
НОВИ МЕТОДИ 
ВО НАСТАВАТА



1. Превртена училница (Flipped Classroom)
2. Сложувалка (Jigsaw method)
3. STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) Наука, Технологија, Инжинеринг, 
Математика
4. Stream (Science, Technology, Reading, 
Engineering, Mathematics) Наука, Технологија, 
Читање, Инжинеринг, Математика
5. Кодирање/информатичко размислување
6. Teal (Technology enabled active learning) 
Активно учење со помош на технологија
7. PBL (Project based learning) Учење преку 
проекти
8. CLIL (Content and language integrated learning) 
Интегрирано учење на содржина и на јазик
9. Учење надвор од училница

МЕТОДОЛОГИЈА

КОНКРЕТНИТЕ 
МЕТОДИ КОИ 
СЕ СМЕТААТ ЗА 
ИНОВАЦИЈА ВО 
ДИДАКТИКАТА



Превртена училница  -
оригиналната дефиниција

метод на настава во кој учениците прво учат за новата
лекција дома, особено на интернет, а потоа
дискутираат за тоа на час

ДЕФИНИЦИЈА НА „ПРЕВРТЕНА УЧИЛНИЦА“ ОД КЕМБРИЏ РЕЧНИКОТ И 
ЛЕКСИКОНОТ ЗА НАПРЕДНИ УЧЕНИЦИ © КЕМБРИЏ УНИВЕРЗИТЕТСКИ 



Превртени училници и 
дигитално учење

Во овој мешан пристап на учење, интеракцијата 
лице-в-лице се меша со независното учење 
преку технологија. Учениците дома гледаат 
претходно снимени видеа, а потоа доаѓаат на 
училиште и ја прават домашната задача спремни 
со прашања и барем некое основно познавање.

ДЕФИНИЦИЈА НА “Teach Thought”



УЧИЛНИЦАТА СВРТЕНА НАОПАКУ

Наставникот создава мали работни групи и ја 
споделува задачата за предавање сложени теми така 
што ги скратува главните аргументи во пократки 
аргументи кои учениците треба да ги продлабочат и 
развијат. 
Учениците го пренесуваат она што сами го научиле на 
часот, а професорот и соучениците ги  слушаат и 
верифицираат.



СЛОЖУВАЛКА
Jigsaw method

НАМАЛУВАЊЕ НА КОНФЛИКТ

LINK
https://www.jigsaw.org/

Техника за кооперативно учење која го 
намалува конфликтот кај учениците, 

промовира подобро учење, ја подобрува 
мотивацијата на учениците и го 

зголемува уживањето во учењето.





4 интегрирани дисциплини во
нова образовна парадигма
врз основа на вистински 

апликации и
практики



STEM ТРЕБА ДА 
СЕ НАДГРАДИ СО

STREAM

R
READING

ЗА

ЧИТАЊЕ



КОДИРАЊЕ 
Не е алатка, туку МЕТОД
Научете да кодирате, 
кодирајте за да научите

Способноста да се кодираат 
компјутерски програми е 
важен дел од писменоста во 
денешното општество. Кога 
луѓето учат да кодираат во 
Scratch, тие учат важни 
стратегии за решавање на 
проблеми, дизајнирање 
проекти и комуницирање на 
идеи.

НОВИ МЕТОДИ ВО НАСТАВАТА



T E A L : 
T E C N O L O G Y 

E N A B L E D 

A C T I V E 

L E A R N I N G

Активно 
учење 
со помош на 
технологија





P B L : 
P R O J E C T 
B A S E D 
L E A R N I N G 

НОВ ПОПУЛАРЕН ТРЕНД МЕЃУ ПРОФЕСОРИТЕ

Учење 

преку 

проекти





• учениците „истражуваат и одговараат на 
автентичен, ангажиран и комплексен проблем или 
предизвик“ со длабоко и постојано внимание.

• PBL е „учење преку работа“. 
• понекогаш се користи наизменично со  термините 

„искуствено учење“ или „учење со откривање“



PBL … СЕДУМ 
КАРАКТЕРИСТИКИ

1. Ги фокусира учениците кон 
големо отворено прашање, 
предизвик или проблем кој 
што треба да го 
истражуваат и да одговорат 
на него и / или да го решат.

2. Го опфаќа она што 
учениците треба академски 
да го знаат, да го разбираат 
и да бидат способни да го 
направат.

3. Се базира на истрага.



PBL … СЕДУМ 
КАРАКТЕРИСТИКИ

4. Употребува вештини од 21 век, 
како што се критичко 
размислување, комуникација, 
соработка и креативност, меѓу 
другите.

5. Создава избор кај ученикот во 
текот на процесотот.

6. Обезбедува можности за 
повратни информации и 
ревизија на планот и проектот.

7. Бара учениците да ги 
презентираат своите проблеми, 
истражувачки процеси, методи 
и резултати.



Серија на практики и методи за настава и учење во отворени
средини. Може да биде „еколошко образование“, „искуствено
образование“, „авантуристичко образование“ или едноставно
да се отворат ученици и да се развие „неформално учење“.
Исто така, може да биде со цел часовите да се направат
пореални или да се донесе реалноста во училницата.

НАСТАВА / УЧЕЊЕ НАДВОР ОД 
УЧИЛНИЦА



Иако постојат многу дефиниции 
за настава надвор од 

училницата, најсеопфатна се 
чини дека е,

„Наставата 
надвор од 

училницата е 
настава „која 

зборува за“ и „се 
одвива“ надвор 
од училницата“.



CLIL
МЕТОДОТ

МУЛТИЛИНГВИЗАМ

Терминот CLILбил измислен од Дејвид 
Марш, Универзитет во Џиваскила, 
Финска (1994): „CLIL се однесува на 
ситуации каде што предмети или делови 
од предмети се изучуваат преку странски 
јазик со двојно фокусирани цели, имено 
учењето на содржината и истовремено 
учење на странски јазик“.


