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КаКО ќе ви ПОМОгНе ОвОј ПрирачНиК

Почитувани наставници на 21-от век,

Целта на овој прирачник е да ви помогне во креирањето стимулативна средина 

која одговара на потребите на учениците во 21-от век. Заедно со овој прирачник 

добивате и видеоматеријал за создавање средина за учење на 21-от век. 

Видеоматеријалот е снимен во неколку училишта во Македонија каде што веќе 

повеќе години наназад успешно се креира стимулативна средина за учениците.

Во овој прирачник ќе ви дадеме предлози како може да изгледа вашата училница 

и како во неа да создадете услови кои ќе овозможат рефлектирање на можностите 

и потенцијалите на секое дете. Исто така, ќе забележите, дека ви оставаме простор 

да ги запишете идеите до кои ќе дојдете читајќи го прирчников. 

Се надеваме дека овој прирачник и видеоматеријалот ќе ви помогнат во 

пронаоѓањето одговори за тоа како да креирате стимулативна средина за 21-от 

век, како да создадете култура на учење во вашата училница и кои центри на 

учење да ги оформите. Со информациите кои се понудени и во прирачникот и во 

видеоматеријалот, ќе можете да создадете училница каде ќе може да се истражува, 

експериментира, да се решаваат проблеми и да се воспоставува дијалог. 

На крајот на прирачникот дадена е Листа за потсетување при креирањето 

средина за учење за 21-от век, од која лесно и брзо може да се потсетите што е 

најважно за да создадете и оддржите таква средина.

Бидете наставник кој  ги поттикнува учениците да размислуваат, да 

поставуваат прашања, да доаѓаат до решенија на зададените проблеми 

и одговорно да работат. 

Охрабрете ги самите да го пронајдат одговорот на своите прашања. 

Подгответе ги вашите ученици за 21-от век!

започнете со создавањето училница која е насочена кон вашите 

ученици, училница за 21-от век!



Dali se se}avate na vremeto koga bevte u~enici vo osnovno u~ili{te?
Kako izgleda{e va{ata u~ilnica vo toa vreme?
Dali istata ja ~uvstvuvavte kako prijatno mesto vo koje {to se istra`uva 
i u~i za cel `ivot?
Kakvi bea va{ite nastavnici?
Dali gi slu{aa i po~ituvaa va{ite idei ili go obeshrabruvaa va{eto mislewe, 
va{ite idei?
Dali ima{e nastavnici koi rigidno gi sproveduvaa svoite pravila ili pak ve 
u~ea na vrednosti na koi {to se se}avate celiot svoj `ivot?
Stavete se vo polo`ba na svoite u~enici i potsetete se na svoeto detstvo 
i spomenite {to gi nosite od toa vreme.

Razmislete sega:

• Vo kakov prostor bi sakale da u~ite?
• Kako bi sakale da izgleda u~ilnicata?
• Koi strategii i tehniki na u~ewe najmnogu bi ve inspirirale?
• Kako bi mo`ela da se poddr`i qubopitnata detska priroda? 
• Kako mo`e da gi motivirate da u~at do`ivotno?
• Kako u~ilnicata mo`e da se transformira vo stimulativna sredina vo 
koja {to sekoj u~enik se ~uvstvuva dobro i gordo na svoite postignuvawa, 
mesto kade {to se koristi celiot negov potencijal?

Ova e samo del od sekojdnevnite predizvici so koi {to se soo~uvate site 
vie. Se nadevame deka ovoj prir~anik }e ja pottikne va{ata kreativnost i 
}e gi usoglasi va{ite profesionalni celi so celite na va{ite u~enici, a 
Vie }e bidete nastavnikot na koj sekoga{ va{ite u~enici }e se se}avaat 
so nasmevka.

Dragi nastavnici!



Успешни учители се оние кои го донеле своето 
одделение до состојба кога можат да кажат: 
„Учениците ќе продолжат да работат на зададените 
активности, без разлика на тоа дали јас сум со 
нив или не“. 

Марија Монтесори



Образованието е едно од најперспективните подрачја во 
животот. Ученикот кој во 2009-та година ќе го започне своето 
школување во прво одделение во основно училиште, врвот на 
својата професионална активност ќе го достигне во триесеттите 
години на 21-от век. 

Според тоа, училиштето не ги подготвува учениците за светот 
“денес“, туку за оној “утре”, којшто е тешко дури и да се замисли. 
Но, доколку  човештвото сака да опстане, тоа треба да се справи 
со цивилизациските проблеми што ќе ги решава ученикот кој 
сега седи во училишната клупа. 

ВОВЕД 

Современите светски трендови во образованието, како одговор на крупните 
општествено - економски промени и брзиот техничко-технолошки развој, ја 
наметнаа потребата од соодветни промени во организациската поставеност 
на училницата, како основна средина на организираното учење. целта на овие 
промени е да се воспостави процес на континуирано подобрување на работата 
во училиштата, што од своја страна ќе доведе до обезбедување квалитет во 
образованието.

Од училницата, како основна микросредина на организираното учење 
се бара да се прилагоди и да одговори на современиот степен на развој, да 
нуди пријатна и топла атмосфера и да подготвува ученици кои ќе можат да 
одговорат на сите предизвици што со себе ги носи новото време. 

за  да одговори на различните индивидуални и возрасни потреби на учениците, 
училницата треба да се прилагодува и на новата концепција на образованието 
што се наоѓа пред голема пресвртница. Во пресрет на различните предизвици, 
училницата дејствува како можност која треба да биде искористена во 
функција на  идните потреби  на  учениците. 

Создавање средина на учење за 21-от век



Наставниците треба да ги поттикнат 
учениците да го истражат светот, да ги 
поддржат во поставувањето прашања и 
барањето одговори и да ги предизвикаат 
да ја разберат комплексноста на светот. 

Брукс



ПОГЛАВЈЕ 1
С Т И М У Л А Т И В Н А
СРЕДИНА ЗА НАСТАВАТА И 
УчЕњЕТО НА 21-ОТ ВЕК



При создавањето стимулативна средина 
за учениците многу е важно да се има  
предвид развојната теорија на Ериксон, 
Пијаже, Виготски, како и најновите 
сознанија за развојот на мозокот. 
Учителот треба да ја познава, сфаќа и 
да ја прифаќа теоријата за тоа како учат 
децата. Кога учителот ја познава и ја  
прифаќа теоријата за детскиот развој, 
тогаш тој знае дека учениците имаат 
различни стилови на учење и дека треба 
да ја прилагоди средината/околината за 
учење кон своите ученици, да овозможи 
повеќе опции во училницата и да 
планира активности кои покрај тоа што 
се во согласност со наставната програма, 
ќе излезат во пресрет на различните 
стилови на учење на децата, а со тоа ќе 
може да направи успешна стратегија за 
подобрување на индивидуалното учење.

• Да се создаде средина за учење 
која ќе се базира на заемна почит 
и демократски принципи;

• Да се создадат услови секој ученик 
да стекне научни, уметнички, етички 
и практични способности, за да 
учествува успешно во 21-век;

• Да создадеме ученици кои ќе 
учат целиот свој живот; 

• Да се обезбедaт услови за развој 
и продолжување на добрата практика.

Создавање средина на учење за 21-от век

На децата треба да им се обезбеди 
средина за учење што нуди најразлични  
доживувања, со што ќе им се помогне да 
се развијат социјално, интелектуално, 
физички и емоционално,  соодветно  на 
нивната возраст и степен на развој.

Потребата за промена во образованието 
во 21-от век е многу важна, ако се имаат 
предвид брзите промени кои се случуваат 
во светот и применувањето на тековните 
современи откритија во секојдневниот 
живот, како и промената на улогата на 
традиционалните образовни институции. 
 
Образованието во 21-от век пред себе 
има поставено многу поинакви задачи од 
традиционалниот модел на образование 
каде што меморирањето информации и 
факти е најважен дел од образованието. 
Меморирањето факти не е доволно за 
успешно да ги подготвиме децата за 
21-от век, зашто се смета дека 75 % од 
професиите за 21-от век сé уште не се 
откриени. 

Денес, во ерата на компјутеризација и 
неограничени можности на интернетот, 
многу е поважно ученикот да научи како 
да учи и да доаѓа до информации, отколку 
да меморира факти кои ги кажал учителот. 
Исто така, многу е важно секој ученик 
да се оспособи самиот да ги развива 
сопствените потенцијали. Во 21-от век 
ќе бидат потребни луѓе кои ќе можат да 
решаваат комплексни проблеми и да 
изнаоѓаат ефикасни техники за подобро 
извршување на работата. Ова е важно 
да го сфатат сите кои се вклучени во 
воспитно образовниот процес,  оние кои 
ја креираат политиката на образование, 
како и оние кои директно се вклучени 
во наставата-наставниците, учениците  
и родителите, кои се првите учители на 
децата. 

Во 21-от век е потребно:

КРЕИРАњЕ СТИмуЛАТИВНА СРЕДИНА зА учЕњЕ



Опциите обезбедуваат широк опсег на можности кои 
излегуваат во пресрет на индивидуалните интереси и 
стилови на учење на учениците.

 

 

Многу е важно учителот да создаде средина и атмосфера во 
училницата каде што учениците ќе се чувствуваат слободни да го 
изразат сопственото мислење, да веруваат во себе, во учителот 
и во своите другарчиња, да користи разни методи со кои ќе им 
пренесе знаење на учениците, да ги вклучува во донесувањето 
на правилата на однесување, да ги поттикнува да соработуваат, 
да ги почитуваат останатите и да бидат успешни.

Во образовниот процес би требало да се 
запазат одредени особености како што се:

• препознавањето и почитувањето на интересите на децата; 
• препознавањето и почитувањето на индивидуалните способности; 
• личниот стил на учење;
• културните вредности на сите ученици. 

Под широк опсег на можности се подразбира:

• Различен приод кон активностите;
• Различни материјали за употреба;
• Различна околина;  
• Различни видови заемна соработка.



Училницата претставува примарен 
педагошки и просторен елемент на 
училиштето. Како основен елемент 
на секоја образовна институција, има 
исклучително големо значење од 
причина што процесот на едукација на 
човекот, односно неговото образование 
и воспитание во организирана форма, 
започнува токму во училницата. Таа е  
дел од  системот на образование, каде 
што се изведува процесот на наставата 
по дидактички начела и  во согласност со 
потребите на образованието. 

Основната функција на секоја училница 
е реализација на наставата. Наставата 
претставува процес во кој  се реализираат 
содржините од наставниот план и програма. 
Наставниот план и програма одговара на 
потребите на државата, потребите за лично 
и стручно усовршување на индивидуата 
и потребите за стручно оспособување 
на индивидуата. Во центарот на планот 
и програмата треба да се учениците, кои 
освен потребните знаења треба да стекнат 
вештини и ставови што ќе им помогнат да 
се соочат  со  сите предизвици понатаму. 
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зОШТО учИЛНИцАТА ИмА ВАЖНА уЛОгА ВО НАСТАВАТА?

Секоја современа училница 
се караkтеризира со: 

∙ добро изготвен распоред на времето;
 добра организациска структура; 
∙ пријатен амбиент; 
∙ позитивна клима за работа;
∙ дидактички и потрошни материјали.



Денес образованието се наоѓа пред голема пресвртница. Се уште не се видливи 
далечните перспективи, но сигурно е дека нема да изостанат големи промени што 
ќе допрат до основната функција на училницата. За да може да одговори на својата 
нова улога, училницата мора да помине низ повеќе оперативни процеси, да поседува 
стратегија за постигнување на целите и постојано да гради  нови капацитети.

Колку е значајна улогата на училницата, говори и фактот што таа како средина 
за реализација на програмата за  прво одделение е првото искуство со кое се 
сретнуваат поголемиот број од учениците, средина што многу се разликува од 
родителскиот дом. 

За да биде стимулативен, за оваа возраст на ученици, воспитно-образовниот 
процес треба да понуди комбинација на настава и игра, со постепено развивање 
работни навики и прилагодување на колективната работа и заедничкиот живот 
во одделенската заедница. 

Училницата во што се реализира воспитно-образовна програма од погорните 
одделенија, треба да се прилагодува на развојните карактеристики  и зголемените 
интереси на учениците од поголема возраст.

Со самиот факт што од училницата се бара да биде што поделотворна и попродуктивна, 
сè поважни стануваат  квалитетите или карактеристиките кои ја определуваат како 
современа. 



Треба да се има предвид сознанието дека една училница не може да се издигне до 
нивото на современа без добро водство и координација од страна на наставникот, 
кој како “невидлив” водач и менаџер на информации ги поттикнува учениците 
и им нуди разни извори и можности за учење. Наставникот треба да ги следи 
новите тенденции во образованието и да креира промени во училницата.

Училницата, како основен елемент за реализација на воспитно-образовниот 
процес, претставува сложен, комплексен и отворен организациски систем. Тоа 
произлегува од сознанието дека воспоставувањето на функционална училница 
со дизајнирана структура, подразбира присутност на најрелевантните педагошки 
димензии кои ја определуваат како современа. Основна цел и задача на  
педагошките  димензии е да бидат овозможени такви активности кои ќе доведат 
до високи достигнувања и резултати на учениците. Важно е да се напомене 
дека сите застапени педагошки  димензии  се меѓусебно зависни, бидејќи секоја 
промена влијае на која било од останатите.

Училница за 21-от век е училница во чиј што центар се учениците и 
нивните различни аспекти на развој, индивидуални потреби, темпо на 
развој и различни стилови на учење; 

Програмата што се реализира во современата училница  е флексибилна, 
прилагодлива на конкретните потреби на учениците, поаѓа од нивните 
интереси и се надоврзува на истите; 

Мотивацијата за учење е внатрешна, поттикната од активни методи на 
учење; 

Успехот на учениците се следи постојано и се користат најразлични 
модели на процена; 

Во училницата во 21-от век, родителите, односно семејствата, се  
чувствуваат како партнери кои  исто така партиципираат во идниот 
успех на учениците.

Создавање средина на учење за 21-от век



Како компоненти на училницата, педагошките димензии треба да 
бидат во согласност со новите трендови на светскиот развој кои од 
ученикот бараат: 

да умее да воочи, дефинира и решава проблеми;• 
да креира нови решенија;• 
да умее да го презентира своето знаење;• 
самостојно да донесува одлуки. • 

Користењето активни методи што го поттикнуваат учењето по пат 
на сопствено искуство и откривање, ја зголемува одговорноста на 
учениците за доживотно учење.

Значајни педагошки димензии на училницата за 21-от век:

1. Училницата е организирана средина за учење;
2. Индивидуализиран пристап во развојот и учењето;
3. Користење  техники за развивање критичко мислење; 
4. Користење разновидни материјали;
5. Планирање на наставната работа;
6. Постојано следење на напредокот и постојана проценка;
7. Вклучување и соработка со семејството и заедницата;
8. Висока компетентност на наставниците и спроведување 
на сето погоре наведено.                                      





Што било заедничко за поголемиот број училници во 
светот до крајот на дваесеттиот век? 

На часот доминирал наставникот, кој ја предавал 
лекцијата, а учениците слушале или го препишувале 
тоа што го пишувал наставникот на табла. 

Што зборува оваа слика за наставниот процес 
и процесот на учење кој се случувал, а за жал 
и денес се среќава во некои училници?

ОД учИЛНИцА КАДЕ ШТО ДОмИНИРА НАСТАВНИКОТ, 
Д О  у ч И Л Н И ц А  Н А С О ч Е Н А  К О Н  Д Е Т Е Т О

Истражувањето направено од Џон Гудлед (1984) потврдило дека шемата која ја користат 
наставниците за дисеминација на една информација е следена со очекување учениците 
да ја повторат конкретната информација. Ако си замислиме едeн дијаграм кој ќе го 
претставува развитокот на дијалогот во една училница, ќе забележиме дека тој оди од 
еден наставник кон конкретен ученик и назад. Ретко се случува да има комуникација од 
ученик до ученик или меѓу учениците. Ако го разгледаме уредувањето на училницата 
каде во наставата доминира наставникот, ќе забележиме дека во поголемиот број случаи 
неговото биро е поголемо од клупите на децата и е поставено на чело. Децата седат во 
редови и гледаат кон наставникот. Ѕидовите се најчесто празни за да не го одвлекуваат 
вниманието од наставникот. 



Училиштата во 21-от век се залагаат за индивидуализиран пристап кој ги почитува 
способностите и напорите на секое дете за да создаде свој сопствен начин на учење. 
Разбирањето на тоа што се учи е основен елемент во комплексниот процес на учење. 
Наставниците кои го делат ова мислење, се наставниците кои се насочени кон детето. 
Детето се наоѓа во центарот на процесот на учење а наставниците создаваат околина што 
ја рефлектира оваа перспектива. 

Прашањето што се наметнува е: Како училиштата и наставниците да бидат насочени кон 
детето и успешно да ги подготват учениците за годините кои следат кога тие ќе бидат 
возрасни? Треба да го адаптираме гледиштето на Џон Дјуи, кој вели дека образованието 
е начин на живот. Треба да ја разбереме динамиката на учење и да развиеме практика 
која ќе ја следи таа динамика.

Каква порака пренесуваат овие 
слики за наставниот процес?

Создавање средина на учење за 21-от век



Училиштата во 21-от век се залагаат за индивидуализиран пристап кој ги почитува 
способностите и напорите на секое дете за да создаде свој сопствен начин на 
учење. Разбирањето на тоа што се учи е основен елемент во комплексниот 
процес на учење. Наставниците кои го делат ова мислење се наставниците кои 
се насочени кон детето. Детето се наоѓа во центарот на процесот на учење, а 
наставниците создаваат околина која ја рефлектира оваа перспектива. 

Прашањето кое се наметнува е:  Како училиштата и наставниците да бидат насочени 
кон детето и успешно да ги подготват учениците за годините кои следат кога тие 
ќе бидат возрасни? Треба да го адаптираме гледиштето на Џон Дјуи кој вели дека 
образованието е начин на живот. Исто така треба да ја разбереме динамиката на 
учење и да развиеме пракса која ќе ја следи таа динамика.

Традиционална училница

Училиштето е подготовка за животот.

Знаењето е нешто што наставниците 
им го обезбедуваат на своите ученици.

Школувањето е задача која треба да 
се оствари.

Фокусот е ставен на образованието 
како продукт.

Учењето е линеарна прогресија каде 
што целта е да се добијат нови вештини 
и факти.

Учениците пасивно ги апсолвираат 
сите информации и го прифаќаат 
авторитетот на наставниците.

Училница за 21-от век

Училиштето е дел од животот.

Знаењето е создадено од детето.

Школувањето е предизвик и забава.

Фокусот е ставен врз образованието 
како процес.

Учењето се доживува како бесконечна 
спирала која има своја содржина, 
длабочина и важност.

Учениците се активно инволвирани 
во решавањето на проблемите и 
планирањето на идните активности.

ФИЛОзОФСКО гЛЕДИШТЕ

СПОРЕДБА ПОМЕЃУ ТРАДИЦИОНАЛНАТА 
УЧИЛНИЦА И УЧИЛНИЦАТА ЗА 21-ОТ ВЕК



Традиционална училница

Наставната програма е претставена 
преку избрани наставни содржини.

Наставната програма е одредена и 
развиена од екстерни експерти.

Донесувањето одлуки има хиерархиски 
карактер.

Наставната содржина е дизајнирана да ги 
поддржи традиционалните очекувања 
поврзани со социјалното однесување и 
академските постигнувања.

Културата и други индивидуални 
разлики се игнорирани и од децата 
се очекува да се адаптираат на 
доминантната култура.

Активностите се базирани врз книгата 
или работната тетратка.

Акцент е ставен врз совладување на 
базичните вештини.

Училница за 21-от век

Наставната содржина е интегрирана и 
децата соработуваат.

Наставната содржина зависи од 
желбите и интересите на децата.

Одлуките се донесуваат заеднички.

Наставната програма е направена 
на начин да може да одговара на 
индивидуалните потенцијали на 
децата и да создава позитивен однос 
кон учењето.

Наставната програма ги почитува 
различностите и мултикултуралниот 
свет, со цел подобро да ги подготви 
учениците за иднината.

Активностите се базирани врз 
различни извори на информации.

Акцент е ставен врз разбирање на 
важните концепти.

 СОДРЖИНА НА ПРОгРАмАТА

Создавање средина на учење за 21-от век



Традиционална училница

Наставниците се единствениот извор 
на информации.

Се смета дека наставниците се луѓе 
кои го завршиле своето учење.

Наставниците ги презентираат своите 
информации преку предавања, работни 
тетратки и работни листови.

Техниките за испрашување кои ги 
користат наставниците се фокусирани 
на одговори со “точно/неточно” или 
затворени прашања.

Вештините се претставени како цели 
кои треба да се остварат.

Наставниците се одговорни за 
однесувањето во одделението и 
се доживеани како авторитет во 
училницата.

Наставниците генерално им даваат 
информации на учениците.

Учениците најчесто работат сами.

Училница за 21-от век

Наставниците се фасилитатори и 
водачи во процесот на учење.

Наставниците себеси се гледаат како 
ученици заедно со останатите деца.

Наставниците создаваат ситуации 
за учење базирани врз директни 
искуства, социјална интеракција и 
истражување.

Наставниците го поттикнуваат 
критичкото мислење кај учениците 
преку поставување отворени прашања.

Вештините се инструмент во учењето 
и се поврзани со содржината.

Наставниците и учениците заедно 
поставуваат правила на однесување 
со кои се акцентира личната 
одговорност.

Наставниците се однесуваат на 
интерактивен начин, имајќи улога 
на медијатори.

Учениците работат во двојки или мали 
групи.

уЛОгАТА И СТРАТЕгИИТЕ НА НАСТАВНИКОТ



Создавање средина на учење за 21-от век

Традиционална училница

Родителите се доживеани како странци 
во училницата и чувствуваат дека не се 
добредојдени.

Комуникацијата со семејството најчесто 
се случува кога има некој проблем.

Родителите можат да го посетат 
училиштето само на претходно 
пропишан ден.

Вклученоста на родителите во 
училишните работи се сведува на 
проверка на домашната задача.

На заедницата се гледа како на 
посебно тело од училиштето.

Училница за 21-от век

Родителите се доживуваат како први 
учители на децата и партнери.

Комуникацијата со родителите започнува 
првиот училиштен ден и се фокусира 
на одредување и планирање на 
заеднички цели за секое дете одделно.

Родителите се добредојдени во 
училиштето во секој момент.

Родителите се доживуваат како извор 
на информации што може да послужат 
при завршувањето на задачите.

Заедницата е важен извор на 
информации во наставниот процес.

 учЕСТВО НА СЕмЕјСТВОТО



Традиционална училница

Точно се знае кога ќе се изврши 
оценувањето во текот на целата 
година.

Често може да биде во пишана форма 
каде што се дадени неколку понудени 
решенија од кои треба да се избере 
едно.

Оцената се добива врз основа на едно 
испрашување.

Инструментите за оценување 
подлежат на разни норми.

Евалвацијата е целосно контролирана 
од наставникот.

Евалвацијата е означена со оценки.

Евалвацијата има компетитивен 
карактер.

Успехот произлегува од меморијата 
и помнењето на информациите 
презентирани во даден момент.

Интелигенцијата се мери преку 
лингвистички и логички/математички 
способности.

Точниот одговор е потврда за заложбата 
и учењето на ученикот.

Оценувањето е процес одделен од 
наставниот процес.

Адаптирано од  „Во потрага по знаење: Конструктивистичка училница“ од Мартин и Жаклин Брукс.

Училница за 21-от век

Оценувањето е постојано и кумулативно.

Оценувањето подразбира отворени 
формати.

Конечното оценување зависи од многу 
нешта.

Инструментите за оценување подлежат 
на разни критериуми.

Евалвацијата ги инволвира и учениците 
во процесот на оценување.

Евалвацијата е ориентирана кон 
прогресот.

Евалвацијата се доживува како лично 
постигнување.

Успехот се одредува преку соработка 
и разговори во текот на  подолг период.

Интелигенцијата се препознава во 
решавањето на проблеми од реалниот 
живот.

Гледиштата на учениците се користат 
за да се разбере нивната моментална 
перцепција и со цел овие гледишта 
да се вклучат во наредните наставни 
содржини.

Оценувањето е испреплетено со 
наставниот процес.

ОцЕНуВАњЕ



Не можеме да очекуваме дека учениците ќе прифатат готови 
вредности и вистини, додека се во училиштето, а дека кога 
ќе пораснат наеднаш ќе почнат да прават избори. Не можеме 
да манипулираме со нив со награди и казни, додека се во 
училиште, а да очекуваме кога ќе пораснат да бидат храбри 
како Мартин Лутер Кинг. 

Ками



ПОГЛАВЈЕ 2
С О З Д А В А њ Е
К У Л Т У Р А 
Н А  У ч Е њ Е





Возрасните треба да ја сфатат важноста на детството и да бидат поодговорни  
во создавањето на условите во кои децата ќе се развиваат социјално, емотивно 
и когнитивно. Возрасните понекогаш забораваат дека на децата им е потребно 
посебно внимание, бидејќи тие се разликуваат од возрасните. Со зголеменото 
разбирање на когнитивниот, емоционалниот и физичкиот развој и што е уште 
поважно, со применувањето на тие сознанија во практиката значително ќе се 
подобри квалитетот на воспитно-образовната работа во училиштата. 

Училиштето, како и семејството, им ги пренесува на децата вредностите на 
животот и им помага да ги вградат тие вредности во секојдневното живеење. 

Некои од тие вредности кои наставниците и родителите можат 
најдобро да им ги пренесат на децата, се следниве:

• Да ги почитуваат другите; 
• Да соработуваат со другите;
• Да се однесуваат фер и чесно;
• Да веруваат во себе.

Почитувањето, пак, на културните разлики на семејствата од страна на училиштето, 
како и отвореноста на училиштето за соработка со семејствата, секогаш било 
основа за квалитетна воспитно образовна програма.

Училиштата во 21-от век ќе треба да ја прилагодат воспитно– образовната 
програма за да ги задоволат потребите на учениците, на нивниот развој и 
нивните интереси, што во голема мера ќе одреди што ќе се учи и што ќе се 
предава. Содржината се заснова на нивните интереси и таа е избалансирана од 
познавањето на учениците и научните истражувања за развојот на ученикот и 
нормативните карти за развојот на учениците. 

Наставниците би требало да знаат што е  карактеристично за децата од 
одредена возраст, имајќи ги предвид овие три работи:

1. Како учат децата?

2. Како учат децата во одредена група според возраста на која наставниците 

им предаваат?  

3. Индивидуалниот стил на учење и личноста на секој ученик во училницата.

НАСТАВНИКОТ -  КРЕАТОР НА НАСТАВАТА И учЕњЕТО НА 21-ОТ ВЕК



Наставниците ја индивидуализираат и додаваат нови делови на воспитно–образовната 
програма, кои се засноваат на сфаќањето и разбирањето на овие три горе наведени 
работи. Ова е задача која на еден начин е предизвик, и во исто време е клучна работа 
за да се стане добар наставник. Наставниците кои работат според овие три сознанија, го 
докажуваат фактот дека основата на нивното предавање се менува. Предавањето станува 
возбудливо и поуспешно. Наставниците ги гледаат учениците како ученици кои учат во 
текот на нивното развивање и растење.

Наставниците би требало да имаат предвид дека секој ученик е единствена индивидуа, 
производ на една културна средина, темперамент и здравје и дека секој ученик е посебна 
личност. Ова се фактори кои се менуваат со растењето и развојот на ученикот. Како и да е, 
има одредени шеми за развојот. Во овие шеми има широки нормативни развојни разлики. 
На пример, еден шестгодишен ученик може да чита како ученик од трето одделение, но 
сé уште ќе има потреба да ја покажува својата потреба “да биде прв”, што е типично за 
шестгодишен ученик. Некои ученици се однесуваат позрело за нивните години, кај некои 
ученици когнитивниот развој го надминува социјалниот, а кај некои тоа не е случај. 

Развојна возраст е возраст кога ученикот се развива правилно социјално, когнитивно, 
физички и јазично. Ова е различно од вистинската возраст на ученикот според дефиниција. 
Треба да се најдат разликите во развојните нивоа меѓу учениците од иста возраст и секогаш 
да се имаат предвид овие фактори за развојот, за да му се помогне на секој ученик да ги 
достигне своите потенцијали.

Важно е да се имаат предвид  развојните разлики меѓу момчињата и девојчињата. Обично 
момчињата и девојчињата имаат ист развој, но момчињата се за шест месеци поназад 
во развојот од девојчињата. Истражувањата за периодизацијата во развојот на мозокот 
обезбедуваат понатамошна поддршка на работата на Пијаже и Гесел и ја назначуваат 
важноста на препознавањето на промената која се одвива во структурата на мозокот. 
Во раните години, момчињата се 6 до 8 месеци поназад со развојот од девојчињата. 
Неодамнешните истражувања покажуваат дека ова се должи на различниот однос кој  
наставниците го имаат кон машките и кон девојчињата.

Кога наставниците работат индивидуално со учениците, тие го имаат предвид идниот 
растеж и развој на учениците. Со тоа што секој ученик за нив ќе биде индивидуа, тие ќе го 
најдат клучот со кој ќе му помогнат на секој ученик да го стекне потребното искуство. 

Создавање средина на учење за 21-от век



Наставниците за 21-от век ги имаат следниве карактеристики:

• Тие ја прифаќаат иницијативата и самостојноста на учениците. 
Самостојноста и иницијативата се мотивирачки фактори во 
индивидуалното поврзување на идеите и искуствата. Учениците 
кои поставуваат прашања и потоа се трудат самите да одговорат на 
нив, земаат учество во нивното сопствено учење и умеат самите да 
решаваат проблеми.

• Тие обезбедуваат различни дидактички, потрошни и неструктурирани 
материјали кои учениците можат самите да ги соберат.

• Им нудат на учениците различни извори на знаење, а во процесот на 
учење ја користат и непосредната околина.

• Ги следат интересите на децата. Кога учениците сугерираат да направат 
нешто, создаваат тематски лекции и учат заедно со учениците. 

• Го започнуваат истражувањето за темата и во исто време дознаваат што 
разбрале учениците од темата. Поставуваат прашања за да видат што 
учениците знаат, што би сакале да знаат и што би сакале да научат. 

• Ги поттикнуваат учениците да поставуваат прашања, да учествуваат 
во дискусии и да ги истражуваат своите одговори. Тие ги поддржуваат 
учениците во нивните размислувања и покажуваат почит кон 
учениците, со тоа што им даваат доволно време за одговор.



Создавање средина на учење за 21-от век

Овие карактеристики можат да им помогнат на наставниците да дознаат што значи 
да се работи со ученици на начин кој е соодветен на нивниот развој.
  
Исто така, многу е важно наставниците целосно да ја сфатат нивната улога на 
модел за позитивно однесување, одговорност и љубезност. 

Наставниците имаат обврска:

• Да го почитуваат секој ученик;
• Да веруваат дека секој ученик може да успее;
• Да бидат чесни и да умеат да ги признаат грешките;
• Да умеат да слушаат и да бидат доверливи;
• Да бидат фер;
• Да се стремат кон високи дострели;
• Да ги вреднуваат индивидуалните напори;
• Да создадат стимулативен простор за учење.

Должност на наставниците е да запомнат дека освен што е важно 
“што предаваат”, уште поважно е и “како тоа го предаваат”.  

Во училницата, учениците учат од тоа како се однесувате кон нив и како тие се 
однесуваат кон другите. Љубезното однесување, чесноста, духовитиот став и 
смирениот тон на наставникот, се суптилни начини преку кои учениците учат како 
треба да се однесуваат со другите. 

Средината во која се учат позитивни вредности, им дава слобода на учениците и 

ги мотивира независно да размислуваат. Очигледен начин на кој учениците можат 

да стекнат вештини за правење избор и подготвеност истите да ги употребат, е и 

да им се понудат можности сами да донесуваат одлуки.



Наставниците треба да им овозможат на учениците да изберат:

• кои материјали ќе ги употребат;
• која активност ќе ја работат; 
• каде ќе седат; 
• на кој начин ќе ја реализираат одбраната задача;
• кои други активности ќе ги реализираат во училницата.

Како возрасни, ние знаеме дека ако имаме избор во поглед на содржините и 
методите кои треба да ги реализираме, ќе бидеме  помотивирани и поподготвени 
да ја завршиме работата. Исто е и со учениците. Мотивацијата исто како и 
учењето се зголемува кога самите имаме контрола над учењето. Тековните 
сознанија за функционирањето на мозокот, однесувањето и индивидуалните 
карактеристики, сето тоа го одразува личното залагање за одредена задача, тоа 
е значаен мотиватор и доведува до постигнување позитивни резултати.

Примери од истражувањето на Алфи Кол:

• Кога на ученици од второ одделение ќе им се даде можност да 
направат избор кои задачи ќе ги работат во одредено време, тие 
учат повеќе за пократко време;

• Кога на учениците ќе им се даде можност  да направат избор 
на материјалите со кои треба да направат колаж, нивните работи 
се покреативни од работите на учениците кои работат со истите 
материјали, но не по нивен избор;

• Кога ученици од второ одделение ќе можат слободно да работат 
во групи за да решаваат зададени проблеми и ќе можат слободно да 
се движат во училницата, тие повеќе го развиваат своето мислење 
без да грешат во основните идејни задачи.
 



Во резимето можеме да го цитираме Алфи Кон, кој јасно 
нагласил што е важно при правењето избор:

“Конечно, треба да се нагласи дека е подобро на луѓето да им 
се дозволи самите да избираат и да одлучуваат, отколку да се 
контролираат. Тоа е за поголема почит и ги содржи основните 
вредности, со кои повеќето од нас се согласуваат. Подеднакво 
важно е учениците да стекнат вештини кои ќе им користат во 
иднина и со кои можат да прават избор во сегашноста. Потоа, 
учениците не се само ученици кои растат, тие се луѓе чии тековни 
потреби, права и искуства треба сериозно да се земат во предвид. 
Да го погледнеме ова на овој начин, учениците не треба да бидат 
истренирани да живеат во демократија кога ќе пораснат, тие треба 
да имаат можност да живеат во демократија денес.”

Децата имаат желба да го направат тоа што е правилно, а возрасните имаат 
одговорност да ги водат учениците кон тоа што е правилно. Наставниците и 
учениците заедно ја создаваат училницата и училишната заедница. 

Наставникот во 21-от век исклучително ја почитува улогата на родителите на 
ова поле и затоа тесно соработува со семејствата на учениците, за да се создаде 
заедништво што ќе го зајакне етичкото однесување. Почитта, одговорноста, 
чесноста и грижата, се само неколку од позитивните вредности кои треба да се 
усвојат како стандарди за однесување. 

ПРИмЕР

• Прашајте ги учениците да ви раскажат кога во училиштето се чувствувале 

добро, а кога лошо.

• Разговарајте за идеите и вредностите со учениците.

• Прашајте ги учениците што значи да се има почит кон другите, да се биде 

чесен, љубезен, одговорен. Целта е да се разбере колку учениците ја сфатиле 

важноста заснована на нивните искуства. Не е важна специфичната дефиниција 

на зборот. На пример: Како тие знаат дека некој ги почитува?  

• Запрашајте ги учениците што значи некој да се одбрани со зборови. Дали  

тие можат да ви кажат кога нешто такво се случило во училиштетото или во 

средината во која тие живеат.

Создавање средина на учење за 21-от век



• Запрашајте ги учениците како се чувствуваат кога се повредени и како се 

чувствуваат кога се заштитени од повредување.

• Запишете ги на хартија темите, карактерните особини и вредностите кои 

произлегуваат од ваквите дискусии.

• Моделирајте вештини за слушање и нагласете дека секој во училницата би 

требало да учествува во разговорот и да го каже своето мислење. Ове е начин 

на кој групата покажува почит кон секој нејзин член и начин на кој вие како 

учител покажувате почит кон учениците.

Откако еднаш ќе се разговара за овие вредности и тие ќе се сфатат како правила 
на однесувањето дома и во училницата, вредностите треба да бидат запишани 
на хартија и поставени во училницата за да можат сите ученици да ги видат. Тие 
стануваат стандарди низ кои се гледа однесувањето. На пример: ако ученикот 
повреди друг ученик, учителот прашува: “ Кои од овие правила се прекршени?” 
“Како можеш да ја поправиш состојбата?” Овој приод му дава на ученикот 
одговорност да го реши проблемот, не вклучува извинување и му помага на 
ученикот да направи план како да ја поправи грешката и  да биде во состојба да се 
искупи за направеното пред своите врсници.

Учениците ќе го развијат карактерот и најдобро ќе научат етички да се однесуваат, 
ако ги следат примерите кои се значајни во животот на возрасните. Тие, исто така, 
ќе ги постигнат овие цели со тоа што ќе откриваат работи за животите на хероите 
од историјата и секојдневниот живот. Со тоа што ќе разговараат за моралот, ќе 
развијат навики засновани на вредностите. 

Ваквиот вид учење се одвива додека учениците учат примери за нечии херојски 
дела. Додека учениците играат или спортуваат, тие сфаќаат што значи да се биде 
играч во тим и добар другар. Кога на учениците гласно им се чита, или кога тие 
учат читање, наставниците обрнуваат посебно внимание на приказните со етички 
теми. 

Учениците сфаќаат дека иако постојат културни разлики меѓу 
луѓето, тие во основа имаат заеднички вредности и принципи. 
Тие учат дека луѓето заслужуваат почит и покрај тоа што 
различно изгледаат.

Наставниците треба да извршат многу задачи и треба да се стават во различни 
улоги. Тие се советници, управувачи и нудат разни опции и извори на знаење. 
Наставниците и учениците создаваат заедница на личности кои учат, во која сите 
се чувствуваат почитувани и наградени.
 
Има четири полиња и секое од нив се однесува на различен аспект од 
предавањето.
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ПЛАНИРАњЕ И ПОДгОТОВКА

 

• Одредување на целите за учење;

• Одредување на содржините во функција на целите;

• Планирање средства и материјали;

• Методи на учење;

• Организација на времето;

• Процена на учењето на учениците.

 

уРЕДуВАњЕ И АТмОСФЕРА ВО учИЛНИцАТА

 

• Создавање околина во која владее доверба и почит 

• Воспоставување култура на учење

• Управување со процедурите во училницата

• Однесувањето на учениците

• Организација на физичката околина

 

 

ПРЕДАВАњЕ

 

• Јасно и точно;

• Користење отворени прашања и техники за разговори;

• Вклучување на учениците во учењето;

• Обезбедување повратна информација за учениците;

• Флексибилност и одговорност.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОДгОВОРНОСТ

 

• Реализирање на наставата;

• Водење  белешки;

• Комуникација со семејствата;

• Придонес за училиштето;

• Професионален развој;

• Професионализам.



СТРАТЕгИИ КОИ ќЕ гО зАДРЖАТ ВНИмАНИЕТО НА учЕНИцИТЕ И 
ќЕ гО згОЛЕмАТ НИВНОТО АКТИВНО учЕСТВО ВО учИЛНИцАТА

Привлечете го нивното внимание

Користете различни воведни активности или “освојувачи на внимание“, со цел 

да ги стимулирате учениците за темата која треба да ја обработувате. Нагласете 

зошто е тоа важно за нив и на кој начин ќе им користи во животот. 

Испланирајте прифатливи и интересни содржини

Јасно објаснете ја важноста и целта на секоја содржина. Кажете им ги на учениците 

вашите очекувања од нив. Подвлечете ја важноста на постигнувањето на целите, 

за да можат да ги препознаат и да бидат горди на својот напредок.

Работете заедно

Нагласете го активното учество на учениците во наставата. Поттикнете ги сами да 

ги поправаат своите грешки и да учат од нив. “Искористете ја секоја грешка која 

сами ќе ја направите како време за учење на грешки“. Поттикнувајте соработка 

наместо натпревар, за да можат учениците да учат едни од други и да си бидат 

инструктори едни на други.

Создадете тимови

Повеќето од учениците се чувствуваат попријатно кога работат во групи отколку 

индивидуално. Членовите на тимовите можат да ротираат, со цел учениците да ги 

вежбаат интерперсоналните вештини.



Почитувајте го искуството на учениците

Пред да ја испланирате новата тема, посветете време за да дознаете кои се 

претходните искуства и знаења на учениците.  

Користете визуелен пристап

Научете ги учениците како да следат и цртаат графикони за својот успех во однос на 

целите кои сакаат да ги постигнат. Графиконите го бележат напредокот на учениците, 

а и сами по себе се одлична активност во процесот стекнување на знаења. цртајте. 

Користете различни графички организатори, табели, карти, мрежи и дијаграми, кои 

ја зголемуваат способноста за учење и помнење. Пишувајте. Научете ги учениците 

што и како да запишуваат. Демонстрирајте им ги најважните чекори кои даваат 

смисла на запишаното. Во почетокот,  тоа би биле структурално конципирани хартии 

чии што празнини треба да се дополнат. Постепено, намалувајте ги информациите 

кои вие им ги давате и барајте поголемо учество од учениците. 

Покажете им како

Дајте им бројни примери и илустрации поврзани со новите поими и вештини. Кога 

има услови наметнете и посложени проблеми. Размислувајте на глас додека им ги 

покажувате чекорите за новиот процес или процедура. Кажете им на учениците јасно 

за што размислувате и зошто. Барајте да дигнат рака при изразување на своите 

ставови. „Колку од вас се согласуваат/не се согласуваат?“,  „Колку од вас мислат дека 

е А, а не Б?“

Сумирајте го новонаученото

Користете финални активности за да ја повторите новата содржина. На пример: 

„Кажи ми две најважни работи кои ги научи денес“. „Во една реченица обиди 

се да кажеш за што зборувавме денес“. “Која од активностите најмногу ти се 

допадна и зошто?“

Создавање средина на учење за 21-от век



Повремено освежувајте ја меморијата на учениците 

Проверувајте ги содржините на систематичен начин. Дури и најинтересните 

предавања нема да останат во сеќавање доколку не се проверуваат на 

систематичен начин. 

Користете адекватен хумор

Децата лесно и долго ги паметат шегите и смешните и интересни приказни, особено 

кога се поврзани со времето кога вие бевте ученик.

Вежбајте, вежбајте, вежбајте

Постојано создавајте нови ситуации во кои учениците ќе можат да ги вежбаат новите 

знаења, вештини и способности. “Кажи му на своето другарче. . . “. “Покажи му на 

другарчето што седи од твојата лева страна. . . “.   “ Прочитај ú на својата другарка . . .“ 

или други методи и вежби.

Во училницата во 21-от век, ќе биде полесно и за учениците и за наставниците ако 
имаат на располагање поголем број опции, па поради тоа, е важно наставниците 
да обезбедат структура која на учениците им дава на располагање повеќе 
избори. училницата треба да биде логично организирана (во центри за учење) 
и материјалите треба да се претставуваат методично и постепено. Наставниците 
ги насочуваат учениците кон учењето, кон правилното однесување, ги 
вклучуваат во донесувањето на правилата во училницата и ги учат правилно да 
ги употребуваат материјалите. Тие го организираат времето така  што учениците 
имаат време да зборуваат, истражуваат, да ги слушаат другите кога зборуваат и 
истражуваат. Иако наставниците планираат многу, тие исто така ги поттикнуваат 
учениците и сами да си го планираат своето време.
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1. КРЕАТИВНОСТ   

подготвеност да се преземе ризик

спонтаност

интерес за истражување

способност за анализа

2. ПРОДуКТИВНОСТ

организираност

следење

иницијатива 

издржливост

  

зачестеност

оригиналност

чувство за хумор

флексибилност

  

способност за евалвација

фокусирање

мотивација

способност за аналитичност

РАзВОј НА учЕНИцИ КОИ ќЕ учАТ цЕЛ ЖИВОТ

Како луѓе кои се занимаваат со образование, наша одговорност е да ги насочуваме 
учениците да развијат пет мошне битни карактеристики за 21-от век. 



4.СОРАБОТКА   

размислување

чувство за поврзување со другите

3. ЉуБОПИТНОСТ   

интерес за истражување

љубопитна природа

способност за анализа

5. ЕмПАТИјА

толеранција

споделување

прифаќање на другите

  

позитивен однос

одговорност

  

експериментирање

размислување на високо ниво

способност за евалвација

  

сфаќање

трпение

размислување



Наставниците очекуваат децата да ги пробаат сите овие различни улоги. Тие им ги 
пренесуваат идеите на децата на разни начини, но најпрвин создавајќи средина 
која на децата ќе им даде можност  да ги пробаат сите горенаведени улоги.

Создавање средина на учење за 21-от век

Во 21 век,  наставниците треба да им овозможат на децата 
да се стават во различни улоги и низ овие улоги децата 
треба да ги постигнат поставените цели:

• Критички да размислуваат и да го одразуваат тоа во нивните 
дејствија, поврзувајќи го претходното знаење со новото знаење;

• Да решаваат проблеми и да доаѓаат до алтернативни решенија 
за проблемите кои ќе им се јават, сфаќајќи го проблемот како 
можност за откритие;

• Да забележуваат и да развијат вештини со кои ќе ги пренесат 
своите набљудувања и идеи;

• Активно да слушаат,  да научат да го фокусираат своето внимание 
и да станат сочувствителни слушатели;

• Да умеат да ги формираат и да ги пренесат своите сопствени 
идеи и мислења низ различни медиуми;

• Како организатори, децата ќе го планираат своето учење и 
одговорно ќе се однесуваат кон своите одлуки;

• Да научат да бидат партнери, да соработуваат и да ги имаат 
предвид туѓите ставови и гледишта;

• Да научат да веруваат, да се грижат едни за други и да научат 
дека во животот се зависни едни од други.

РАзЛИчНИ СТИЛОВИ НА учЕњЕ



  РАзЛИчНИ АСПЕКТИ НА ИНТЕЛИгЕНцИјАТА

На учениците им се потребни можности да ја развијат својата интелигенција 
и талентот кој го имаат. Најдобро место за обезбедување на овие можности е 
природната средина за учење, па поради ова училницата треба да личи на таква 
средина. 

Во 1984 година, Харвардскиот универзитетски професор Хауард Гарднер рекол 
дека културата ја одредува интелигенцијата премногу тесно. Според тоа, 
интелигенцијата треба да ја загуби својата мистичност и да стане функционална. 
Во својата книга “Рамки на умот”, тој дефинирал најмалку седум основни 
интелигенции. 

вербална интелигенција

Способност  да се употребуваат зборовите ефективно 
и говорно и писмено. Оваа интелигенција во себе го 
вклучува звукот на јазикот, значењето и практичната 
употреба на јазикот.

Логично-математичка интелигенција

 Способност  да се употребуваат броеви ефективно 
и да се резонира добро. Оваа интелигенција во себе 
вклучува осет за логични шеми и односи, искази и 
предлози, функции и други споредбени апстракции.

Просторна интелигенција

Способност да се сфати визуелно просторниот свет 
точно и да се изведат трансформации врз основа на 
овие перцепции. Оваа интелигенција во себе вклучува 
чувство за боја, линија, облик, форма, простор и 
односите кои постојат меуу овие елементи.

Моторичка интелигенција

Способност да се употреби целото тело за 
изразување идеи и чувства и способност мануелно 
да се трансформираат работите. Оваа интелигенција 
во себе содржи одредени физички способности 
како што се координација, баланс, брзина, 
флексибилност, сила, вештина.

Музичка интелигенција

Способност да се прими, открие,  трансформира и да 
се изрази низ музичка форма. Оваа интелигенција во 
себе вклучува чувство за ритам, висина на тонот или 
мелодија, за бојата на тонот на музичкото дело.

Ти е  се :

Социјална интелигенција
Способност да се прифати и да се направи разлика 
меѓу расположенијата, намерите, мотивациите и 
чувствата на другите луѓе. Ова во себе вклучува 
чувство за тоа каков израз на лицето имаме, 
регулирања на гласот и гестовите.

интраперсонална интелигенција 
Подразбира самопознавање и способност 
за адаптивно однесување врз основа на тоа 
знаење. Оваа интелигенција во себе вклучува 
поседување на вистинска слика за самиот себе, 
свесност за внатрешното расположение, намера, 
мотивација, темперамент и желба како и спосособност 
за самодисциплина, саморазбирање и самопроценка.

Теоријата за аспектите на интелигенцијата кои 
се претставени од Гарднер, ја отвора вратата 
на широки и бројни стратегии за учење и 
подучување, кои можат да се применат во 
училницата. Теоријата им нуди на наставниците 
можност да развијат иновативни стратегии за 
работа со учениците и да го сфатат развојот на 
различните видови на интелигенција. Теоријата 
за разните аспекти на интелигенцијата укажува 
на тоа дека не постои ниту една стратегија за 
предавање која соодветствува за секој ученик 
и во секое време. И токму поради ова треба да 
се разгледа организацијата и управувањето 
во училницата.
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Нашите индивидуални особености имаат влијание врз начинот на кој мислиме, начинот 
на кој доаѓаме  до информациите и како учиме. Еден од првите чекори што наставникот 
треба да  го направи е да го открие доминантниот стил на учење на секој ученик.

Американскиот психолог Колб го истакнува значењето на  стиловите на учење на 
индивидуата.  Во неговото учење стои дека и децата и возрасните минуваат низ развојни 
промени преку кои дознаваат, се информираат, стануваат независни итн. 

Колб  стиловите на учење ги дели на четири категории:

А ) Стил на учење низ КОНКРЕТНО ИСКуСТВО. Се карактеризира со: 

карактеристики за емпатичност; • 

учење по пат на сопствено искуство; • 

насоченост кон практични материјали и знаења; • 

потреба од конкретни примери. • 

Б ) Стил на учење по пат на АКТИВНО ЕКСПЕРИмЕНТИРАњЕ. Се  карактеризира со: 

учење низ активна работа по пат на проекти и  разговори и работа во групи; • 

изразена активност низ процесот на учење која подразбира преземање ризици. • 

В ) Стил на учење по пат на мИСЛОВНО НАБЉуДуВАњЕ.  Се карактеризира со: 

внимателно слушање со набљудување и размислување за знаењето кое се усвојува; • 

постапност во  заклучувањето; • 

потреба од различни материјали и извори на знаења (книги, енциклопедии, интернет); • 

потреба од подолг временски период во кој се одвива процесот на учење.• 

Г ) Стил на учење наречен АПСТРАКТНО мИСЛЕњЕ/ КОНцЕПТуАЛИзАцИјА .  

Се карактеризира со: 

аналитички приод кон учењето; • 

логичко мислење и рационална проценка; • 

размислување за смислата на информациите кои се примаат; • 

наклонетост кон  дискутирање  и анализирање; • 

учење со користење графикони и шеми.• 

РАзЛИчНИ СТИЛОВИ НА учЕњЕ И ИНТЕЛИгЕНцИјА



ПРЕТСТАВуВАњЕ НА ИНТЕЛИгЕНцИИТЕ

УЧЕНИЦИТЕ  
КОИ  
ПОСЕДУВААТ :  
  

јазична  
интелигенција

Логичко- 
математичка 
интелигенција

Спацијална  
/просторна  
интелигенција

Телесно
-кинестетичка  
интелигенција

музичка  
интелигенција

Интерперсонална  
интелигенција

Интраперсонална  
интелигенција

РАЗМИСЛУВААТ: 

 

Со  зборови

Логички   и  
со  резонирање

Во  слики,  
форми  и  
облици

Низ  телесно  
искуство

Низ  ритам  и  
мелодија

Разработувајќи 
идеи  со  
останатите

Идеите  ги  
разработуваат  
длабоко  во  
себе

НАЈДОБРО  
УЧАТ  КОГА :

 
Читаат, пишуваат,  
раскажуваат

Експериментираат 
истражуваат, 
бројат, множат...

Дизајнираат, цртаат, 
сликаат...

Вежбаат, трчаат, 
скокаат, 
играат,  
допираат, 
гестикулираат

Пеат,  тактираат  со  
раце  или  нозе,  играат,  
слушаат . .

Водат, организираат,  
преговараат,    
другаруваат,  
споделуваат

Сонуваат  со  отворени  
очи,  медитираат кога  
се  сами

ИМААТ  
ПОТРЕБА  ОД:

Книги, аудио  ленти, 
прибор за  пишување,  
разговори ...

Научни  и  други  
материјали  за  
истражување

Уметност,  филмови,  
слајдови, мозаици  и  
сложувалки

Играње  улоги, 
движење, спорт, 
практични  искуства 

Музички  инструменти, 
концерти, долготрајно  
пеење

Групни игри,  
заеднички  излети, 
собири,  клубови . . . 

Време  за  себе,  
самостојни  проекти, 
осмислување  цели...
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јазична интелигенција

Водење разговор за_________________
Објаснување низ расказ ______________
Пишување песни, кратки раскази, колумни_____________
Интервју со ______________ на тема______________

Логичко математичка интелигенција

Осмисли и реализирај експеримент за__________________
Смисли аналогија која објаснува __________________

Спацијална/ просторна интелигенција

Табели, графикони, карти_________________
Направи фото-албум или постер кој покажува________________
Илустрации, цртежи, слики, модели за ___________________

Телесно-кинестетичка интелигенција

Направи или изгради _________________
Користи материјал за да демонстрираш ____________________
Организирај излет или посета со цел _____________________

музичка интелигенција

Презентација со музичка позадина на тема ___________________
Компонирај песна на тема ____________________

Интерперсонална интелигенција
 
Организирај состанок на кој ќе се расправа за __________________
Научи го некого за ___________________
Направи проект за ___________________

Интраперсонална интелигенција

Напиши страница во твојот дневник за ______________
Разговор за личното ангажирање на _________________

ПРЕТСТАВуВАњЕ НА ИНТЕЛИгЕНцИИТЕ



ПРЕДЛОг-ТЕмА И АКТИВНОСТИ КОИ ОВОзмОЖуВААТ 
РАзВОј НА РАзЛИчНИТЕ ВИДОВИ ИНТЕЛИгЕНцИИ

Реализација на проект на тема : СОНчЕВ СИСТЕм

1. јазична интелигенција 

Разгледување на енциклопедии и водење разговор за настанокот на Сончевиот 

систем и планетата Земја. Учениците би можеле да напишат песни, кратки раскази 

или колумни за животот на космонаутите. Доколку воспостават контакт, би можеле 

да направат интервју со космонаут.

2. Логичко-математичка интелигенција 

Учениците од оваа група би можеле да осмислат и реализираат истражување за 

големината на Сончевиот систем, би ги подредувале планетите и нивните сателити 

по големина, би барале нови податоци поврзани со Сончевиот систем.

3. Спацијална/просторна интелигенција 

Користејќи илустрации, цртежи, слики и други модели, би го презентирале  

„изгледот“ на Сончевиот систем. Интересно за нив би било да се употреби 

каширањето или друга техника која ќе ги задоволи интересите на оваа група 

ученици. Фото албумите, видео-презентациите и постерите се исто така начин 

преку кој учениците можат да покажат што умеат и знаат за Сончевиот систем.

4. Телесно-кинестетичка интелигенција 

Оваа група ученици со задоволство би „создала“ или „изградила“ ракета, користејќи 

доста разновидни материјали. Истите со задоволство би „испланирале“ и 

„организирале“ еднодневен излет до месечината.
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5. музичка интелигенција 

Најголема инспирација за овие ученици е музиката. Тоа значи дека активностите 

кои ги реализираат би било значајно да бидат низ ритам и мелодија. Во оваа тема 

би уживале доколку имаат можност да ги „слушаат звуците од вселената“, или  

музиката од филмот „ Одисеја 2001 “.

6. Интерперсонална интелигенција 

Оваа група ученици со задоволство би ги запознала останатите со листата на 
активности кои можат да се случуваат во вселената сето тоа во тим, со поделени 
задачи и улоги. Споделувањето и разработувањето на идеите на останатите е 
начин на кој најдобро учат и совладуваат.

7. Интераперсонална интелигенција 

Учениците би воделе разговор за личното ангажирање во врска со реализацијата 
на проектот, би осмислувале цели и би разработувале нови идеи кои би се 
надоврзале на темата Сончев систем. Интересно за нив би било водење дневник 
за целиот тек на реализацијата на проектот, во кој би го пишувале сето свое лично 
доживување поврзано со темата.



ПРЕзЕмАњЕ ОДгОВОРНОСТ зА СОПСТВЕНОТО учЕњЕ 

Најголемиот подарок кој наставникот може да им го даде на своите ученици 
е да им помогне да ја развијат одговорноста за нивните сопствени животи, 
за нивната сопствена работа и за општеството. Наставниците во 21-от век, 
имаат бројни можности да им помогнат на учениците да развијат чувство на 
одговорност за нивното сопствено учење.

ОДРЕДуВАњЕ цЕЛИ

Во текот на учебната година, учениците, родителите и наставниците се среќаваат 

за да одредат краткотрајни и долгорочни цели. Овие цели, како и очекуваните 

резултати, се одредени од наставната програма. Но, во исто време, треба да 

се внимава и на индивидуалните цели кои произлегуваат од индивидуалните 

интереси, способности и стилови на учење на учениците. Такви се целите кои се 

поврзани со доживотното учење, како и плановите за „личен растеж на ученикот” 

кои служат како индивидуално насочување на учењето низ наставната програма. 

Со запишување на индивидуалните цели и со постојано следење на нивната 

реализација, овие цели ќе му помогнат на наставникот да го индивидуализира 

процесот на учење, а на ученикот во процесот на самонасочување во учењето и 

самооценувањето, што ќе резултира со самомотивација. Исто така, тие директно 

ќе го вклучат семејството на ученикот во процесот на неговото образование.

 

На крајот од секој период во кој се зададени одредени цели, учениците, 

нивните семејства и наставниците го евалвираат напредокот на учениците кон 

достигнување на поставените цели. Достигнувањето на старите цели треба да се 

обележи, целите кои не се достигнати треба да се преконструираат за да можат 

полесно да се достигнат и во „планот за личен растеж на ученикот“ (индивидуалната 

програма за напредување на ученикот) треба да се додадат нови цели.

 

Создавањето, следењето и евалвацијата на “планот за личен растеж на ученикот” 

треба да бидат флексибилни и во секое време да му служат на ученикот. Ваквите 

планови можат да се сметаат како патишта за достигање на индивидуалниот успех 

за ученикот. Добро напишаните и правилно следените планови стануваат вреден 

инструмент за проценката на прогресот на ученикот.
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TЕТРАТКИ зА БЕЛЕЖЕњЕ НА АКТИВНОСТИТЕ

Учениците треба да бидат поттикнати да водат тетратки во кои ќе бележат што 
сработиле во текот на неделата, каква комуникација била остварена меѓу домот 
и училиштето, кои домашни работи биле зададени, да ги бележат прочитаните 
книги и потпишаните работи од страна на родителите. Овие тетратки можат да 
се носат дома секој ден. Ученикот со своето семејство може дома да ја провери 
својата дневна работа, заедно да читаат и заедно да ги работат домашните задачи 
и да ги прочитаат важните пораки. На крајот, родителот треба  да ги потпише на 
страницата за потписи. 

Водењето на “Тетратката за бележење на активностите” им помага на учениците 
да го организираат училишниот живот, и е одличен инструмент за развој на 
карактеристиките што треба да ги поседуваат учениците кои ќе учат цел живот. Со 
употребата на овие тетратки, родителите се вклучуваат во секојдневната училишна 
работа на своите деца.

ДНЕВНИцИ зА ПРОчИТАНОТО

Секој ученик треба да се поттикне да води детален дневник за тоа што прочитал. 
Ваквите дневници се чуваат во индивидуални фасцикли на посебни места во 
училницата. Кога учениците читаат книга или напис од некое детско или друго 
списание интересно за децата, во дневникот треба да го забележат името на 
авторот, темата и да дадат свој коментар за прочитаното. Кога учениците гледаат 
колку станува долг нивниот список на прочитани дела, се мотивираат и понатаму 
да го прават тоа.

ПИШАНИ ДОСИјЕА

Секоја напишана работа на ученикот се смета за важен документ. Создавањето 
пишани досијеа за секој ученик има иста улога како и дневникот за прочитаното. 
Кога учениците работат на приказна, пишуваат извештај, поема или пишуваат било 
што, тие се поттикнати својата пишана работа да ја чуваат на посебно место. Исто 
така дел од овие работи може да најдат свое место на паноата кои се истакнати во 
училницата. Тие се гордост на учениците и ја пренесуваат пораката: „Ова е твое 
и е многу важно и вредно”. Над сé, учениците ќе знаат каде да ја најдат својата 
изработка. Ваквиот вид доследност им помага на учениците да се чувствуваат 
сигурни и среќни во околината за учење.



ДРугИ ДОСИјЕА

Во училницата во чиј што центар се учениците, не треба да бидат поставени 
само наведените дневници и досијеа. На учениците треба да им се овозможи да 
направат досиеја за математика, јазик, запознавање на околината, ликовната и 
музичката уметност и тековните настани. За учениците е важно да научат како да 
ги прават досијеата и каде да ги чуваат. Најважно е дека дневниците, досиејата и 
портфолијата им припаѓаат на учениците, дека постои систем на нивна изработка 
и место каде што тие се чуваат. Тие можат да се употребат во процесот на процена 
и евалвација.

ПРЕзЕНТИРАњЕ НА НАучЕНОТО

Еден од најпозитивните начини да се покаже што научиле учениците е да се 
истакне наученото преку разни форми, со што ќе се прошири активниот процес 
на учење. Кога учениците ќе прочитаат книга, ќе нацртаат цртеж или ќе достигнат 
одредена цел, тие се мотивирани да го претстават наученото и да го прослават 
достигнувањето. Ваквото претставување може да се изведува низ многу форми. 

Може да биде спонтано и да се изрази преку:

• разговор за прочитаните книги;

• индивидуални извештаи за студиите;

• научни демонстрации;

• уметнички средби;

• читање на приказните кои ги напишале учениците;

• читање на дел од книга;

• драмски презентации;

• пеење; 

• објаснувања дадени од мала група;

• средби на учителите/ учениците;

• предавање мини-лекција;

• раскажување приказна.
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ПОРТФОЛИјА НА ОДДЕЛЕНИЕТО

Еден од начините за изразување е да се соберат нивните работи во индивидуални 
портфолија и да се чуваат во шкаф, на полиците или во кутии. Своите работи 
учениците ги чуваат во работни тетратки или папки. Откако  папките ќе се пратат 
дома да ги разгледаат родителите, се враќаат во училницата. Целта на овие 
досиеја е да се обезбедат податоци за учениците од што ќе се види што научиле. 
Учениците одбираат што е важно за нив и започнуваат да се подготвуваат за 
средбите со учителите.
 
Средувањето на пишаните работи може да биде хаотично. Потребно е да се 
најде добар систем за собирање на завршените работи во портфолијата. Еден од 
најдобрите начини за успех е да се поделат портфолијата во петок и секој ученик 
дома да го среди своето портфолио. Потоа, портфолијата треба да се вратат во 
училницата. Кога ќе дојде времето за средба на учениците со родителите, тогаш 
треба да се посвети време на прегледување на портфолијата.
 

Оваа листа не е конечна. Во училницата во 21-от век, на учениците им се дадени 
различни можности за претставување и инструирање. Можеби на почетокот секој 
ученик нема да го прифати демонстрирањето на тоа што го научил, но во училница 
во која тие се чувствуваат сигурно и во која се подобрува нивниот процес на учење, 
тие ќе научат како да се стават и во улоги на наставници и во улоги на ученици.



Има настани и предмети кои не можат да се стават во портфолијата, како уметничките 
изработки или главните проекти. Ваквите изработки се фотографираат и се снимаат. 
Има многу начини на кои може да се испланира и прегледа портфолиото. Кога 
за ова ќе дојде време (најмалку двапати во годината), на учениците треба да им 
се дадат портфолијата и тие сами да ги одредат работите со кои ќе се покаже 
што научиле и како напредувале. Кога ќе се направи ова, учениците треба да 
направат пишано објаснување за тоа зошто секој дел е одбран. На пример „Ја 
одбрав приказната која ја напишав во ноември, бидејќи сум употребил добри 
описи во пишувањето“.
 
Кога учениците прават избори на своите портфолија, треба да ги одберат 
материјалите кои најдобро го одразуваат нивното напредување и нивните 
достигнати цели.

Понекогаш учениците сакаат нивните семејства да знаат и за другите работи кои 
ги направиле, а кои не се ставени во портфолијата. Како решение, наставниците 
можат да им дадат на учениците да пополнат формулар со ваква содржина:
 
 
Има и други работи кои сакам да ви ги претставам. Тоа се:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
 
Завршените портфолија се сопственост на учениците и тие можат да ги носат 
дома и да им ги покажат на своите семејства. Исто така, тие се и одличен извор на 
информации за постојаната проценка на учениците. Поради ова тие не треба да се 
праќаат дома додека наставниците целосно не ги прегледаат.
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ПРИмЕР зА: АКТИВНО СЛуШАњЕ

зАДАчИ

Во училницата која е насочена кон учениците, тие треба да научат внимателно 
да слушаат кога зборуваат нивните другарчиња и наставниците. Тие, исто така, 
треба да започнат да даваат коментари на поставените прашања и мислењата на 
нивните врсници и наставниците.

мАТЕРИјАЛИ

Текст кој го напишале учениците. 

ПОСТАПКА

1. Замолете некој ученик да биде волонтер и на другите ученици да 

им претстави што тој или таа напишале за време на работилницата за 

пишување.

2. Пред учениците да започнат да го претставуваат тоа што на нив им е 

важно, вие треба да им нагласите на останатите учениците кои се публика 

дека треба внимателно да слушаат и да поставуваат прашања, за да дадат 

посебни коментари на ваков начин. (Треба да се каже: „Ми се допадна 

начинот на кој ги употреби кредите и водените бои за твоите илустрации“. 

Не треба да се каже само „Ми се допадна твојата илустрација“. Треба да 

искоментира на начин кој ќе им помогне на учениците да станат подобри 

автори, со тоа што ќе им се каже: „Се збунив кога исчезна твоето куче. 

Што се случи со него?“ Не би требало да се каже: „Твојата приказна е 

здодевна“ или „Не ми се допадна твојата приказна“, откако детето ќе го 

заврши своето претставување.

3. Повеќе пати демонстрирајте им на учениците модел на активно 

слушање. 

4. Набљудувајте и дадете коментар секогаш кога учениците внимателно 

се однесувале додека слушале некого кога зборувал или кога се зборувало 

за нешто. 



ПРОцЕНА

Наставниците можат да ги забележат коментарите кои учениците ги направиле 
во текот на целата учебна година, во книгата за забелешки или во вид на 
анегдотски белешки.
  
Периодично, наставникот може да ги споредува и проценува должината и 
специфичноста на коментарите и прашањата кои учениците ги поставиле, за да 
одреди колку учениците напреднале.

ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ

• Поттикнете ги учениците активно да слушаат кога спроведуваат активности во 

големи групи, за време на утринските средби или кога се раскажуваат приказни.

• Поттикнете ги учениците активно да слушаат и за времето на други активности 

кои не се толку структурирани. Научете ги да пренесат јасно што слушнале.
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 ПРИмЕР:  РЕШАВАњЕ НА ПРОБЛЕмИТЕ СО РАзгОВОРИ

зАДАчИ

Секој ученик треба со разговори да започне да ги решава проблемите кои му се 
јавуваат во соработката со неговите врсници и наставници.

мАТЕРИјАЛИ

Не постојат специфични материјали кои можат да се применат.

ПОСТАПКА

1. Набљудувајте ги учениците како тие меѓусебно соработуваат и како  

ги решаваат конфликтите;

2. Интервенирајте ако учениците имаат тешкотии со зборови да ја изразат 

лутината, фрустрацијата или тагата;

3. Најдете момент кој е погоден за учење и дајте им пример како може 

правилно да се реши проблемот. На пример, ако двајца ученици се караат 

околу употребата на вагата која им е потребна да ја завршат задачата по 

математика и се влечат за да ја земат вагата, тогаш вие како наставник треба 

да се вклучите во нивната караница, да клекнете на начин кој им е близок на 

учениците да ги запрашате. „Во што е проблемот?“, учениците можат да кажат 

нешто слично на ова:  „Ми треба вагата, а тој не ми ја дава.“ или „Јас прв ја земав 

вагата, а тој сака да ми ја земе!“ Наставникот треба да им каже на учениците: 

„Дали постои начин на кој и двајцата ќе можете да ја употребите вагата?“ Тогаш 

наставникот и двајцата ученици треба да разговараат за тоа кои опции им се 

нудат за избор. Едниот од учениците можеби ќе каже: „Тој може мене да ми ја 

даде вагата“. Наставникот треба ги потсети учениците дека во училницата нема 

доволно ваги за секој ученик посебно и да им каже на учениците дека заеднички 

треба да размислат како да го решат проблемот и да им постави прашање од 

ваков вид на учениците. „Дали имате друга идеја како да се реши проблемот?“ 

Можеби едниот од учениците ќе каже: „ Ние може заеднички да работиме“. Ако 

ниеден од учениците не се сети да го каже ова, тогаш наставникот треба да им 

го претстави ова како решение на проблемот.  Најважниот дел од заедничката 

работа за решавање на проблемите е секој кој е вклучен во конфликтот да биде 

задоволен со решението. Па поради тоа, наставникот треба да ги набљудува 

учениците кога заеднички работат и да ги поддржи и поттикне учениците кога 

ќе се јави потреба за тоа. 



ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ

Вербалното решавање на проблемите треба да се примени во следниве случаи:

• Кога играат надвор на игралиштето и кога се викаат едни со други со погрдни 

имиња;

• При употреба на материјали, кога учениците даваат потценувачки коментари 

и друго;

• На учениците кои ги повредуваат другите ученици треба да им се објасни 

зошто не е прифатливо да се повредуваат другите луѓе.

ПРОцЕНА

Наставникот треба да продолжи да ги набљудува учениците кога тие заеднички 
работат и да ги забележува нивните коментари во книгата за забелешки или 
со употреба на анегдотски белешки, ако учениците научиле и стекнале нови 
вештини за преговарање.
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Во училницата за 21-от век, наставникот има можност да им помогне на учениците 
да стекнат чувство за идентитет, за сопствената вредност, да ги научат и претстават 
своите културни вредности и да станат дел од заедницата ученици. Овие цели се 
достигнуваат преку заемна соработка, грижа, поттикнување, учество на сите и високи 
очекувања за секој ученик. Со други зборови, се создава со поттикнување на чувството 
за заедништво кога учениците работат на заеднички проекти во мали и големи групи 
и им се обезбедуваат можности за постигнување заеднички цели. Ваквиот вид искуства 
од учењето им помага на учениците да бидат поблиски до своите врсници, да научат да 
даваат забелешки без да ги критикуваат другите и да се почитуваат меѓусебно.

 

Откако наставникот ќе ја измени својата стара улога и ќе се стави во улога на 
поттикнувач на учењето, односно во улога на некој кој овозможува работите да 
се одвиваат непречено, училницата станува жив, креативен простор. Сликата 
за училницата се менува. Од училница во која учениците седат во редови,  до 
училница која има многу понеформален изглед. Клупите можат да бидат заменети 
со маси на кои учениците ќе седат заеднички кога заеднички работат.

ФОРмИРАњЕ зАЕДНИцА НА учЕНИцИ

Позитивна клима во училницата се гради со:

• Создавање атмосфера на доверба;

• Градење чувство за припадност на заедницата;

• Вклучување на учениците во донесувањето одлуки;

• Љубезно однесување и поттикнување;

• Позитивна енергија и ентузијазам на наставникот;

• Поставување јасни очекувања од резултатите за учење;

• Фер и еднакво учество.



Кога поголем дел од управувањето во училницата е префрлено на учениците, 
наставникот има време да ги иницира учениците, да добие и да даде повратна 
информација, да ја подобри комуникацијата меѓу учениците, да им предложи 
повеќе извори на учење, да им помогне и да ги пофали учениците за нивните 
напори и работа.
 
Во текот на училишниот ден, наставникот треба да ги собира учениците на 
просторот за средби и да ги поттикне да им ја претстават својата работа на другите, 
да го изразат своето мислење и заеднички да се радуваат на успесите.



Утринската или заедничката средба (доколку учениците доаѓаат на училиште попладне)  
е наставен приод  кој помага да се интегрира педагошкиот и социјалниот аспект на 
наставната програма, на начин кој им помага на учениците и наставниците да бидат 
поодговорни едни кон други. Ова е пример од практиката формално структурирана од 
Рут Чарни и Марилин Клејтон како дневен настан кој се препорачува за учениците од 
одделенска настава.

Зошто е потребна утринска средба?

• Да се создаде заедништво;

• Да се поттикне слушањето, споделувањето и учеството;

• Низ секојдневните активности да стекнат вештини и чувство 
на одговорност кон училницата и училиштето.
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уТРИНСКА / зАЕДНИчКА СРЕДБА



Овие средби имаат посебна структурираност и треба да се одвиваат кога сите ученици 
ќе пристигнат во училницата. Успешноста на средбата зависи од доследноста да бидат 
содржани сите компоненти. Дневните настани низ кои учениците се социјализираат, 
треба да бидат основа за нивниот успех во училиштето. Овие средби треба да овозможат 
стекнување комуникациски вештини и навики за позитивно однесување кон другите. 
Како што читањето и пеењето се подобруваат со вежба, исто така со вежба се подобрува 
и етичкото и одговорното однесување.

• Да се грижат за самите себе и за другите;

• Да создадат слободна, одговорна и пријателска атмосфера во  
текот на денот;  

• Да се  воспостават правила и навики за правилно однесување;

• Дека имаат можност за индивидуално и групно учество;

• Дека е важен придонесот од секоја личност;

• Вештини како што се: слушање, говорење, синтетизирање 
информации, решавање проблеми, следење инструкции, 
донесување одлуки, читање, пишување, правопис и математика.

На овие средби учениците треба да научат:



Правилата за однесување треба да се донесуваат заедно со сите ученици. 
Утринската или заедничката средба е одлична прилика за разговор 
околу тоа како сакаме да се однесуваме во нашата училница. За време 
на утринската средба, наставникот заедно со сите деца седнува во круг и 
разговара за целта на правилата. 

Важно е учениците да ги сфатат правилата и да разберат дека правилата 
како и законите се создадени заради наша безбедност, односно за да ги 
заштитат индивидуалните права и слободи на луѓето и да укажат како 
треба правилно да се однесуваме.
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СОзДАВАњЕ ПРАВИЛА НА ОДНЕСуВАњЕ 



Во текот на разговорите, наставниците треба да им истакнат примери за 
позитивно изразување на правилата, како што се „Секогаш оди полека 
по ходникот“, наместо „Не трчај по ходникот“. Треба да се нагласува 
позитивното однесување, зашто нагласувајки го негативното однесување, 
само го зајакнуваме истото.

Наставникот ги донесува правилата заедно со учениците или пак, ако 
учениците се повозрасни, тогаш тој може да ги остави самите да решат кои 
правила ќе ги донесат. Наставниците треба да ги потсетат учениците дека тие 
треба да одберат неколку конкретни правила. Одредените правила треба да 
бидат запишани на голем хамер кој ќе биде поставен во училницата на место 
каде што учениците лесно и јасно ќе можат да го видат.

Правилата треба да им кажат на 
учениците што треба да прават, 
а не што не треба да прават.

Важно!!!

• „Врати ги работите од местото каде што си ги земал“;
• „Решавај ги проблемите со разговор“;
• „Слушај кога зборува некој друг“. 

Примери на позитивно формулирање на правилата:



Ако учениците во одделението го 
прифатиле правилото „Врати ги 
работите, по употребата, на местото 
каде што стојат.“ Aко за време на 
часот наставникот забележи дека 
учениците уредно ги раскреваат 
материјалите и предметите кои 
ги употребиле, може да им каже 
на учениците: „Мери забележав 
дека ги раскрена боичките со кои 
црташе, а потоа му помогна на 
Матеј и тој да го направи тоа.“

Наставникот треба со своето 
однесување да им демонстрира 
на учениците како би требало 
да се однесуваат. Тој треба да 
покаже почит кон секој ученик, 
слушајќи го внимателно. Доколку 
наставникот разговара само со 
едно дете, би требало да се 
доближи до него, да се спушти на 
негова висина и да разговара со 
него гледајќи го во очи.

Ако учениците во одделението 
го прифатиле правилото „Слушај 
кога некој друг зборува“, тогаш 
наставникот треба да им каже 
на учениците дека додека некој 
зборува другите навистина треба 
да го слушаат и тоа може да го 
дополни со коментарот: „Ѓоко, 
јас забележав дека ти навистина 
беше внимателен и ја слушаше 
Весна, кога таа ја раскажуваше 
приказната”. Кога ú кажа: „Ми се 
допадна со кои зборови ја опиша 
старата куќа”, со тоа ú покажа на 
Весна дека навистина си слушал 
што кажала таа”.

Primer 2:

Primer 1:

Откако ќе се реши кои правила ќе се применат и тие правила ќе се постават 
во училницата, наставниците треба да ги потсетат учениците кога треба да се 
следат овие правила и да дадат соодветни, конкретни коментари кои ќе ги 
поттикнат учениците на правилно однесување. Учениците, исто така, можат 
самите да одлучат кои ќе бидат последиците за оној кој нема да ги следи 
заеднички донесените правила.
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Ако учениците ги прекршат правилата, тогаш наставникот треба да ги 
потсети дека се обврзале да ги почитуваат правилата и да ги поттикне да 
го сменат своето однесување. На пример, ако учениците од одделението го 
прифатиле правилото „Слушај додека зборува некој друг“, а двајца ученици 
зборуваат меѓусебно кога наставникот или некој друг ученик зборува, 
наставникот треба да им каже: „Сега мене ми е ред да зборувам, а вам ви е 
ред да слушате“. Ако двајцата ученици и понатаму продолжат да зборуваат, 
наставникот треба да им каже да ја напуштат групата. Ова наставникот треба 
да го каже со смирен, но цврст тон и никако не смее да вика на учениците. 
„Можете да се вратите во групата кога ќе бидете подготвени да слушате“.

Учениците треба да знаат дека возрасните сакаат да им помогнат да научат како да 
се однесуваат кон другите со внимание и почит. За да го постигнат тоа, наставниците 
ќе треба постојано на позитивен начин, со трпение, да ги поттикнуваат, поддржуваат, 
потсетуваат и пренасочуваат учениците за да започнат правилно да се однесуваат.



Методологијата која е насочена кон учениците нуди избор на активности, а со тоа и избор 
на разновидни материјали. Изборот на материјалите и нивното воведување во наставата 
може да се одвива во текот на целата година. Организацијата на материјалите е врзана 
со центрите на активност. Секој центар на активност има своја специфика во однос на 
материјалите кои ги содржи, но некои материјали може да бидат содржани во повеќе 
центри или пак истите да бидат користени/преместувани низ центрите. Во зависност од 
темата која се реализира во училницата или од специјалните настани кои се реализираат, 
а и од просторот, центрите секогаш може и треба да се дополнуваат со материјали кои ќе 
го збогатат реализирањето на активностите.

Учениците кои се активно вклучени во организацијата и во изборот на материјалите 
и учениците на кои им се давааат внимателни инструкции за тоа како правилно да 
ги употребуваат материјалите, ќе бидат подготвени самостојно и одговорно да ги 
употребуваат. Доколку учениците ги употребуваат материјалите неодговорно, тогаш 
наставникот треба да ги повлече материјалите и предметите кои се употребуваат во 
тој центар или едно одредено време да го затвори центарот за употреба. Наставникот 
секогаш треба да објасни зошто го прави тоа и да им каже на учениците дека тој центар 
и тие материјали повторно ќе бидат поставени во училницата кога учениците ќе изразат 
подготвеност правилно се однесуваат кон материјалите и кон соодветниот центар. 
Со ваквата постапка, учениците стануваат свесни за спроведувањето на правилата во 
училницата.

Важно!!!
Во текот на денот учениците 
треба да имаат голем број 
можности за правење избори.
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ИзБОР НА мАТЕРИјАЛИ



Во училницата во 21-от век, учениците развиваат 
самоконтрола и прават избори. Исто така, заедно со 
наставникот, ги одредуваат правилата на однесување во 
училницата и учествуваат во донесувањето одлуки за 
тоа како да го поминат времето во текот на денот.

Училницата за 21-от век се разликува во многу начини од традиционалната 
училница. Една од главните разлики е во тоа како се однесуваат и наставникот и 
учениците. Во традиционалната училница, наставникот ги донесува правилата, а 
учениците ги следат. Учениците не се поттикнати да развијат самоконтрола и не им 
е дозволено да прават избори во училницата.

Важно!!!
Учениците и со зборови и со дела треба 
да бидат потсетувани дека независноста 
подразбира одговорност.

На учениците треба да им се покаже со 
личен пример како да се однесуваат.



Учениците кои учат во стимулативна средина, 
ќе можат ефективно да решаваат проблеми и 
да донесуваат одлуки.

Диксон



ПОГЛАВЈЕ 3
Ф И З И ч К О 
УРЕДУВАњЕ НА 
П Р О С Т О Р О Т





Литературен центар
Математички/градежен центар 
Научен/истражувачки центар 
Уметнички центар
Семејно-драмски центар
Компјутерски/информатички центар 

ЦЕНТРИ ЗА УчЕњЕ



Воспитно - образовната работа  во училницата треба да се реализира  во  центри  на  
активност, или  уште  таканаречени  центри  на  интереси или катчиња за учење.1  

Центрите за учење претставуваат тематски  структуриран простор во  училницата, 
што на учениците им овозможува да  работат  на различен начин. Можностите што 
ги даваат центрите на активност имаат за цел-реализација на индивидуалните и 
групните цели на учењето.

За разлика од наставата во која доминира фронтален начин на работа, наставата 
организирана според центри на активност, овозможува значајно повисоко ниво на 
суштинско кооперативно учење и размена на знаење меѓу учениците. Овој начин 
на работа им овозможува на учениците постојано стекнување нови вештини на 
комуникација, надминувајќи ги притоа конфликтните ситуации кои се случуваат 
како последица на различните размислувања или интереси. 

1Во некои основни училишта во Македонија кои до сега работеле во проекти во кои се реализираше 
воспитно-образовна методологија која е насочена кон учениците (Проектот “Чекор по чекор” и 
“Активна настава-интерактивно учење”) веќе се користеа термините “центри за активност”,  “центри 
за учење” или “катчиња за учење”. Поради тоа, во овој прирачник ќе ги користиме овие наведени 
термини, зошто во суштина под нив се подразбира истото- тематски  структуриран  простор  во  
училницата  кој на учениците им овозможува да работат на различен начин.

Работата во центрите на активност подразбира таков вид учење што 
им  овозможува на учениците да ги изразат своите идеи, мисли 
и ставови, а на  наставниците да ја исполнат својата суштинска 
улога која се состои во  координирање, насочување и помагање 
при работата на ученикот.

учИЛНИцА ПОДЕЛЕНА НА цЕНТРИ НА АКТИВНОСТ



Центрите на активност можат да имаат повеќекратна функција. Понекогаш се користат 
за различен начин на обработка на иста наставна единица или содржина, а  понекогаш  
едноставно  можат  да бидат во  функција  на класичен/фронтален начин на работа. 

Покрај совладувањето на задолжителните наставни содржини, центрите на 
активност можат лесно да се приспособат на различните психо-физички  способности 
на учениците, нивните  интереси, различни стилови на учење, темперамент итн. 
Овој начин на организација и реализација на воспитно-образовната работа бара 
пообемно планирање и подготовка од страна на  наставникот. 

Бројот на центрите или катчињата на активност е менлив. 
Истиот варира и се прилагодува на потребите на програмата, 
интересите на учениците, како и  воспитно-образовните цели 
кои се поставени за реализација. 
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Центрите на активност имаат особено важна улога при тематски 
испланирани наставни содржини. Во оваа ситуација центрите 
на  активност се користат и за спознавање и проучување на  
одредена тема од различни аспекти. 



Во воспитно-образовниот процес што 
е целосно насочен кон учениците и 
нивните потреби и што им нуди можност 
за избор на активности, улогата на 
наставникот се поместува од позиција 
на централна улога, во  улога на 
насочувач и координатор на процесот 
на учење. 

Наспроти сите тенденции и напори за осовременување на  образованието и 
подобрување на изгледот на училишните згради, типичната   училница и понатаму 
останува во “квадратна” или “правоаголна” форма, со површина од  40 до 70 
квадратни метри, дрвен или бетонски под, цврсти sидни  површини, статични 
правоаголни клупи, табла, креда... Во овие услови  учат  просечно од 25 до 35 
ученици, вклучувајќи еден наставник од кој се очекува, во одреден временски 
период, да ги научи учениците на одредени нови вештини или наставни содржини, 
применувајки современи пристапи и методи на работа. 

Во “Нормативот за простор, опрема и наставни средства за I, II, III, IV, V и VI одделение 
во деветгодишното основно училиште во Република Македонија” изготвен од 
Бирото за развој на образованието и Министерството за образование и наука во 
2008 година, во поглавјето 1.6. “Основни карактеристики на училишниот мебел”, 
се вели дека мебелот во училницата не треба да биде статичен, туку, напротив, 
„треба да може да се разместува во најголема можна мера” и:
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• да може да се прилагодува според 
разновидните форми на работа во 
училницата;

• да може да се менува неговиот 
распоред согласно потребите 
на наставната и воннаставната 
активност;

• да обезбеди погоден и пријатен 
амбиент за работа во училницата.



2(Повеќе може да прочитате во Нормативот за простор, опрема и наставни средства за I, II, III, IV, 
V и VI одделение во деветгодишното основно училиште во Република Македонија изготвен од 
Министерството за образование и наука во 2008 година, во поглавјето 1.6. страна 15.)

Од наставникот се очекува да биде добар мотиватор, способен да се справи со сите 
предизвици, да се снајде во нови ситуации. Особено е важно да умее да создаде 
клима на високи очекувања за успех.

Одреден  дел  од  наставниците со искрена посветеност, енергија и   мотивација, се 
обидуваат да направат поголеми промени во “новата  училница“.

Во погореспоменатиот Норматив се вели дека: “Масичката за учениците од I, II и 
III одделение треба да биде со правоаголна, квадратна, кружна или ромбовидна 
форма” и дека во училницата за прво, второ и трето одделение, покрај масички 
и столчиња, треба да има и отворени полици за играчки, детски ракотворби, 
достапни на детскиот дофат, шкафче со тркалца, масичка за компјутери, ѕидни 
паноа, ѕидна табла, штафелај и сл. Во овој Норматив, исто така, се дефинирани и 
основните катчиња или центри на активност.2  

Училницата во 21-от век треба да биде динамична и 
променлива средина, исполнета со возбудливи и 
интерактивни материјали што одговараат на фазите на 
индивидуалниот интерес и развој на децата. 



Воспитниот тим во училиштето е одговорен за уредувањето 
на средината. Тој ги набљудува децата, за да може да ги 
прилагоди активностите според нивните потреби. Тој треба 
да планира активности за групно и индивидуално учење, што 
ќе бидат концентрирани врз специфични задачи и цели што 
произлегуваат од наставната програма, како и од интересите на 
децата, да поттикнува разговори и љубопитност кај децата. 

Кога некој отстрана ќе влезе во училницата, треба да се 
почувствува енергијата со којашто децата разговараат, 
преговараат, истражуваат, донесуваат одлуки и учат  
способности  што  им  се  потребни  за  да  се  развијат  
во  продуктивни  и  креативни  граѓани. 

Центрите за учење може да имаат многу форми. Тие се креираат за во нив да се 
овозможи учење во мали групи, преку истражување, активно учество во групата 
или пак, независно или самостојно учење. 
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Во секој центар треба да има соодветни материјали што ќе одговараат на 
индивидуалните потреби и стилови на учениците.

Центрите за учење обезбедуваат можности за проширување на сфаќањата и 
развој на нови способности, при што се поаѓа од минатото искуство.
 
Испланираните центри за учење излегуваат во пресрет на индивидуалните 
потреби на учениците во училницата и им даваат слобода да напредуваат 
во учењето. Групирањата во училницата треба да бидат хетерогени, за 
да се овозможи учениците да учат од своите врсници и да бидат модел 
еден на друг.
 
Просторот во училницата треба да е поделен на неколку центри за учење 
што  содржат различни материјали. Тие се место каде што децата учат низ 
игра, истражуваат, откриваат, креираат, ги развиваат своите  способности, 
решаваат  проблеми, учат да прават избори, учат да донесуваат одлуки, да 
соработуваат, комуницираат, преговараат со другите лица, да преземаат 
лична  одговорност, учат  да се почитуваат едни со други. Центрите за 
учење ја  збогатуваат  средината/училницата и им помагаат на децата да 
бидат активни  во  процесот  на  учење.

Секој центар за учење треба 
да има активности што се 
одвиваат на повеќе нивоа:
  

 конкретно, 
 сликовито и 
 апстрактно 
 



Воспитниот тим го планира и адаптира просторот, го уредува според  потребите,  
ја проверува неговата функционалност и начинот на кој децата го користат. Свесен 
за постојаната потреба на децата за различни активности кои ги стимулираат и 
насочуваат, како и за различните стилови на учење, интереси  и темпо на развој, 
тој постојано ги менува центрите и материјалите во нив. Добро испланираната 
и уредена средина, адаптирана  на  детските  потреби,  ја  поттикнува детската 
креативност и овозможува пријатна работа на  возрасните.

центрите за учење се  разликуваат  од  една  до  друга  училница, но 
основни  центри кои треба да се постават во училницата се следниве:

Наставникот може да ги постави во училницата овие шест центри или катчиња 
и да ги поттикне учениците да создадат и постават и други центри. На пример, 
може да им се предложи на учениците заеднички да постават центар за 
откривање, центар за слушање или центар за игра со стари предмети (центар 
каде што учениците ќе ги употребуваат старите предмети, за со нив да направат 
уметнички скулптури). Исто така, учениците можат да предложат центри по 
нивен избор. Учениците можат да дискутираат за ова и со гласање да го направат 
нивниот избор. Конечно, учителот ќе ги организира потребните материјали и ќе 
им ги претстави центрите на учениците постепено и методично.

Во наши услови, кога училиштата работат во ограничени просторни услови и во 
најголем број случаи во две, а понекогаш дури и три смени, овие центри не можат 
да заземат голем простор. Тоа може да биде и некоја полица или неискористена 
клупа на која што ќе бидат поставени потребните материјали.

• литературен центар;

• математички/градежен центар; 

• научен/истражувачки центар; 

• уметнички центар;

• семејно - драмски центар;

• компјутерски/информатички центар. 
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Во поголемиот број училишта во Македонија, училниците ги делат ученици од 
одделенска и од предметна настава. Иако промените во основните училишта се 
започнати пред повеќе од 15 години, се уште во некои училишта не е најдено 
решение како уредувањето на училницата во одделенска настава, кое подразбира 
работа по центри на активности, што значи работа во групи, да не претставува 
проблем за наставниците и учениците од предметна настава. Некои училишта 
кои многу се залагаат за создавање позитивна училишна клима, што поддржува 
промени, имаат најдено решенија на овој проблем.  

Како што за учениците од одделенска настава е важно да создадат правила на 
однесување, истото е многу важно и за учениците од предметна настава. Кога 
и тие ќе се обврзат да ги почитуваат донесените правила, меѓу кои и правилото 
„да се почитува туѓата работа и туѓите изработки”, тогаш нема да се случува сето 
она што го изработиле децата од одделенска настава да биде оштетено. Доколку 
на ова се додаде дека целото училиште би требало да има донесено “Кодекс на 
однесување”, тогаш секој ученик и секој вработен во училиштето ќе се потруди 
нивното однесување да одразува почит и иницијатива за заемна соработка.

Едното решение е наставниците од одделенска настава и 
класните раководители и предметните наставници да се 
среќаваат постојано и заеднички да го планираат уредувањето 
на просторот. Во овој процес се влучени и учениците кои ја 
делат истата училница. Притоа, дел од просторот на ѕидовите 
го користат учениците од одделенска настава, а дел учениците 
од предметна настава кои ги изложуваат своите изработки.

Другото решение е да се направи распоред на мешани смени, 
односно во иста смена да одат и ученици од одделенска 
и ученици од предметна настава. Во таков случај, дел од 
училниците можат да ги делат учениците од одделенска, 
а дел учениците од предметна настава. На пример во една 
смена ќе работат учениците од I и II и  V и VI  а во другата 
смена учениците од III и IV и VII и VIII, или пак I и III 
и V и VII во една смена и II и IV и VI и VIII одделение во 
друга смена.



ПРЕДЛОЗИ ЗА УРЕДУВАЊЕ 
НА УЧИЛНИЦИТЕ СПОРЕД 
ВОЗРАСТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Шестгодишни деца 

• Распоредот на мебелот треба да ја 
поддржува независноста кај учениците, 
како и новите предизвици во учењето. 
Просторот треба да се уреди такашто на 
шестгодишните деца ќе им се остави 
простор да се рашират и да се движат 
брзо додека работат. Сите површини 
за работа не мора да бидат клупи и 
нема потреба да има столчиња на 
сите маси или површини за работа. 
Масите треба да бидат групирани 
така што ќе биде направен простор 
за работа за 4-6 деца. На малите табли 
или штафелаи може да се работи и 
без столчиња.

• Материјалите за учење треба да 
стимулираат активно и конкретно 
истражување, треба да вклучуваат 
најразлични игри и знаења за 
уметноста. 

• На оваа возраст треба да има 
повеќе задачи кои вклучуваат молив 
и хартија, но ова не мора нужно да се 
поврзува со активно истражување. 
Понудете потрошни материјали за 
пишување.

• Изработките треба да се менуваат 
често. Треба да се изложат изработки 
од децата во кои може да се види 
како течел процесот на учење. (на 
пр., листа на која се претставени 
честите грешки или пак примери на 
квалитетно завршена работа). 
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Седумгодишни деца 

 
• Учениците треба да имаат можност да 
работат индивидуално, во двојки или 
во групи, при што групите треба да се 
формираат по различни критериуми. 
Начинот на седење треба да се менува 
често.

• Потребен им е простор кој нуди 
приватност и каде што може 
да се разрешат проблемите со 
другарчињата. 

• Катчињата (освен истражувачкото 
и катчето со дрвени форми) треба да 
бидат конципирани како катчиња каде 
што стојат материјалите, децата ги 
земаат материјалите од тие катчиња и 
се враќаат да работат на своето место.

• Материјалите за учење треба да 
содржат многу помошни материјали,  
како сложувалки, мали коцки, лавиринти, 
разни реквизити и сл. Овие материјали 
можат да го збогатат истражувањето, 
драмските игри и комуникацијата меѓу 
децата.

• На децата треба да им се даде голем 
избор материјали за пишување и 
сликање. Треба да им се покаже како се 
користат тие материјали во математиката, 
науката, јазикот користејќи се со мали 
симболи. 

• Фокусот се префрла на завршните 
продукти и се дава големо значење 
на изложбениот процес. Треба да се 
создаде изложба на која е претставен 
процесот на создавање на производ. 
Не е толку важно да се изложи совршен 
производ. 

• Треба да се постават табли каде што 
може да се следат најразлични рубрики 
(на пример, “Место за уредникот” близу 
до катчето за пишување) или “Авторско 
столче” што ќе им нуди на децата 
можност да се оценуваат самите себе. 

• Да се организира место каде што ќе 
се претстави индивидуалниот подем 
на децата без да се прави споредба со 
другите деца.



Осумгодишнигодишни деца 

• Уредувањето треба да подразбира 
можности за групна работа. Групите 
треба често намерно да се мешаат, со цел 
да се создадат нови пријателства и да се 
организираат заеднички активности на 
момчињата и девојчињата.

• Мебелот треба да може лесно и брзо 
да се преместува, во зависност од 
потребите на групата.

• Поголемиот дел од материјалите треба 
да се наоѓаат во посебно означени места 
за потрошни материјали во училницата.

• На помладите ученици или оние 
кои се физички оневозможени да 
препишат од табла, треба да им се 
обезбеди копија од тоа што се работи 
за да можат да ја користат додека 
запишуваат во тетратка.
 
• Треба да се продолжи со обезбедување 
материјали кои поттикнуваат конкретно 
и активно истражување.

• Материјалите кои се во училницата 
треба да им помагаат на учениците да 
развијат мултикултурни перспективи 
и да учат за меѓусебната зависност на 
заедниците. 

• Материјалите  за  учење исто така треба 
да содржат формулари за планирање 
и за постигнати резултати, листи за 
самоевалвација на зададените задачи) 
кои ќе им помогнат на децата да се 
организираат, реално да планираат и 
да го следат остварувањето на своите 
планови.

• Треба да биде истакната работата 
на целата група, а не индивидуалната 
работа на секој ученик. Треба да се 
претстави работата на сите ученици 
и да се стави акцент на различноста 
и посебноста на секој истакнат 
производ/проект.
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Деветгодишни деца  

• Мебелот треба да биде наместен 
така што ќе може лесно се поместува 
за да може училницата да се уреди 
во зависност од потребите на часот 
или моменталниот интерес на децата. 
Секоја форма на работа треба да има 
јасна цел и тој вид уредување треба да 
трае толку колку што е тоа потребно 
за проектот на кој се работи, а потоа 
треба да се смени.

• Мебелот треба лесно и брзо да се 
преместува,  во зависност од потребите 
на групата.

• Поголемиот дел од материјалите треба 
да се наоѓаат во посебно означени места 
за потрошни материјали во училницата.

• Во наставата треба да се внесат 
многу материјали кои подразбираат 
интензивна и детална работа како на 
пример, мапи и дијаграми.

• Треба да се користат материјали кои 
поттикнуваат конкретно и активно 
истражување.

• Треба да се изложат изработките кои 
ја покажуваат способноста на девет 
годишните деца за детално и целосно 
истражување, како и способноста за 
создавање комплетни производи. 
Тенденциите за натпреварување треба 
да се насочуваат кон само- евалвација.

• Треба да се користат постери и 
знаци кои внесуваат хумор и ја 
прават попозитивна атмосферата 
која во моментот на децата им задава 
грижи (има примери каде што трето-
одделенците или четврто- одделенците 
во средината на кругот пишуваат 
„не можам“ и потоа ги пречкртуваат 
зборовите со дебела дијагонална 
црта).



Десетгодишни деца 

• Уредувањето треба да подразбира 
можност за работа во големи групи и 
да им овозможи на учениците сами да 
изберат место на седење кое одговара 
на нивните моментални потреби. 
Местата за мир и одмор сé уште се 
многу потребни.

• Учениците треба да помагаат во 
уредувањето на училницата. Тие треба 
да учествуваат во донесувањето на 
одлуките како да се групираат масите 
и како да се организира слободниот 
простор. 

• Треба да се користат материјали кои ја 
поттикнуваат меморијата, да се направи 
стратегија за учење најразлични факти, 
математика, пеење, драма, поезија и 
читања во хор.

• Треба да се обезбедат игри 
или материјали за учење кои го 
поттикнуваат движењето.

• Треба да се обезбедат услови кои 
им овозможуваат на учениците да се 
фокусираат на деталите, на правењето 
мапи, на следење и истражување, на 
правење стрипови/ сликовници.

• Готовите проекти треба да се изложат и 
да се стави акцент и на индивидуалната 
заложба и постигнување на учениците 
како и на групната работа. Кај десет- 
годишните деца ова може да ја 
зајакне меморијата или интересот за 
колекционерство.
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ПРИмЕР НА учИЛНИцА



Литературниот центар содржи книги, списанија, разновидна  детска  литература  и  
во  него  се  планираат  активности  за  слушање  и  пишување. Овој  простор  е  тивок  
и  во  него  децата  можат  да  седат  и  да  разгледуваат  книги, да  си  читаат  едни  
на  други, или  може  некој ученик од погорните одделенија или  родител/волонтер  
доброволно да  им  чита. Литературниот центар често е збогатен со перничиња, 
фотељи или клупи обложени со мек материјал, за децата да се чувствуваат пријатно 
додека престојуваат во него. Во креирањето на овој центар би требало да се вклучат 
родителите кои со мебел кој не им користи како и со свои идеи можат да го збогатат 
овој простор. Овој  простор  би  можел  да  содржи аудио уреди и слушалки за  да  
можат  децата  да  слушаат  музика  или  приказни. Децата треба да бидат поттикнати 
да создаваат и свои сопствени книги, да им ги  читаат на другите, да слушаат и 
измислуваат приказни и да ги драматизираат.
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ЛИТЕРАТуРЕН цЕНТАР

Материјали за пишување:

• Фломастери, боички, пенкала и моливи;
• Хартија, гуми за бришење;
• Лепак или селотејп;
• Дупчалки и спојувалки;
• Маса.

Што сé може да има во литературниот центар:
 

• Книги, енциклопедии;
• Карти, мапи, глобус (можат да се носат во други катчиња ако е потребно);
• Постери на разни теми
• Песни или приказни напишани на големи хамери;
• Постери со актуелности.



КАКО ДА СЕ КОРИСТИ ЛИТЕРАТУРНИОТ 
ЦЕНТАР/ БИБЛИОТЕЧНОТО КАТЧЕ

Задачи:

Секој ученик треба правилно да започне да ги употребува 
материјалите во литературниот центар.

Материјали

• Организирани и јасно означени полици;
• Хартија во разни бои, облици и големини;
• Фломастери, боички, боја, четки, моливи, пенкала и креди;
• Лепак, дупчалки, спојувалки, ленти и друго;
• Острилка;
• Карта.
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ПОСТАПКА

1.  Поделете го одделението на две групи. Одредете еден од учениците 
да им чита приказна на останатите ученици, додека вие им ја објаснувате 
постапката на учениците.

2. Учениците седнуваат полукружно на подот пред полиците во 
литературното катче.

3. Започнете со тоа што ќе кажете: „Денеска ќе зборуваме за тоа на 
колку различни начини можеме да го користиме литературното катче. 
Колкумина од вас во градинка работеле во литературно/библиотечно 
катче“? (Некои од учениците ќе ја кренат раката или ќе кажат дека 
работеле активности во ова катче.) Доколку нема такви ученици, Вие 
самите, преку отворени прашања, побарајте одговори од децата. 

4. Запрашајте ги какви активности имале во тоа катче минатата 
година или какви активности би можеле да имаат? Учениците 
ќе опишат на кој начин го употребувале или би можеле да го 
употребуваат ова катче.  
 
5. Запишете ги одговорите на хартија.



ПРОЦЕНА

Ако учениците се во состојба да го применат солидно тоа што го научиле, тие веќе 
се подготвени да им бидат преставени нови материјали. Ако кај учениците се јават 
тешкотии, тогаш наставниците ќе треба повторно да ја повторат постапката или 
заедно со учениците да минат едно извесно време во литературното катче и да им 
демонстрираат на учениците како треба правилно да се употребуваат материјалите.

6. Замолете ги учениците да ви демонстрираат неколку начини за 
користење на литературното катче (доволно ќе биде ако двајца или 
тројца ученици демонстрираат).

7. Дозволете им на учениците да го применат тоа што го дискутирале.

8. Искоментирајте како можат да се употребуваат материјалите на 
различни начини.

9. Упатете ги учениците како да ги расчистат материјалите откако ќе 
поминат период од 15 до 20 минути во истражување на истите.

10. Разговарајте со учениците за тоа какво искуство стекнале и  
поттикнете ги да одговорат на поставените прашањата.
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ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ

Во литературниот центар наставникот може да ги реализира 
и следниве активности кои се многу интересни за децата:

• правење книги
• употреба на материјали за колаж
• бои за да се илустрираат книгите кои ги направиле учениците 
• употреба на другите катчиња во училницата во функција  на  
поттикнување на писменоста

ИЗБОР НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЛИ ИЗБОРНИ МАТЕРИјАЛИ

за читање

• Книги, аудио записи, и песни напишани на хамери;
• Линиари или стапчиња за покажување на зборовите
• во книгите или на картите;
• Перници или мебел со детска големина; 
• Игри за читање направени дома или купени.

за пишување
 

• Креди, боички, пенкала, моливи и четки за сликање;
• Стари списанија;
• Картончиња на кои има напишано зборови или реченици.

Ако учениците одберат да ги проучуваат живеалиштата, би било корисно наставникот 
сам или со помош на некој родител да направи куќа, кафез или нешто друго. 
Учениците треба слободно да се остават да го нацртаат или да го напишат тоа што го 
сакаат. Некои ученици можеби ќе одберат да пишуваат за тоа каде живеат мечките, 
некои пак каде живеат луѓето. Важно е да се запомни дека на учениците треба да им 
биде понуден избор и дека тие ќе можат слободно да прават избори.



Авторски стол

 е место каде што може 
да седне она дете кое има на своите 
другарчиња да им соопшти нешто 
оригинално, било да е тоа некоја случка 
или некоја негова приказна. Кога децата 
се описменети и кога се во можност 
да напишат текст поврзан со нивните 
доживувања, впечатоци и толкувања 
на веќе познати содржини, авторското 
столче е место каде што му се укажува 
посебно внимание на малиот автор. Исто 
така, за нив би било интересно да запишат 
некое свое видување за однесувањето 
на некој лик од прочитана книга, да дадат 
поинаков крај на прочитан расказ итн. 
Авторскиот стол се изработува на многу 
едноставен начин. Едно од столчињата во 
училницата се обложува со парче картон 
или платно на кое што пишува “авторски 
стол” и на него седнуваат учениците кои 
пред целото одделение го читаат текстот 
на кој тие самите се автори. 



Овој простор содржи игри што ќе 
им помогнат на децата да научат 
да спојуваат сродни предмети, 
да бројат и да категоризираат, 
да измислуваат сопствени  игри, 
како и да  вежбаат примена на 
математичка терминологија. 
Активностите во овој центар  им 
помагаат на децата да ги развијат 
своите интелектуални способности, 
малите мускули и координацијата 
на окото со раката. 

Кога децата ги делат и 
позајмуваат дрвените форми, 
кога ги споделуваат и  решаваат 
проблемите, тогаш децата ги 
развиваат своите социјални 
вештини. Во овој центар би требало 
да има разни тродимензионални 
дрвени форми, (коцки, квадари, 
конуси, пирамиди, цилиндри 
во разни големини) со кои што 
децата можат да прават измислени 
или реални структури, како што 
се згради, градови, фарми и 
зоолошки градини.
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мАТЕмАТИчКИ цЕНТАР/гРАДЕЖЕН цЕНТАР



Овој центар секогаш е активен дел во училницата. Кога децата градат со 
дрвените форми, тие не само што играат, туку низ таа игра тие учат. Тогаш 
се развиваат нивните математички способности, се проширува способноста 
за размислување, се зголемуваат социјалните вештини и способноста 
за разрешување проблеми. Се поттикнува нивната креативност и се 
развива концентрацијата.

Децата и воспитувачите можат да го дополнуваат овој простор со разни 
превозни средства, мали играчки на домашни и диви животни и разни други  
работи  што  децата  можат  да  ги  замислат  и  придонесуваат  да  се  развијат  
нивните  способности. Во овој центар треба да има кутии во кои што ќе се 
чуваат мали пластични мечиња или разни фигури на животни, пластични 
овошја и зеленчук или други фигури што можат да се најдат кај нас. 



На почетокот на училишната година наставниците треба да го претстават секој 
центар постепено и методично. Секој ден од неделата може да се претставуваат по 
еден до два центра. 

За да им го претстави центарот на учениците, наставникот треба да ги собере 
учениците во тој центар и да им ја демонстрира употребата на материјалите. Додека 
наставникот работи со учениците, треба да ги запишува на хартија коментарите 
на учениците за тоа како треба да се користат катчињата. Откако ќе заврши 
дискусијата, наставникот треба да ги закачи листовите на ѕидот во центарот, за да 
можат учениците полесно да се снаоѓаат, сé додека не ги усвојат навиките.

Откако учениците ќе можат лесно да се снаоѓаат во катчињата, наставниците имаат 
две опции. Можат да започнат да додаваат повеќе материјали во тој центар или на 
учениците да им престават нов центар (секогаш постепено и методично).

ШТО Сé МОжЕ ДА ИМА ВО МАТЕМАТИЧКИОТ ЦЕНТАР

• Тродимензионални дрвени форми; 
• Сложувалки;
• Домино;
• Линиари, ваги и други средства за мерење;
• Игри (кои се направени дома или се купени).

Создавање средина на учење за 21-от век



ЗАДАЧИ

Секој ученик треба правилно да започне да ги употребува материјалите во катчето 
за игра со дрвени форми или градежното катче.

УПОТРЕБА НА ГРАДЕжНИОТ ЦЕНТАР

МАТЕРИјАЛИ

• Организирани и јасно етикетирани полици;
• Коцки;
• Пластични играчки со лик на луѓе или животни;
• Пластични или метални колички;
• Постери, фотографии или цртежи од згради;
• Карта и фломастери.
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ПОСТАПКА

1. Поделете го одделението во две групи. Ако во училницата има родител 
кој волонтира или некој друг волонтер, на пример студент или повозрасен 
ученик, тој може на дел од учениците да им чита приказна додека Вие на 
другата група ú демонстрирате како да се однесува во овој центар.

2. Учениците седнуваат полукружно на подот пред полиците во 
градежното катче.

3. Започнете со тоа што ќе им нагласите на учениците дека ќе зборувате 
за различните начини на кои што може да се користи катчето за игра со 
дрвени форми, и со тоа што ќе ги запрашате учениците колкумина од нив во 
градинката работеле активности во ова катче. 

4. Запрашајте ги учениците како го употребувале катчето за игра со дрвени 
форми или градежното катче, додека биле во градинка? (Тие што работеле 
во тоа катче ќе ви кажат што работеле во тоа катче. Ако на учениците не им е 
познато како се игра во катчето со дрвени форми, тогаш треба да ги запрашате 
како тие би сакале да го употребат ова катче?)

5. Запишете ги нивните одговори на хартија.

6. Објаснете им колку играта во градежното катче може да им помогне 
да ги совладаат активностите и задачите од математиката и дека учењето 
математика во ова катче може да биде многу интересно.

7. Поттикнете ги учениците да ги забележат облиците и големините 
на коцките, со тоа што ќе стават две помали коцки врз една поголема. 
Забележувајте што ќе кажат.

8. Продолжете да им покажувате на учениците како коцките се направени 
за да претстават, една четвртина, една третина, една половина. Претставете 
им ги и другите форми кои ги има во катчето.

9. Замолете ги учениците самите да ви кажат како треба да го користат 
катчето за игра со дрвени форми.

10. Дозволете им на ученициите да го применат тоа што го разговарале.

11. Искоментирајте неколку соодветни начини за тоа како треба да се 
употребува материјалот од ова катче.

12. Откако учениците ќе поминат 15 до 20 минути во истражување 
на материјалите, започнете заедно со нив да ги враќате материјалите 
на место.

13. Разговарајте со учениците за тоа какво искуство стекнале и поттикнете 
ги да одговорат на поставените прашања.



ПРОЦЕНА

Ако учениците солидно го применат тоа што го научиле, тие се подготвени да се 
запознаат со нови материјали. Доколку, пак, имаат тешкотии во користењето на 
материјалите, тогаш наставникот ќе треба повторно да ги воведе во начинот на 
соодветно користење на материјалите.

Ако учениците треба да учат за „живеалишта”, наставникот би требало да постави 
пластични играчки со човечки ликови и ликови на животни. Овие ликови може 
да бидат направени и од самите ученици. Тие, исто така, може да изградат и 
најразлични живеалишта. Во овој центар би требало да има и разни форми кои 
можат да се надоградуваат, лего коцки или друг материјал за градење.



Во овој процес на поставување прашања и барање одговори, многу е важен процесот.
Производот од тој процес ќе бидат знаењата што децата ќе ги добијат за светот околу 
нив. Во обезбедувањето соодветни материјали, можат да се вклучат и родителите, како 
и да се искористат ресурсите во локалната заедница. И во овој центар материјалите 
треба да им бидат достапни на децата за да можат самостојно да работат.

Што сé може да има во научно-истражувачкиот центар

• Карпи
• Школки
• Глина
• Магнети
• Лупа
• Ваги
• Научни енциклопедии 
и списанија
• Растенија
• Енциклопедии
• Микроскоп
• Глобус
• Текстури со различна 
дебелина и боја
• Разни парчиња руда

• Лупа
• Шприцеви со разна големина
• Шишиња со вода во која што 
има растворено разни бои
• Мензури
• Инсектариум
• Хербариум
• Саксиско цвеќе
• Посадено жито
• Мов од дрва
• Папрат
• Парчиња дрво
• Разни видови листови
• Гранки од зимзелени дрва
• Разни видови семки и семе
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НАучНО-ИСТРАЖуВАчКИ цЕНТАР



Како да се користи научно-истражувачкиот центар

Научно-истражувачкиот центар е местото во коешто учениците ќе ги изведуваат своите 
експерименти и истражувања, местото од каде што учениците тргнуваат во научно 
истражување. Во овој центар учениците треба да ги стекнат првите знаења за тоа како 
се планира, реализира и евидентира еден експеримент. Процесот на истражување 
бара егзактност и во текот на тој процес може да се откријат работи за кои учениците 
претходно воопшто не размислувале. Учениците можат да истражуваат за сé она што ги 
опкружува, но доста често се мотивирани да истражуваат и за теми кои се атрактивни 
и несекојдневни за нив. На пр.: „Како се создаваат кристалите“, „Звучни вибрации“, 
„Необични животни“, „Кој сè живее под земјата“, „Силата на ветерот и воздухот “ и други 
теми што можат да предизвикаат голем интерес. 

Активностите планирани за научно-истражувачкиот центар многу често се изведуваат 
и надвор од училницата, кога децата се упатуваат на истражување на непосредната 
околина, а потоа во училницата се враќаат да ги средат впечатоците.

Во некои училници може да постои 
и еколошки центар што може да е 
поврзан и со научниот центар. 



Ако учениците треба да учат, на пример, за „Полињата во својата земја“ (или во некоја 
друга земја) добро би било наставникот да постави слики на коишто има претставено 
полиња и животни кои живеат во таа земја, книги со описи за тие полиња, примероци на 
семиња кои растат на тие полиња, за да можат учениците да истражуваат.
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ПриМер за дОПОЛНиТеЛНи аКТивНОСТи вО НаУчНиОТ цеНТар

Инсекти
Семиња
Микроскоп



ПРИмЕР НА учИЛНИцА



Центарот за уметност ги поттикнува децата да ја развиваат и да ја истражуваат 
сопствената креативност, да се забавуваат со нови материјали и  да доживуваат нови 
сетилни искуства. Покрај потрошните материјали  што  би  можеле да се најдат во овој 
простор, можат да се додадат и многу природни  материјали и други материјали што 
лесно може да се најдат во блиската  околина. 

Уметничкиот центар може да содржи и дополнителни упатства за користење различни 
средства и материјали при изработка на цртежи, слики и колажи и други изработки 
преку кои учениците можат да ја изразат својата креативна моќ и фантазија. 

Овој простор го поттикнува креативното размислување и 

изразување, во него се развиваат способностите за ликовно 

изразување, разрешување проблеми, комуницирање (вербално и 

невербално), самопочитување, се  развиваат  ситните  и  крупните  

мускулни  движења  и интелектуалните  способности.
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цЕНТАР зА умЕТНОСТ  

Што сè може да има во уметничкиот центар

Хартија:

• бела хартија за цртање;
• графичка хартија;
• хартија со линии;
• весници;
• украсна хартија;
• хартија во разни бои;
• салфетки;
• парчиња од тапетна хартија;
• картони;
• картонски кутии и ролни;
• хартиени ленти;
• хартиени чинии, кеси од 
хартија за купување;
• каталози, списанија со 
слики од деца и родители;
• употребени честитки, 
разгледници, материјали за 
пишување.

Боење и материјали за боење:

• темперни бои;
• водени бои;
• пастелни бои;
• бои за сликање со раце;
• туш;
• четки во разни дебелини;
• сликарски штафелај;
• теглички со капачиња за боја;
• пластични чинии;
• облека или кошули за заштита; 
• дрвени бои;
• фломастери;
• креди во боја;
• моливи;
• ножици;
• маркери во повеќе видови;
• сунѓери, крпи, весници.



Дополнителни активности

Демонстрирајте употреба на:

• кутија со реквизити;
• нови материјали; 
• употреба на коцките како 
мерни единици;
• употреба на другите катчиња во 
училницата.

Материјал за моделирање:

• глина за моделирање;
• пластелин;
• сукало;
• модли, пластични ножеви.

Зацврстувачи:

• хефталки и муниција;
• дупчалки;
• лепак (за хартија и дрво);
• селотејп;
• спојувалки;
• ластик;
• жица, чистач за шишиња;
• пластична жица ;
• волница, врвци за чевли;
• ленти, пластични цевчиња;
• конец.

Материјали за колаж:

• картонски ролни;
• корпи од јајца, мали кутии - 
картони;
• дрвени парчиња;
• парталчиња од ткаенини;
• пердуви, топчиња од памук;
• копчиња, , траки, клопчиња; 
• стиропор;
• разбој за ткаење.



Семејно-драмскиoт центар е задолжителен за децата од предучилишна возраст, а исто 

така е многу значаен и за децата од шест и седумгодишна возраст. Во овој центар 

шест и седумгодишните деца ќе можат да ги драматизираат разните содржини што се 

предвидени со наставната програма. 

Воспитниот тим ги планира, дополнува и менува реквизитите што ги користат  
децата  во  овој  простор. Една  недела, може  да  бидат  поставени  реквизити кои ќе  
опфатат активност за миење, друга недела реквизити за коса, понатаму, реквизити 
за негување домашни  животни, а веќе следната недела други реквизити, зависно од 
интересот на децата. Во состав на овој центар може да се постават и реквизити за 
готвење. Разновидните проекти за готвење се особено интересни и забавни за децата 
и овозможуваат децата да учат научни концепти, да пробаат нова храна, да ја јадат 
храната што сами ја подготвиле, да ги разберат математичките концепти итн.

Во  семејно-драмскиот центар или во семејно-драмското 
катче треба да има облека и реквизити со коишто децата  
ќе можат да играат различни улоги, да го изведат она  
што го гледаат во својот живот, што ќе им помогне да  го 
разберат светот околу нив. 
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СЕмЕјНО-ДРАмСКИ цЕНТАР



Доколку во училницата нема доволно 
простор, семејно-драмскиот центар може да 
биде претставен само со „кутија за реквизити 
и костими“. Реквизитите како и некој елемент 
од костим (на пример шапка, ракавици и 
сл.) можат да помогнат во развивањето на 
социјалните и комуникациските вештини, како 
и во драматизирањето на разни содржини од 
наставната програма. 

На пример, ако се учи за „живеалишта“, 
учениците во одделението можат да ја 
прочитаат приказната „Трите прасиња“. 
Наставникот може да им предложи на учениците 
да ја употребат кутијата со реквизити во која 
што има поставено маски со ликовите на трите 
прасиња, волкот, слама и прачки. Наставникот 
може да им предложи на учениците да ја 
употребат кутијата во центарот за игра со 
форми. Учениците можат сами да постават 
сцена и да ја одиграат приказната.



КОмПјуТЕРСКИ цЕНТАР 

Компјутерскиот центар е интегрален дел во училницата за 21-от век. Компјутерите претставуваат 

драгоцено средство за работа и извор на информации и за наставникот и за учениците. Со 

помош на компјутерите може да се задоволат образовните потреби на сите ученици, во 

зависност од нивното развојно ниво. Користејќи разни образовни софтвери, децата можат да 

ги завршат задачите што им се дадени од наставникот на интересен начин што ги опфаќа сите 

нивни сетила. Доколку постои добар образовен софтвер, децата ќе можат да развијат широк 

опсег на знаења и вештини. 

Кога во училницата постои компјутерски центар или кога децата секојдневно го користат 
компјутерот, тој станува дел од нивните секојдневни активности. Компјутерот треба да биде 
сфатен како корисна алатка во учењето, а не како посебен предмет.
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Когнитивни вештини - Со помош на компјутерите децата можат да ги развиваат јазичните и 
математичките вештини, да ги сфатат причинско-последичните односи, да решаваат проблеми, 
и креативно да се изразуваат.

Емоционални вештини - Совладувајќи ги компјутерските вештини, децата можат да ја зголемат 
самодовербата. Работењето на компјутер е предизвик за децата, но исто така и големо задоволство 
кога ќе успеат да совладаат некој проблем. Задоволството е уште поголемо кога својот успех ќе 
можат да го споделат и со другарчињата и со возрасните.

Социјални вештини - Работењето во двојки и во групи им помага на децата да ги развијат 
своите социјални вештини. Работејќи заедно, децата разменуваат мислења и идеи, 
преговараат и се договараат.

Децата во одделенска настава можат најмногу да добијат кога го користат 
компјутерот во училницата со образовен софтвер што одговара на нивната 
возраст и развојно ниво, кога работат активности што произлегуваат од 
наставната програма и кога нивната работа може да се примени на реални 
проблеми и со конкретна цел.



Истражувањата покажуваат дека употребата на компјутерите во училницата 
со децата од одделенска настава, има позитивни ефекти за учениците 
поради тоа што:

• Активностите за учење се реализираат на нов и креативен начин 
или пак се реализираат активности што се можни само со помош на 
технологијата;

• Компјутерите се користат како алатка за учење во училницата и не е 
потребно учениците да одат во компјутерски лаборатории;

• Компјутерите се користат на начин што им дозволува на сите ученици 
да ги завршат зададените задачи успешно, самостојно и во одреденото 
време;
 
• Компјутерите дозволуваат активностите да се прилагодат на развојното 
ниво и потребите на учениците;

• Кoмпјутерите се користат за задачи што произлегуваат од наставната 
програма и што ги задоволуваат образовните стандарди;

• Компјутерите се интегрирани во училницата и се користат во контекст 
на тоа што се работи, а не во компјутерска лабораторија кога се користат 
апликации што не се однесуваат на конкретната работа што се одвива 
во училницата;

• Компјутерскиот центар би требало да биде само еден од центрите низ 
којшто ученикот може да учи и истражува;

• Образовниот софтвер е интерактивен и базиран на принцип на 
истражување;

• Наставниците се запознати со софтверот и умеат да ги користат 
компјутерите во училницата.
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Кога компјутерите се интегрирани во наставната програма како важен елемент за подучување 
и кога се користат во решавање реален проблем со вистинска цел, децата ќе добијат драгоцени 
компјутерски вештини и способност да го користат компјутерот како природно средство за учење. 
Наставниците во 21-от век се запознаени со користа од примената на компјутерите во училницата и 
подготвени се да применуваат разни образовни софтвери во училницата, како на пример. 



Во училницата за шест и седум годишни деца може да има и центар за игра со 
дрвени геометриски форми (градежно катче) кој многу често се поврзува и со 
математичкиот центар.
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Организацијата на основните материјали по центрите е заснована на поврзување на 
информациите и на истражување. Бидејќи учениците учат со асоцијација на новите и 
старите информации и низ познати материјали, логично е во центрите за учење да се 
формираат слични материјали. 

Сите центри треба да се организираат и да се постават во училницата логично, бучните 
катчиња треба да бидат поставени еден покрај друг. Тивките исто така. 

во катчињата треба да се поставени и означени основните материјали за тој центар.

центрите во кои е неопходно децата да разговараат, во коишто се создава извесна бука 
треба да бидат едeн до друг. доколку во училницата постои чешма, тогаш центрите во 
коишто се создава неред или каде што е потребно користење вода, треба да бидат блиску 
до чешмата. 

центрите, пак, за што е потребна тишина, исто така, би требало да бидат едни до други. 
Ha пример, добро би било уметничкиот и научниот центар да бидат поставени блиску 
до чешмите, а центарот за читање да биде поставен блиску до центарот за пишување. 
Наставниците треба да имаат јасен преглед на сите центри во училницата и лесно да можат 
да ги гледаат сите ученици, а учениците лесно да се движат меѓу различните центри.

Во училницата за шест и седумгодишни деца може да има и центар за игра со 
дрвени геометриски форми (градежно катче), што многу често се поврзува и со 
математичкиот центар.

Центарот за игри со песок и вода е многу значаен за децата од шест и седум годишна возраст. 
Тој би требало да биде поставен во близина на градежното катче. 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ДЕЦАТА 
ОД ШЕСТ И СЕДУМГОДИШНА ВОЗРАСТ



ПРИмЕР НА учИЛНИцА
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Центарот за игра со стари предмети 
може да биде замена за уметничиот 
центар или центарот за игра со 
форми. Учениците и наставниците 
можат да донесат стари празни 
кутии, пластични тегли, пластични 
или метални капачиња од шишиња и 
разни други предмети. Сите предмети 
што ќе се донесат во овој центар 
треба да бидат безбедни за употреба. 
Учениците можат да ги употребат овие 
материјали за да направат скулптури.

Центарот за слушање би требало да 
биде блиску до литературниот центар. 
Во него треба да има поставено, 
видео-аудио уреди и записи на кои 
што има снимено приказни и книги. 
Во овој центар, исто, може да се 
постават и музички инструменти и 
слушалки.
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цЕНТАР зА ИгРАњЕ СО СТАРИ ПРЕДмЕТИ

ЕТНОЛОШКИ цЕНТАР

цЕНТАР зА СЛуШАњЕ

Во многу училници се забележува и 
етнолошки центар каде што се изложени 
разни изработки на учениците или 
готови предмети што зборуваат за 
припадноста на учениците кои учат во 
таа училница. 

Доколку во училницата учат ученици 
од повеќе етнички заедници, многу 
е важно во етнолошкиот центар да 
има изработки и предмети што ја 
претставуваат секоја етничка заедница. 



Овој центар се поставува во училницата 
повремено и обично е поврзан со новата 
тема или лекција што се учи. На пример, 
ако учениците учат за „океаните во светот“, 
учителот може да постави маса за откривање. 
На масата може да има поставено морска 
храна. Учениците можат да ја пробаат храната 
и да направат карта на која што ќе запишат кој 
од пробаните специјалите им се омилени. Оваа 
активност може да се спроведува цела недела. 
Следната недела на масата може да се постават 
алги, песок, корали, школки, каменчиња, што 
учениците ќе можат да ги средуваат според 
нивната боја - од најсветло до најтемно или 
според мекоста - од најмеко до најтврдо. 
Учениците на хартија можат да залепат песок, а 
наставниците можат да им покажат со употреба 
на мапи и карти во кој дел на светот може да 
се најдат одредени видови песок. Центарот за 
откривање треба да биде поставен блиску до 
научниот, уметничкиот или драмскиот центар.

Овој центар е многу интересен за децата зашто  
во него децата имаат можност за разни сетилни 
искуства и тие уживаат да престојуваат во него. 
За жал, наставниците избегнуваат да го користат 
затоа што може да создаде неред во училницата. 
Меѓутоа, наставниците не смеат да заборават 
дека овој простор на децата им нуди многу 
можности за учење, креирање, размислување 
и за  развивање на мускулите. Овде децата ги 
осознаваат математичките поими, научните 
идеи и ја развиваат креативноста.

Што сé може да има во центарот за игри со песок и вода:

• Лопатки, гребла, сита;
• Инки;
• Направи за правење меурчиња;
• Сламки;
• Пластични материјали што можат да се 
позајмат од математичкиот или научниот центар. 

цЕНТАР зА ОТКРИВАњЕ

цЕНТАР зА АКТИВНОСТИ СО ПЕСОК И ВОДА



Во училницата на 21-от век важно е просторот да се користи креативно и 
рационално. Овде доминраат ученички изработки кои го рефлектираат она 
што учениците го работат во тој период. Тука има индивидуални и групни 
изработки на учениците, постери што на сликовит начин го дополнуваат она 
што се работи според наставната програма или што им помага на учениците да 
го прошират своето учење.

Добро уредената училница функционира според претпоставката дека секој има 
потреба од припадност и потреба средината во која што учи да ја чувствува како 
своја. Би било добро доколку постои можност секој од учениците да располага со 
свој индивидуален простор.

Од учениците се очекува да бидат одговорни не само за своето учење, туку и за 
амбиентот во којшто минуваат најголем дел од денот и затоа треба и тие да земат 
учество во креирањето на просторот во училницата. 

КОРИСТЕњЕ НА SИДНИТЕ ПОВРШИНИ НА КРЕАТИВЕН НАчИН

На тој начин:

• На учениците им се дава порака дека нивните изработки се вредни;
• Секој ученик е мотивиран и поттикнат за успех;
• На учениците се гледа како на индивидуи со различни интереси 
и потреби;
• Учениците се во можност да ја забележат поврзаноста помеѓу животот 
и она што го учат во училницата; 
• Се зголемува чувството на сигурност; 
• Учениците се чувствуваат компетентни и способни;
• Учениците се поттикнати да размислуваат, прашуваат, предлагаат.

Создавање средина на учење за 21-от век



Истакнувањето на материјалите и изработките на учениците треба да биде во 
согласност со возраста, потребите, интересите, активностите и темата што се 
реализира. 

Начинот на кој се истакнати изработките е исто така многу важен. Истите треба 
да бидат поставени на висината на видното поле на учениците, со цел да бидат 
достапни и јасни за нив. Може да се искористат табли од стиропор, обложени со 
платно или пак дрвени површини што се закачени на ѕидот. 

Би било добро во уредувањето на училницата да се вклучат и родителите или 
поширокото семејство на учениците.  Доколку постои можност би било убаво еден 
агол од училницата да им биде посветен токму ним, со што децата уште повеќе ќе 
ја чувствуваат училницата како свој втор дом.



1. Obezbedete bezbeden prostor za decata {to lesno 
}e mo`e da se nadgleduva.

2. Obezbedete prijaten prostor za decata vo koj{to 
tie }e se ~uvstvuvaat udobno dodeka u~estvuvaat vo 
raznite aktivnosti.

3. Organizirjte go prostorot spored nivniot interes, 
taka {to decata }e bidat pottiknati da u~at i da se 
razvivaat.

4. Koristete izobilstvo razni soodvetni materijali 
koi }e im bidat lesno dostapni na decata i {to }e gi 
stimuliraat da istra`uvaat, igraat i u~at.

5. Ohrabrete gi decata da zemaat aktivno u~estvo 
vo planiraweto, ureduvaweto i odr`uvaweto na 
u~ilnicata.

6. Modificirajte go prostorot vo u~ilnicata za da 
izleze vo presret na potrebite na odredeni deca ili 
grupa deca.

7. Koristete ja okolinata na u~ili{teto kako izvor od 
koj{to mo`e da se nau~i.

Обезбедете пријатни, безбедни, здрави и 
стимулирачки услови што ги поттикнуваат 
децата на истражување, учење и независност.

ЛИСТА ЗА ПОТСЕТУВАЊЕ ПРИ КРЕИРАЊЕ СТИМУЛАТИВНА СРЕДИНА  



Создадете услови што кај децата го поттикнуваат 
чувството за припадност на заедницата. Услови 
што им даваат можности да учествуваат во 
организирање на правилата според коишто 
децата ќе се однесуваат.

1. Sekoga{ koga e mo`no, anga`irajte gi decata vo sozdavawe 
na pravilata vo vrska so nivnoto odnesuvawe i u~estvo vo 
nastavata.

2. Sozdadete uslovi vo koi{to se reflektira demokratska 
praktika.

3. Postojano iznao|ajte soodveten na~in da ja pottiknete 
samoregulacijata i nezavisnosta kaj decata.

4. Pozitivno naso~uvajte go odnesuvaweto na decata imaj}i ja 
vo predvid li~nosta na sekoe dete i nivnoto razvojno nivo. 



Создадете такви услови за учење, во 
коишто секое дете се чувствува пријатно

1. Sozdadete atmosfera vo koja{to sekoe dete }e se 
~uvstvuva prijatno i kako da e del od taa zaednica.

2. Poka`ete po~it kon decata taka {to }e poka`ete iteres 
za nivnite ~uvstva, idei i iskustvo.

3. Sozdadete uslovi vo koi{to sekoe dete mo`e slobodno da 
se izrazi.

4. Sozdadete uslovi {to gi pottiknuvaat decata da prezemat 
inicijativa vo sopstveniot razvoj i u~ewe.
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