5 далечински управувачи. 

Учениците мораат задолжително при работа на терен да употребуваат безбедносни шлемови и 
соодветна теренска обувки (шумска униформа) 

 

 

VI. СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА СИТУАЦИИТЕ НА УЧЕЊЕ 

 
Ситуацијата на учење беше во целина добро изведена, учениците беа мотивирани за следење 
на наставата, како во училница, така и при наставата на терен.  
Ги постигнавме поставените цели, патот за достигнување на целите беше постепен со повеќе 
проверки на знаењето. Сите ученици беа позитивно оценети.  
За идните изведувања на наставните ситуации би било добро да се размисли за помали групи 
на ученици, уште повеќе работа - учење во шума. 
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ПРИПРЕМА НА СОДРЖИНСКИТЕ ЕДИНИЦИ 

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА  

 

Училиште: СДУ Постојна    Одделение: 3. a     

 

Носечки стручен модул: Продажба на дрво наставник: Себастијан Бајц   

 

Содржинска целина во рамки на стручниот модул (доколку модулот е структуриран 

на содржински целини):  

 

Наслов на ситуацијата на учење: Волумен на шумските дрвни асортимани (ШДА) 

 

Наслов на содржинската целина: Мерење на дијаметарот и должината на шумските 

дрвни асортимани (ШДА) 

 

Други програмски единици, вклучени во изведување на содржинските единици (ако 

ги има):  

 

Термин на изведување СЕ: 1. недела (6 часа)   Реден број СЕ: 1. 

 

Носечка дидактична етапа (определете ја во примерот, дали во една СЕ ќе 

преовледува една или две од етапите):       

       

 

II. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ НА СОДРЖИНСКИТЕ ЕДИНИЦИ  
 

Ученикот: 

- го утврдува видот на дрвото според кората,  
- при мерењата на дијаметарот и на должината на ШДА употребува правилни постапки и ги 
почитуваат правилата за мерење, 
- ги објаснува правилата при отстранување на кората како и го утврдуваат употребливиот 
дијаметар и употребливата должина на ШДА, 
- ги мерат дијаметрите и должините на ШДА и ги утврдуваат употребливиот дијаметар и 
должина, 
- употребуваат заштитна опрема (шлем) при работа, 
- ги отстрануваат сите недрвени остатоци од теренот  
- со прецизни мерења и пресметки го следат квалитетот на завршената работа, 
- употребуваат културен начин на комуникација со професорите и со соучениците при работа во 
пар или во групи. 

 

Оценување Проверка 

 

Повторување 

 

Обука/вежби ОбработуваВоведување
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III. ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА СОДРЖИНСКИТЕ ЕДИНИЦИ  

Наставникот во специјализирана училница, во фронтален облик ќе ја обработи наставната 
содржина. Тој ги претставува концептите на дијаметар и должина на ШДА, правилата при 
мерење, можните грешки при мерењата. Го презентира и правилникот за изведување на 
мерењата на ШДА и табелата за одбивање на кората според видот на дрвото и дијаметарот.  
Учениците во училницата ќе го утврдуваат своето знаење преку решавање на задачи на работни 
листови во пар или самостојно. 
Наставникот ќе провери дали учениците ги препознаваат видовите на дрва според кората. На 
терен наставникот по проверката на знаењата за наставната материјал ќе прикаже мерење на 
дијаметар и должина на ШДА и повторно ќе ги објасни сите правила при мерењето, можните 

грешки при мерењето.… 

Наставникот ќе обележи 20 ШДА. Понатаму учениците во групи или самостојно под надзор на 
наставниците ги извршуваат мерењата, потребните мерења на дијаметар и должина на ШДА. 
Наставниците ги запишуваат сите резултати на преносна табла. 
Учениците сами ќе проверат дали нивните пресметки се точни. Можните нејасни работи, ќе бидат 
објаснети во групата или пак со помош на наставникот. 

 

IV. МИКРОАРТИКУЛАЦИЈА НА СОДРЖИНСКИТЕ ЕДИНИЦИ 

 

Облик на учење:  

                   
 

Методи на учење:  

    

    
 

Друго: Играње  улоги

Дело со А/В материјалиРабота со објаснување

Експеримент ДемонстрирањеРазговорОбјаснување

Индивидуална работа Работа во парГрупенФронтален
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Етапи на 

СЕ 

Активности на наставникот и учениците материјали, 

средства, 

помошни 

алатки 

Времетраење 

(мин) 

Оперативни цели, кои се 

остигнуваат при одделените 

активности** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воведна 

Наставникот во специјализиранта училница, во фронтален облик ќе ја 

обработи наставната содржина. Тој ги претставува: 

- поимите дијаметар и должина на ШДА,  

- правила при мерење,  

- можните грешки при мерењата, 

- правилникот за изведување на мерењата на ШДА како и табела за 

одбивање на кората според видот на дрвото и дијаметарот. 

Учениците во училницата ќе го утврдуваат своето знаење преку 

решавање на задачи на работни листови во пар и самостојно   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставникот проверува дали учениците имаат безбедносна опрема и 

помагала за работа во шумата (на терен): 

- безбедносни шлемови, 

- шумарски чевли, 

- пенкала, подлога за пишување во работниот лист.  

 

   

Училиштето: 

- графоскоп,  

- LCD-

проектор со 

компјутерска 

технологија, 

- автобус 

Учениците: 

- безбедносни 

шлемови, 

- чевли за во 

шума, 

- пенкала, 

подлога за 

пишување 

во 

работниот 

лист. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 мин 

Ученици: 

- при мерењата на 

дијаметарот и 

должината на ШДА 

употребуваат правилни 

постапки и ги 

почитуваат правилата 

за мерење, 

- ги објаснуваат 

правилата при 

одбивање на кората 

како и го утврдуваат 

употребливиот  

дијаметар и 

употребливатта 

должина на ШДА, 
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Етапи на 

СЕ 

Активности на наставникот и учениците материјали, 

средства, 

помошни 

алатки 

Времетраење 

(мин) 

Оперативни цели, кои се 

остигнуваат при одделените 

активности** 

Наставниците и учениците се превезуваат со автобус до блиската 

теренска работилница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завршна 

 

 

 

 

 

Наставникот ги запишува сите резултати на преносна табла. 

Учениците сами ја проверуваат точноста на своите пресметки, а наставникот ја 

проверува точноста на резултатите. 

 Следува разговор за текот на работа во практичниот дел на наставата, за важноста 

на прецизните мерења и пресметки за утврдување на квалитетот на извршената 

работа, разговор за можниот несоодветен начин на комуникација со наставникот 

и со соучениците.  

Учениците ги отстрануваат сите недрвени остатоци од теренот (амбалажите од 

храна итн.)..   

 

 
Училиштето:  

- преносна 

табла. 

 

Учениците: 

- безбедносни 

шлемови, 

- чевли за во 

шума, 

 

- пенкала, 

подлога за 

пишување во 

работниот 

лист: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 мин 

Учениците: 

- ги препознаваат видовите 

дрвја според кората,  

- за мерење на дијаметарот 

и должината на ШДА 

употребуваат правилни 

постапки и ги почитуваат 

правилата за мерење, 

- ги објаснуваат правилата 

за одбивање на кората како 

и го утврдуваат 

употребливиот дијаметар и 

употребливата должина на 
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ШДА  

 - употребуваат безбедносна 

опрема (шлемови) при 

работа  

- ги отстрануваат сите 

недрвени остатоци од 

теренот. 

- со точни мерења и 

пресметки го утврдуваат 

квалитетот на завршената 

работа, 

- употребуваат примерен 

начин на комуникација со 

наставникот и со 

соучениците при работа во 

пар или во групи. 
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Прилози кои се дел од подготовката за настава: 

- работен лист за проверување на знаењето при содржинските единици - Мерење на 

дијаметарот и должината на шумските дрвни асортимани (ШДА). 
 

Забелешки:  

/ 

Прилагодувања и изведување на содржинските единици за ученици со посебни 

потреби 

Прилагодувања не се потребни. 

Упатства за домашни задачи на учениците: 

Домашна задача не е предвидена. 

 

V. УВИД  ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ИЗВЕДЕНАТА СОДРЖИНСКА ЕДИНИЦА 

 

Учениците за време на часовите обрнаа големо внимание на новите теми, изрази, 

правила на мерења. Тие знаат дека треба уште истиот ден да се употреби 

новодобиеното знаење за мерење во шумата. За време на наставата во шумата, 

учениците беа добро мотивирани, соработуваа, ги почитуваа правилата за работа, со 

учителите ги решаваа нејасните работи. Наставниците и учениците сме задоволни од 

изведбата на наставната единица.  
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