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1 Вовед 

Go-Lab проектот има за цел да се осврне на потребата на Европа од млади, вешти 

луѓе, ентузијасти за наука, кои науката би ја гледале како нивна идна кариера, за да 

има загарантирана конкурентност и просперитет. Така, во согласност и со препораките 

од Извештајот на Рокард 'Нова педагогија за иднината на Европа' (Рокард и др., 2007), 

која ги објаснува основите за вовед во пристапот на учење преку истражување во 

научната наставна програма во Соединетите Држави, Go-Lab како цел си поставува да 

ги охрабри младите ученици да:  

 се вклучат во научни теми; 

 се стекнат со научни вештини за истражување; и 

 да ја искусат културата на науката во мотивирачки услови, со преземање 

активни, насочени, експерименти, извршени во поосновни или во високо 

нивонаучни средини. 

За да се постигне тоа, Go-Lab проектот нуди: 

 збир на далечински лаборатории, виртуелни експерименти, и сетови податоци 

(заедно наречени („онлајн лаборатории“) организирани во Go-Lab портал;  

 авторска средина за да се вклучат овие онлајн лаборатории во педагошки 

структурирани простори, од страна на наставниците, за активно учење ;  

 онлајн апликации како когнитивни платформи за учениците; и 

 можности за социјална интеракција.  
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Онлајн лабораториите на Go-Lab се погодни да се интегрираат во вообичаените 

активности на часот. За да се олесни овој процес, Go-Lab нуди педагошки методологии 

и технички инфраструктури за наставниците: 

 за водење на припремата на активности во рамки на учењето преку 

истражување со креирање конкретни простори за учење; 

 за пристап до ресурси кои го олеснуваат креирањето реалистички и интересни 

активности; 

 за присвојување, збогатување и/или модифицирање на овие активности преку 

онлајн заедница. 

Во својот пристап Go-Lab се фокусира на ученици на возраст од 10-18 години, и 

покрива доцно основно образование, средно образование, и како опција, почеток на 

високо образование. На овој начин се почнува со вклучување во наука во рана фаза, 

што се смета за важна подготовка (Рокард, и др., 2007). 

Овој Прирачник за поддршка на наставниците има за цел да им помогне на 

наставниците по научни предмети да пристапат до Go-Lab методологијата, алатките и 

ресурсите за да креираат и презентираат активности базирани на истражување и 

напредна технологија кои би ги користеле со учениците на часот. 

Ова поглавје е краток вовед во општите цели на Go-Lab и на овој Прирачник. Глава 2 

се однесува на теоретските основни информации кои му претходат на развојот на 

проектот; го опишува она што е моментално познато за активното учење преку 

истражување, и активно учење преку истражување со симулации и далечински и 

виртуелни лаборатории, и како Go-Lab проектот ќе го однесе моменталното знаење 

чекор понапред. Глава 3 се однесува на Go-Lab порталот; претставува чекор-по-чекор 

водич што им олеснува на наставниците пристап и користење на сите услови 

овозможени од порталот. Глава 4 се однесува на Go-Lab авторската средина; 

претставува чекор-по-чекор водич што им помага на наставниците да креираат 

сопствен Простор за истражување (ПУИ) за примена на часот. И на крајот, Глава 5 се 

однесува на Go-Lab можностите за поддршка и комуникација на наставниците; 

претставува чекор-по-чекор водич за тоа како може наставниците да добијат поддршка 

од експертските и соодветните по возраст заедници. 
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2 Go-Lab теоретска рамка 

2.1 Основни информации: За научно образование базирано на 

активно учење [IBSE] 

Да се разбере науката е есенцијално во денешното општество. Разбирањето на 

науката во јавноста во голема мера има влијание од искуствата на наставата по науки. 

Така, важно е наставниците по науки да ја разберат науката и да дадат нејзин точен 

приказ на часот. Науката е дефинирана како збир на знаење, процес на истражување и 

луѓе вклучени во научната средина. Наставниците по науки вообичаено се фокусираат 

на збирот на знаење што е дел од нивниот предмет. Учениците исто така треба да го 

разберат процесот на научно истражување; а тоа разбирање треба да дојде преку 

нивните искуства на часовите по науки и надвор од училиштето. Во последните години 

разни модели на научно истражување се развиени и во голема мера признаени. 

Собирањето валидно, сигурно знаење се покажа како цел на сите модели. 

Наставниците по науки треба да ги сфатат слабите и јаките страни, процедурите и 

логичките проблеми на различните модели на истражување. Неколку дефиниции за 

науки ги вклучуваат луѓето кои се вклучени во таа средина. Сепак, се покажало дека во 

историјата на науките, времето и повторувањето се историја на научниците. 

Препознавање на индивидуалните квалитети кои се важни за научниците и нивно 

чување од влијанието на човечкиот фактор се неопходни за сликањето целосна слика 

за една наука. На часот по науки треба да има баланс во акцентот на науката како збир 

на знаења, процес и човечка средина. 

Идејата за предавање науки преку истражување има долга историја во научното 

образование. Еднакво дола е и историјата на збунетоста за тоа што значи предавање 

науки преку истражување и, без разлика на дефиницијата, неговото имплементирање 

на час. Учењето преку истражување официјално е промовирано како педагогија за 

подобрување на учењето науки во многу земји (Бајби и др., 2008); Хаунсел и МекКун, 

2003; Минер и др., 2010), и од објавувањето на 'Научното образование сега: Обновен 

извештај за Педагогија за иднината на Европа (Рокард и др., 2007) сметан за еден од 

врвните образовни цели во Европа (според слични активности во САД на 

Националниот совет за истражување, 1996, 2000; Центар за образовен развој, Центар 

за научно образование, 2007). 

'Истражување' се дефинира во научната образовна литература дела означува 

најмалку три различни, но меѓусебно поврзани категории активности: што прават 

научниците (испитување научни феномени преку користење научни методи со цел да 

се објаснат аспекти од физичкиот свет); како учат учениците (преку спремање научни 

прашања и вклучување во научни експерименти како спој на праксата и процедурите 

на научниците); и педагогија, или стратегија на предавање, усвоена од наставниците 

по научни предмети (креирање и олеснување на активностите во рамки на учењето 

што им овозможува на учениците да набљудуваат, експериментираат и разгледуваат 

што им е познато според доказите) (Минер и др., 2010). Оваа полисемија на терминот 

делумно ја објаснува конфузијата која се поврзува со имплементацијата на 'научното 

образование базирано на истражување' (IBSE), термин што се користи како покритие 

за разни образовни пристапи, карактеризиран од различниот акцент што се дава на 

овие три различни активности за истражување. 

На пример, дефинирање на истражување од страна на Лин и др. (2004)  
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„намерен процес на дијагностицирање проблеми, критикување експерименти, и 

правење разлика меѓу алтернативи, планирање испитување, истражување 

претпоставки, пребарување информации, градење модели, дебати со врсници и 

формирање кохерентни аргументи“. (стр4) 

се чини дека става акцент на она што научниците го прават, додека дефиницијата на 

Националниот совет за истражување на САД 

“сет на меѓусебно поврзани процеси преку кои научниците и учениците 

поставуваат прашања за природниот свет и испитуваат феномени; така правејќи, 

учениците стекнуваат знаење и развиваат богато разбирање за концепти, 

принципи, модели и теории... и учат наука на начин кој е всушност одраз на тоа како 

науката функционира” (NRC, 1996: пар214)  

го префрла акцентот на како учат учениците, истакнувајќи ја сепак блиската 

поврзаност помеѓу истражувањето како научна пракса, и истражувањето како пристап 

за учење на учениците. 

Научното образование базирано на истражување исто така е опишувано како 

предавање и учење науки како истражување и преку истражување (Тамир, 1985; 

Чиапета, 1997; Зион и др., 2004). Активното учење науки преку истражување вклучува 

учење за начинот на кој напредува науката, и анализа на процесот на истражување 

изведен од другите, понекогаш со користење историски перспективи (Бајби, 2000; 

Шваб, 1962). Активното учење науки преку истражување, од друга страна пак, го 

вклучува ученикот во покренување истражувачки прашања, генерирање хипотези, 

креирање експерименти за истите да ги верификува, конструирање и анализирање 

аргументи базирани на докази, препознавање алтернативни објаснувања, и 

пренесување научни аргументи (Тамир, 1985). Предавањето науки преку истражување 

бара поделба на научните информации но и на способностите да се спроведува 

истражување, и уште подлабоко, сфаќање на поентата на научното истражување. 

На крајот, постојат убедливи докази од истражувања дека активното учење преку 

истражување води до подобро сфаќање и примање на знаењето во доменот 

(концептуално знаење) (де Јонг, 2006а). Неодамнешна мета-анализа во која биле 

прегледувани 138 студии, укажува на јасна предност за практикувањето активно учење 

преку истражување, согласно дадени инструкции, пред други форми на концептуално 

сфаќање што учениците го стекнуваат од нивното ученичко искуство (Минер и др., 

2010). 

Go-Lab проектот ја прифаќа потребата за наставниците по научни предмети да 

им го понудат на учениците најдоброто знаење и способноста да се вклучат во 

активно учење преку истражување, но истовремено со разбирање на активното 

учење преку истражување и како тоа резултира во научното знаење. 

2.2 Основни информации: За технолошки унапредени [TEL] 

средини за активно учење преку истражување  

Технолошки унапредените пристапи за изучување науки им овозможуваат на 

учениците доволно можности за истражување. Од тој аспект, важни се TEL средините 

што нудат симулации, игри, сетови податоци и/или далечински и виртуелни 

лаборатории. Во таквите средини технолошките можности директно се користат за 

педагошки цели така што истражувањето бара нелинеарни, манипулативни и тековни 

содржини што технологијата е во состојба да ги овозможи. Докази укажуваат дека TEL 

средините за истражување им овозможуваат на учениците ефикасни можности за 

учење и голем број студии покажуваат дека, според различни мерки, TEL базираното 
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истражување ги надминува подиректните пристапи од инструкциите (Алфиери и др., 

2011); Делауриерс и Виеман, 2011; Ејсинк и др., 2009; Марушиќ и Слиско, 2012; 

Скалисе и др., 2011; Сметана и Бел, 2012).  

Овие ветувачки резултати, сепак се прифатливи само доколку процесот на 

истражување е структуриран и поделен по платформи. Платформите играат стожерна 

улога во активното учење преку истражување. Постојат многу видови платформи. 

Пример се алатките за креирање хипотези, алатките за анализа на податоци, и 

алатките за сочувување и следење експерименти. 

Засега, има голем број на TEL средини за истражување кои на учениците им 

овозможуваат услови за истражување со интегрирана структура за поддршка и 

поделба по платформи. Примери за такви средини за учење се следните: Градот Смит 

(Smithtown) (Шуте и Гласер, 1990); Белведере (Belvedere) (Сатерс и др., 1995); БГуИЛ 

(BGuILE) (Раисер и др., 2001); БиоСвет (BioWorld) (Лаџои и др., 2001о); Островот на 

истражувањето (Inquiry Island) (Вајт и др., 2002); ОпштОбем (GenScope) (Хики и др., 

2003; Хики и Зуикер, 2003); SimQuest-базирани средини (де Јонг, Т. др., 1998); Ко-Лаб 

(Co-Lab) (ван Јулинген и др., 2005); WISE (Лин и др., 2004); STOCHASMOS (Куза и др., 

2011); и SCY (де Јонг, и др., 2010). Сите овие средини се базирани на симулации и/или 

далечински лаборатории. 

Go-Lab има склад на сетови податоци, далечински и виртуелни лаборатории (во 

понатамошниот текст 'онлајн лаборатории'), и се фокусира на нивно 

комбинирање и интегрирање со структура за поддршка и поделба по платформи.  

2.2.1 Различни предности за далечински и виртуелни лаборатории 

Далечински управувани образовни лаборатории (‘Далечински лаборатории’) им нудат 

на учениците можност да собираат податоци од вистинска, физичка лабораторија што 

вклучува вистинска опрема, од оддалечени локации. Како алтернатива постојат 

Виртуелни лаборатории кои ја симулираат вистинската опрема и експеримент. И 

далечинските и виртуелните лаборатории имаат конкретни предности за учење. 

Прва предност на далечинските лаборатории е дека тие не прикажуваат реална 

лабораторија, туку всушност учениците работат со вистинска опрема. Така, 

далечинските лаборатории им даваат на учениците пореално гледиште на научната 

пракса и лабораториската работа, вклучувајќи практични аспекти како на пример 

зафатена опрема итн. Друга предност на овие лаборатории е дека природно се 

прикажуваат грешките во мерење, додека во виртуелните средини грешките во 

мерењето честопати се игнорираат. Компетентност во еден домен вклучува 

спознавање на грешките во мерењето (или други грешки) што постојат и начин на 

справување со нив (Тот и др., 2009). Читањето инструменти во виртуелна 

лабораторија, од друга страна пак (посебно со можноста за зумирање) е вообичаено 

полесен отколку читање вистински инструменти. 

Во поглед на леснотијата на експериментирањето предностите се на страна на 

виртуелните лаборатории. Во виртуелните лаборатории, учениците може да 

експериментираат без трошоци и може полесно и неколку пати да го повторуваат 

експериментот така што идеите би биле брзо тестирани и евалуирани. Друга предност 

на виртуелните лаборатории е дека реалноста може да се прилагоди за да му служи 

на процесот на учење. Реалноста може да биде поедноставена со вадење детали (и 

така намалувајќи ја веродостојноста) или да биде 'зголемена' со додавање одредени 

карактеристики на реалноста (како на пример додавање вектори на подвижни 

предмети). Намалувањето на веродостојноста значи дека барањата од учениците се 

помалку сериозни што може да значи дополнително учење (Алеси, 1988). 
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Зголемувањето на реалноста значи дека концептите што не се видливи за учениците 

во физичката лабораторија стануваат видливи (како на пример текот на струјата, види 

пр. Јаакола и др., 2010). 

Кортер и колегите (Кортер, и др., 2007; 2011), кои ги споредија вистинските, 

далечинските и симулираните лаборатории на иста тема (машинско инженерство) не 

најдоа разлики во исходите од учењето, но увиделе дека учениците ги ценат повеќе 

далечинските и вистинските лаборатории поради нивниот реализам. Конг, Јеунг и Ву 

(2009) исто така кажуваат дека и наставниците и учениците покажуваат висок степен 

на вклученост во далечинските лаборатории. 

Како заклучок, далечинските и виртуелните лаборатории имаат свои специфични 

предности со кои придонесуваат во учењето; секоја од нив исто така се фокусира 

делумно на преклопување но и на различни цели на учењето (Ма и Никерсон, 2006). 

Go-Lab го промовира користењето и на двете лаборатории поради сите 

горенаведени причини. 

2.2.2 Улогата на платформите во активното учење преку истражување во 

онлајн лаборатории 

Поделбата на платформи се однесува на поддршката (конкретни софтверски алатки) 

што им помага на учениците со задачи или делови од задачи кои не можат сами да ги 

завршат. Платформите целат на различни процеси на учење што го сочинуваат 

активното учење преку истражување. На пример, може да им помогнат на учениците во 

креирањето хипотези (ван Јулинген и де Јонг, 1991), креирање експерименти (Лин и 

Леман, 1999), предвидувањето (Луис и др., 1993), интерпретирањето податоци 

(Еделсон и др., 1999), рефлектирањето на процесот на учење (Дејвис, 2000), 

планирањето и структурирањето на нивната работа (ван Јулинген, и др., 2005), и 

следењето на она што е направено (Хулшоф и др., 2005). Исто така, целиот процес 

може да се подели на платформи со тоа што на учениците ќе им се даде да работат со 

одреден циклус од активното учење преку истражување (Менлав и др., 2007). 

Различните типови на структури и платформи и нивното влијание врз стекнувањето 

знаење се разгледувани во неколку студии (Бел и др., 2010; Чанг, и др., 2008; де Јонг, 

2006б, 2010а, 2010б; де Јонг и ван Јулинген, 1998; Фунд, 2007; Лин и др., 2004; 

Куинтана и др., 2004; Сандовал и Бел, 2004; Жанг и др., 2004). Во секој случај мета-

анализите (Алфиери и др., 2001) покажуваат дека активното учење преку истражување 

е единствено продуктивно кога процесот е структуриран и поделен по платформи. 

За да се структурира и подели по платформи процесот на истражување, Go-Lab 

креираше циклус на истражување и сет на платформи (алатки) кои се главно 

независни од доменот и возраста, но може да се адаптираат за да одговараат на 

одредена возраст на учениците или одреден домен во науката. Платформите во 

Go-Lab функционираат како апликации кои ги надополнуваат интерфејс 

апликациите во Go-Lab онлајн лабораторијата. 

2.3 Go-Lab циклус на истражување  

Како што е споменато погоре, Go-Lab има развиено циклус на истражување што им 

овозможува на учениците единствена препознатлива структура на истражување која 

сеуште може да се персонализира врз основа на домен и возраст, и веројатно и на 

другите карактеристики на учениците. 

Go-Lab циклус на истражување е графички прикажан на Приказ.  
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Приказ 1: Go-Lab пример формат за циклус на истражување 

Тука се сумирани основните активности на истражување во пет фази (и девет под-

фази): Ориентација, Концептуализација, Испитување, Заклучок, и Дискусија. 

 Ориентација се фокусира на стимулирање интерес за домените и љубопитност 

за истражување. 

 Концептуализација се состои од две алтернативни под-фази, Прашање и 

Хипотеза. Двете под-фази ги засегаат односите помеѓу независните и 

зависните варијабли кои се однесуваат на феноменот кој се изучува. 

Поконкретно „давањето хипотеза е формулација на изјава или сет од изјави (де 

Јонг, 2006), додека поставувањето прашања е формулација од прашања за 

испитување“ (Педасте и др., 2015).  

 Испитување има три под-фази; Истражување, Експериментирање и 

Интерпретирање на податоци. Истражување е систематски начин на 

спроведување на испитување со цел да се најдат индикации на однос помеѓу 

вклучените варијабли. Експериментирање се фокусира на избирањето 

варијабли, вредности и редослед на манипулирање со нив. Интерпретирање 

на податоци се фокусира на наоѓање значење на собраните податоци. 

 Заклучоке фаза на донесување основни заклучоци од 

експериментите/испитувањата. 

 Дискусија е споделување на нечие истражување преку Комуникација и 

Рефлексија. Комуникација е прикажување/известување и споделување на 

исходи од вашето истражување со другите, додека Рефлексија е процес на 

опишување, критикување, евалуација и дискутирање на целиот процес на 

активно истражување или на конкретна фаза. 

Дел од општите насоки како овие пет фази на истражување може да се користат во 

предавањето и учењето научни предмети се вклучени во дел 3.2.3. Дополнително, врз 

основа на овој циклус на истражување, елаборирани се седум Go-Lab сценарија за 

истражување во училницата како педагошки предлози за користење конкретна 

поставеност во училницата. Истите се прикажани во соодветната брошура 'Go-Lab 

прирачник за сценарија во училницата'  
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Go-Lab циклусот на истражување, когнитивните платформи и онлајн лабораториите се 

спојуваат во Go-Lab Просторите за активно учење преку истражување (ПУИ) (види дел 

3.2), преку кои учениците ги искусуваат Go-Lab активностите за истражување.  

2.4 Go-Lab и 'големите идеи' на науката 

Честопати е случај дека иако учениците учат за основните принципи, нема да успеат 

да ја сфатат поврзаноста помеѓу нив, како и поврзаноста со нивниот живот и со светот. 

За да им се олесни на наставниците развојот на ова сфаќање има организирано онлајн 

лаборатории и ПУИ за учениците во Go-Labсогласно 'Големите идеи' на науката, 

дополнително на големиот број поконвенционални метаподатоци (на пр. фаза во 

училиштето, научна тема, возраст на учениците, итн.). Овие 'Големи идеи' 

претставуваат принципи во научниот наставен план и може да се сметаат за 'заштита' 

каде материјалот од содржината по различни научни предмети може да се стави под 

иста 'заштита' со цел да се развие заедничка тема поминувајќи низ научниот наставен 

план со текот на времето. Според извештајот на Харлен (2010) целите на научното 

образование не треба да се засноваат “во смисла на познавањето на фактите и 

теориите, туку во смисла на напредок кон клучни идеи кои заедно овозможуваат 

сфаќање на настаните и феномените релевантни за животот на учениците во 

текот на и по годините поминати во училиште.“ Во нејзиниот извештај 14 таквите 

идеи се идентификувани и вклучуваат идеи на науката и идеи за науката и нејзините 

улоги во општеството.  

Врз таа основа, Go-Lab разви сет од 'Големи идеи' на науката и ги изрази на начини 

соодветни за ученици кои се во различни фази на когнитивен развој. Овој сет може да 

се смета за носечка структура врз која учениците може да се надградуваат со цел да ги 

поврзат различните научни предмети кои се предаваат во училиште и да ја согледаат 

релевантноста на различните научни принципи и феномени во нивните животи. Секоја 

онлајн лабораторија, како и секоја ПУИ во Go-Lab е означена со Големи идеи кои има 

за цел да ги рефлектира. Работејќи со многу онлајн лаборатории и/или ПУИ, кои имаат 

зад себе слични Големи идеи (но не мора да се за истиот предмет), учениците можат 

подобро и подлабоко да сфатат одредени клучни научни концепти и процеси, и нивна 

примена на секојдневните феномени. 

Табела 1, го прикажува сетот Go-Lab 'Големи идеи' на науката. Се состои од осум 

основни клучни идеи во науката. Истите се прикажани преку куси реченици, кои 

накратко ја содржат суштината на 'Големите идеи', придружувана со некои 

дополнителни појаснувачки информации.  

Табела 1. Go-Lab и 'големите идеи' на науката 

1. Енергијата не може да се креира или да се уништи. 

Може само да се трансформира од една во друга форма. Трансформацијата на 

енергијата може да води кон промена на состојба или движење. Енергијата исто така 

може да се претвори во маса и обратно. 

2. Постојат четири основни интеракции/сили во природата. 

Гравитација, електромагнетна привлечност, јака и слаба нуклеарна интеракција. Сите 

феномени се резултат на присуство на една или повеќе од овие интеракции. Силите 

влијаат на предметите и може да влијаат и на оддалеченост преку соодветно физичко 

поле предизвикувајќи промена во движење или состојба на предметот. 
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3. Земјата е многу мал дел од универзумот.  

Универзумот се состои од билиони галаксии, и секоја галаксија се состои од билиони 

ѕвезди (сонца) и други вонземни објекти. Земјата е мал дел од соларниот систем со 

нашето Сонце во центарот, кое пак е многу мал дел од Универзумот. 

4. Сета супстанца во Универзумот е составена од многу мали честички.  

Тие се во постојано движење и врските меѓу нив се формираат преку нивните 

интеракции. Основните честички како што досега ги познаваме, формираат атоми, а 

атомите формираат молекули. Има одреден број видови атоми во универзумот кои се 

елементи на периодичната табела. 

5. Во многу мали размери, нашиот свет е предмет на закони на квантна 

механика.  

Сите супстанци и зрачења имаат карактеристики на бранови и на честички. Не може 

истовремено да ја знаеме позицијата и силата на забрзување на една честичка. 

6. Еволуцијата е основа и за единството на животот и биодиверзитетот на 

организмите (живи и изумрени). 

Организмот пренесува генетски информации од една на друга генерација.  

7. Организмите се организирани на ниво на клетки. 

Тие бараат напојување со енергија и материјали. Сите живи форми на нашата планета 

се базираат на овој заеднички клучен концепт. 

8. Земјата е систем од системи што влијае на и на која и влијае животот на 

планетата.  

Процесите што се случуваат во системот влијаат на еволуцијата на нашата планета, ја 

формираат климата и површината. Соларниот систем исто така влијае на Земјата и 

животот на планетата. 

Како што е претходно кажано, наставниците го користат овој сет од податоци на часот 

за да поврзат концепти и феномени кои доаѓаат од различни делови на наставниот 

план по науки. На пример, втората 'Голема идеја' може да се користи за да им помогне 

на учениците да ги сфатат заедничките основни информации за движењето на 

вселенските предмети и како магнетите привлекуваат железни објекти. Подолу, 

наставниците ќе најдат индикативни врски помеѓу Go-Lab 'Големите идеи' на науката и 

основните теми кои се дел од повеќето научни наставни планови во училиштата. 

Оваа предложена категоризација предлага можна врска меѓу различни онлајн 

лаборатории и активности за активно учење преку истражување, и со тоа им 

овозможува на наставниците да направат избор не само со цел спроведување 

изолирани активности, туку и со цел однапред да одредат група на активности кои 

доколку се користат по редослед може да учениците да им дадат јасен сет, што ќе им 

овозможи да стекнат подобра перспектива за поврзаноста помеѓу различни природни 

феномени. 
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1. Енергијата не може да се креира или да се уништи. 

Може само да се трансформира од една во друга форма. Трансформацијата на 
енергијата може да води кон промена на состојба или движење. Енергијата исто така 
може да се претвори во маса и обратно. 

Астрономија 

Енергија 

Хемиски реакции 

Сили и движење  

Физика на висока енергија  

Светло 

Животни процези 

Звук 

Активностите кои се фокусираат на испитување одредени движења и феноменот кој 

вклучува трансформација на енергија од еден извор во друг се вклучени во овој сет. 

Таквите активности може да покријат предмети како механика (движење на слободно 

паѓање, пружини, итн.), термодинамика (внатрешна енергија, ентропија и притисок), 

квантна механика и нуклеарна физика (сврзувачка енергија, квантни модели, 

јонизација), како и движења на бранови и хемиски реакции. 

2. Постојат четири основни интеракции/сили во природата. 

Гравитација, електромагнетна привлечност, јака и слаба нуклеарна интеракција. Сите 
феномени се резултат на присуство на една или повеќе од овие интеракции. Силите 
влијаат на предметите и може да влијаат и на оддалеченост преку соодветно физичко 
поле предизвикувајќи промена во движење или состојба на предметот. 

Астрономија  

Струја и магнетно привлекување 

Енергија 

Полиња 

Сили и движење 

Физика на висока енергија  

Светло 

Радиоактивности 

Овие активности може да испитуваат интеракции на сите нивоа на Универзумот, од 

интеракција на честички и радиоактивност до орбити на планетите и формирање 

галаксии. Активности кои испитуваат феномени кои се резултат на електромагнетна 

сила, како на пример движења на полни честички или светлина, исто така се вклучени 

во оваа категорија. 

3. Земјата е многу мал дел од универзумот.  

Универзумот се состои од билиони галаксии, и секоја галаксија се состои од билиони 
ѕвезди (сонца) и други вонземни објекти. Земјата е мал дел од соларниот систем со 
нашето Сонце во центарот, кое пак е многу мал дел од Универзумот. 

Астрономија  

Физика на висока енергија 

Светло 

Животни процези 

Сили и движење 

Активностите кои опфаќаат испитување на широк спектар феномени кои се јавуваат во 

нашиот Универзум спаѓаат во овој сет. Таквите активности може да вклучуваат 
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набљудување на движења на вселенски објекти, испитување на нивното настанување, 

итн. 

4. Сета супстанца во Универзумот е составена од многу мали честички.  

Тие се во постојано движење и врските меѓу нив се формираат преку нивните 
интеракции. Основните честички како што досега ги познаваме, формираат атоми, а 
атомите формираат молекули. Има одреден број видови атоми во универзумот кои се 
елементи на периодичната табела. 

Аналитичка хемија  

Хемиски реакции  

Енергија 

Сили и движење 

Неорганска хемија  

Добивање и користење материјали 

Органска хемија 

Физичка хемија  

Физика на висока енергија 

Радиоактивност 

Цврсти, течни и гасовити материи 

Секој вид на активност што ја проучува структурата на супстанцата спаѓа во оваа 

категорија. На пример, активностите за физика за висока енергија кои проучуваат 

елементарни честички или било каков вид хемиски активности кои проучуваат 

структура на атоми, молекули и јони, како и нивните меѓусебни интеракции. 

5. Во многу мали размери, нашиот свет е предмет на закони на квантна механика.  

Сите супстанци и зрачења имаат карактеристики на бранови и на честички. Не може 
истовремено да ја знаеме позицијата и силата на забрзување на една честичка. 

Енергија 

Сили и движење 

Физика на висока енергија 

Светло 

Радиоактивност 

Звук 

Бранови 

Овој дел е во тесна врска со вториот дел и ги опфаќа сите активности кои се поврзани 

со бранови и однесувањето на брановите. Овој сет ги вклучува сите активности 

поврзани со оптика, својства на светлина и звук, како и активности кои проучуваат 

осцилации. 

6. Еволуцијата е основа и за единството на животот и биодиверзитетот на 
организмите (живи и изумрени). 

Организмот пренесува генетски информации од една на друга генерација. 

Анатомија 

Ботаника 

Екологија 

Луѓе и животни  

Животни процеси 

Варијација, наследство и еволуција 
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Оваа категорија вклучува активности по биологија поврзани со проучување животни 

процеси, еволуција на живи организми и проучување ДНК. 

7. Организмите се организирани на ниво на клетки. 

Тие бараат напојување со енергија и материјали. Сите живи форми на нашата планета 
се базираат на овој заеднички клучен концепт. 

Анатомија 

Ботаника  

Луѓе и животни  

Животни процеси  

Органска хемија 

Физичка хемија 

Овој дел вклучува активности кои опфаќаат анатомија на живи организми и различни 

улоги на клетките. Исто така вклучени се хемиски активности во врска со хемиски 

реакции што се случуваат во живите организми. 

8. Земјата е систем од системи што влијае на и на која и влијае животот на 
планетата.  

Процесите што се случуваат во системот влијаат на еволуцијата на нашата планета, ја 
формираат климата и површината. Соларниот систем исто така влијае на Земјата и 
животот на планетата. 

Ботаника  

Клима 

Наука за Земјата 

Екологија 

Животна средина 

Заштита на животната средина 

Географија 

Природни ресурси 

Добивање и користење материјали  

Радиоактивност 

Цврсти, течни и гасовити материи  

Корисни материјали и продукти 

Овој сет опфаќа широк спектар на активности. Вклучените активности се во врска со 

испитувањето процеси што се случуваат на Земјата. Активностите што го симулираат 

ефектот на човечките активности врз нашата животна средина, нејзиното загадување и 

испитувањето на нашата клима (како сетови податоци од метеоролошки сателити) се 

вклучени во овој сет. Други активности што ја испитуваат површината и подземјето на 

планетата, како и материјалите што се добиваат, се исто така вклучени во овој сет. 
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3 Go-Lab портал 

Главна цел на Go-Lab порталот (http://www.golabz.eu) е да овозможи многу едноставна 

и атрактивна платформа за наставниците и учениците во поддршка на активното 

учење преку истражување за научното образование во училиште. Поконкретно, кога 

цел се наставниците, порталот се стреми да овозможи:  

 склад на онлајн лаборатории ((Приказ2 – [Приказ2 простори за активно учење 

преку истражување (ПУИ) Приказ 2 – [2]) (исто така наречен ‘GoLabz’) за 

користење во нивната училница за научни предмети; 

 пристап до авторска средина и до алатки за креирање сопствени ПАУ (Приказ2 

– [3]) (исто така наречен‘Graasp’), како и до апликации за поддршка и поделба 

по платформи на процесот на активно учење преку истражување кај учениците 

(Приказ2 – [4]); 

 услуги за поддршка и пристап до врсници, заедници и научници (исто така 

наречена ‘Платформа за подучување’) со цел да се олесни користењето на Go-

Lab средината за учење и започнувањето активно учење преку истражување во 

училницата (Приказ2 – [5]). 

Од друга страна, кога станува збор за учениците Go-Lab се стреми да овозможи 

уникатно корисничко искуство во смисла на интеракција, како и кориснички интерфејс и 

услуги колку што е можно потранспарентни за да се спроведе далечински и/или 

виртуелен експеримент.  

Деловите што следат и поглавјата се чекор-по-чекор насоки за секоја од овие 

објаснувања последователно. 

  

http://www.golabz.eu/
http://www.graasp.eu/
http://tutoring.golabz.eu/
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Приказ22: Go-Lab портал 

3.1 Go-Lab Онлајн лаборатории 

Многу значајна наменска употреба на Go-Lab средината е пристап до голем број онлајн 

лаборатории преку соодветниот склад. До нив може или да се пристапи или да се 

користат независно од било кој друг Go-Lab ресурс, или може да се интегрираат во и 

да се користат како дел од креираниот Простор за активно учење преку истражување 

(ПУИ). Следниот дел се однесува на тоа како наставникот ('вие') може да бара Go-Lab 

[1] [4] [2] 

[3] 

[5] 

[5] 

[6] [7] 
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онлајн лабораторија, додека дел 4.4.3.5 прикажува како корисниците може да ги 

инкорпорираат овие лаборатории во нивните ПУИ. 

3.1.1 Пребарување за онлајн лабораторија 

Има три начини да се бара онлајн лабораторија во складот на Go-Lab поралот: 

1) Пребарување по клучен збор (клучни зборови), користење на општиот 

Пребарувач (Приказ2 – [6]) на порталот.. Тој ќе пребарува низ сите ресурси, 

вклучително и онлајн лаборатории, кои содржат клучни зборови во нивниот 

наслов, опис или означувања. 

2) Со клик на линкот „Онлајн лаборатории“ (Приказ2 – [1]) на врвот од Go-Lab 

почетната страна и потоа на конкретната страна што ќе се отвори (Приказ3), 

управувајте со лабораториите преку:  

a) нивно сортирање (Приказ3 – [1]): 

 По азбучен ред; или по 

 популарност меѓу корисниците;  

 датум на објавување;  

 датум на последно ажурирање; 

и/или 

b) нивно филтрирање (Приказ3 – [2]): користејќи еден или повеќе од 

следните критериуми: 

 Предметни домени на кои се однесуваат; 

 Возрасна рамка на учениците за кои се погодни лабораториите; 

 Јазик (јазици) на кои се достапни; 

 Големи идеи на науката; 

 Ниво на тежина (за учениците); 

 Ниво на интеракција (за учениците); 

 Тип на лабораторија. 

3) Со клик на линкот “Големи идеи” (Приказ2 – [7]) во горниот дел од Go-Lab 

почетната страна; потоа на конкретната страна што ќе се отвори (Приказ4) со 

кликање на ‘Голема идеја’ на науката што сакате да ја обработите на вашето 

предавање. На нова страна ќе ги најдете сите онлајн лаборатории поврзани со 

оваа идеја (види пример Приказ 5 – [1]). 

 



Go-Lab Прирачник за поддршка на корисниците 

Go-Lab 317601  Страна 23 од 77 

 

Приказ3 : Go-Lab онлајн лаборатории 

[1] 

[2] 
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Приказ4 : Go-Lab и 'големите идеи' на науката 
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[1] 

[2] 
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Приказ 5: Онлајн лаборатории и ПАУ поврзани со 'Големата идеја' за сочувување 

енергија 

3.1.2 Користење онлајн лабораторија 

Откако ќе одберете Go-Lab онлајн лабораторија што сакате да ја користите, со 

кликање на истата, ќе ги видите сите информации поврзани со неа (види пример 

Приказ 6), вклучително нејзините технички барања (Приказ 6 – [1]), и ќе најдете 

линкови до дополнителни материјали за поддршка, доколку е тоа соодветно (Приказ 6 

– [2]). Линкот “Преглед” (Приказ 6 – [3]) ве носи до самата лабораторија. 

На истата страна ќе најдете простори за учење преку истражување кои ја користат 

конкретната лабораторија (Приказ 6 – [4]), како и листа на слични лаборатории (Приказ 

6 – [5]). Конечно, на крајот од страницата ќе може да прочитате коментари од 

корисници и/или да постирате ваш коментар соодветно (Приказ 6 – [6]). 

Има два начина за користење Go-Lab онлајн лабораторија во вашата училница по 

научни предмети: 

 Како самостојна примена која одговара на вашите цели; 

 Во рамки на Go-Lab средината, и поконкретно во Просторот за учење преку 

истражување, и следејќи едно од шесте прикажани сценарија за истражување, 

со цел промовирање технолошки поткрепено учење преку истражување кај 

вашите ученици. 

Втората употреба е главен фокус на овие насоки и посебно на дел 4.4.3.5. 
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Приказ 6: Информации за онлајн лабораторија 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] [5] 

[6] 

[7] 
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3.2 Go-Lab Простори за учење преку истражување 

Простори за учење преку истражување (ПУИ или „Простори за истражување“) во Go-

Lab се активности базирани на истражување кои се структурирани со користење на Go-

Lab циклусот на истражување и може да содржат лаборатории, ресурси за учење и 

апликации кои овозможуваат и поддржуваат активно учење преку истражување. 

Ресурсите за учење се обични текстови, видеа и други материјали што им помагаат и 

ги оценуваат учениците. Апликациите (или "Apps"), исто така познати како алатки или 

помагала, се мали веб базирани софтверски апликации кои поддржуваат конкретно 

активно учење или цели и задачи на предавање (види дел 3.3). Наставниците 

вообичаено поставуваат Простор за истражување за нивните ученици. Еден Простор 

за истражување може да се дели со други наставници кои може да му ја сменат 

намената и да го прилагодат да одговара на нивните цели. 

Следното се однесува на тоа како наставниците може да пребаруваат постојни Go-Lab 

Простори за истражување и како може да го користат Go-Lab Циклусот на 

истражување во рамки на тие простори, додека Глава 4 дава технички насоки како 

наставниците да ги користат, модифицираат и креираат. 

3.2.1 Пребарување за ПУИ 

Има четири начини да се бара ПУИ во складот на Go-Lab поралот: 

1) Пребарување по клучен збор (клучни зборови), користење на општиот 

Пребарувач (Приказ2 – [6]) на порталот.. Пребарувањето ќе ги открие сите 

ресурси, вклучително и ПУИ кои содржат клучни зборови во нивниот наслов, 

содржина или обележување. 

2) Со клик на линкот „Простор за истражување“ (Приказ2 – [2]) на врвот од Go-Lab 

почетната страна и потоа на конкретната страна што ќе се отвори (Приказ 7), 

управувајте со просторите за истражување преку:  

a) нивно сортирање (Приказ 7 – [1]): 

 По азбучен ред; или по 

 популарност меѓу корисниците;  

 датум на објавување;  

 датум на последно ажурирање; 

и/или 

b) нивно филтрирање (Приказ 7 – [2]): користејќи еден или повеќе од 

следните критериуми: 

 Предметни домени на кои се однесуваат; 

 Возрасна рамка на учениците за кои се погодни ПАУ; 

 Јазик (јазици) на кои се достапни; 

 Големи идеи на науката; 

 Ниво на тежина (за учениците); 

3) Со клик на линкот “Големи идеи” (Приказ2 – [7]) во горниот дел од Go-Lab 

почетната страна; потоа на конкретната страна што ќе се отвори (Приказ4) со 

кликање на ‘Голема идеја’ на науката што сакате да ја обработите на вашето 

предавање. На нова страна ќе ги најдете (следејќи ги „Поврзани лаборатории“) 

сите ПУИ поврзани со оваа идеја (види пример Приказ 5 – [2]). 

4) На крајот, како што е споменато погоре, на интернет страната на секоја 

селектирана лабораторија може да ги најдете сите ПАУ што може да ги 

користите (Приказ 6 - [4]). 
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Приказ 7: Go-Lab простори за истражување 

[1] 

[2] 
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3.2.2 Користење на ПУИ 

Откако ќе одберете ПУИ што сакате да ја користите, со кликање на истата, може да ги 

видите сите информации поврзани со неа (види пример Error! Reference source not 

found.), вклучително и Go-Lab сценариото за истражување кое го користи (Error! 

Reference source not found. – [1]); нејзините образовни цели (Error! Reference source 

not found. – [2]); нејзините организациски барања (Error! Reference source not found. 

– [3]), и барањата за претходно знаење на учениците (Error! Reference source not 

found. – [4]). Копчето “Преглед” (Error! Reference source not found. – [5]) ве води до 

преглед на ПУИ онака како што ученикот би го гледал.  

На крајот од страницата ќе може да прочитате коментари од корисници и/или да 

постирате ваш коментар соодветно (Error! Reference source not found. – [6]). 

Има три начини на кои може да користите Go-Lab ПУИ во вашите предавања по науки: 

 Одберете постоечки ПУИ и користете го каков што е; 

 Одберете постоечки ПУИ, прилагодете го да одговара на целите на учењето на 

вашите ученици и на организациската структура во вашата училница; 

 Креирајте сопствен ПУИ од нула. 

Сите три начини бараат (различно) познавање на Go-Lab авторската средина 'Graasp' 

и се разгледани во Глава 4. 

Исто така бараат разбирање на основниот Go-Lab Циклус на истражување и неговите 

пет фази. Основните информации за Go-Lab Циклусот на истражување се дадени во 

дел 2.3. Следниот дел (3.2.3) дава широки насоки за начинот на користење на 

училницата. Конечно, како што е споменато погоре, врз основа на Go-Lab циклусот на 

истражување, елаборирани сценарија за истражување во училницата како педагошки 

предлози за користење конкретна поставеност во училницата. Истите се прикажани во 

соодветната брошура 'Go-Lab прирачник за сценарија во училницата' 

3.2.3 Користење на Go-Lab циклус за истражување во ПУИ 

Во циклусот на истражување прикажан на Приказ 1, вие, како придонесувач за ПУИ, 

може да одберете да следите различни патеки на истражување, онака како што се 

дефинирани со стрелките на сликата, во зависност од нивото на комплексност на 

активноста што планирате да ја креирате.  

Трите можни патеки за истражување се посочени со стрелки и прикажани на сликата( 

Приказ 1):  

a) Ориентација-Прашање-Истражување-Интерпретирање податоци-Заклучок;  

b) Ориентација-Хипотеза-Експериментирање-Интерпретирање податоци-Заклучок; и  

c) Ориентација-Прашање-Хипотеза-Експериментирање-Интерпретирање податоци-

Заклучок.  

Фазата „Дискусија“ се смета за процес кој е „опција“ во циклусот истражување, бидејќи 

во индивидуалниот процес на учење некои исходи од истражување може да се 

постигнат без дискусија. Сепак, квалитетот на целото истражување и поврзаните 

придобивки во учењето зависат од дискусиите во секоја фаза на истражување и/или по 

завршувањето на секоја фаза. Подолу ќе видите кратко објаснување и дел насоки за 

секоја фаза од циклусот на истражување. 
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Ориентација 

Ориентацијата се фокусира на стимулирање интерес кај учениците и љубопитност за 

проблемот што е во тек. Во текот на оваа фаза се воведува темата на учење и се 

идентификуваат главните варијабли. Може да ја воведете темата со додавање 

материјали на текстуалниот вовед како на пример видеа, фотографии или слики кои би 

иницирале дискусија и кои учениците може да ги користат со цел да се запознаат со 

предметниот проблем.  
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Приказ 8: Информации за ПУИ 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[6] 

[5] 
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Концептуализација 

Концептуализацијата е процес на разбирање на концепт или концепти поврзани со 

презентираниот проблем. Поделена е на две (алтернативни) под-фази, Прашање и 

Хипотеза, чии исходи имаат слични компоненти.  

Може да ги охрабрите учениците да ги идентификуваат сите концепти што се поврзани 

со проблемот за кој се дискутира и да побарате од нив точно да ги поврзат меѓусебе. 

Учениците тоа може да го направат на пример со креирање визуелизација на 

концептот. 

Совет: Не треба да истакнувате грешки што учениците може да ги направат во текот 

на концептуализацијата. Од учениците се очекува да ги откријат сами тие грешки и 

подоцна да ги поправат. Како опција, може да ги запишете грешките и да им ги 

посочите во подоцнежната фаза. 

Под-фаза 1: Прашање 

Прашање е процес на генерирање прашања за истражување врз основа на наведениот 

проблем.  

Откако учениците ќе ги идентификуваат сите поврзани концепти, може да ги водите низ 

формулирањето прашања на темата. 

Под-фаза 2: Хипотеза 

Хипотеза е процес на генерирање хипотези за зададениот проблем, врз основа на 

теоретска оправданост.  

Откако учениците ги идентификувале сите поврзани концепти, може да ги водите низ 

креирањето конкретни хипотези кои подоцна ќе ги истражуваат. 

Испитување 

Испитување е кога љубопитноста се претвора во акција со цел да се најде одговор на 

поставеното прашање за истражување или хипотезата. Учениците прават планови за 

експерименти, истражување преку промена на вредностите на варијаблите, 

истражување и интерпретирање на исходите. Испитување има три под-фази; 

Истражување, Експериментирање и Интерпретирање податоци. Во оваа фаза треба да 

ги претставите онлајн лаборатории што ќе ги користат учениците. 

Под-фаза 1: Истражување 

Истражување е систематски начин на манипулирање со податоци со цел да се најдат 

индикации на однос помеѓу вклучените варијабли. Во истражувањето нема конкретно 

очекување за исход од манипулирањето со податоци и природно доаѓа после фазата 

Прашање. 

Може да ги охрабрите учениците да предложат начини за истражување на прашањата 

кои ги подготвите и да се обидат да соберат информации. 

Под-фаза 2: Експериментирање 

Експериментирањето се концентрира на развој и примена на план за манипулирање со 

податоци со конкретно очекување на одреден исход и природно следи по под-фазата 

Хипотеза.  

Охрабрете ги учениците да направат план за испитување и да го стават во примена со 

цел да ја испитаат хипотезата што ја задале. Прашајте ги какви алатки ќе им требаат и 

кои параметри ќе треба да ги испитуваат.  
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Совет 1: Вие треба да бидете сигурни дека учениците ја сфаќаат поврзаноста помеѓу 

испитувањето и хипотезата што ја задале. Со други зборови, треба да сте сигурни дека 

сфаќаат зошто го прават тоа што го прават.  

Совет 2: Учениците, исто така имаат тенденција да ги менуваат варијаблите 

некоординирано. Треба да ги водите така што нивното испитување да биде колку што е 

можно посистематско со менување една по една варијабла и со фаќање прибелешки 

не само за податоците туку и за самиот процес. 

Под-фаза 3: Интерпретирање податоци 

Интерпретирањето податоци е потребно за собраните податоци да добијат значење и 

да се синтетизира ново знаење. 

Водете ги учениците така што ќе им предлагате начини како да ги користат нивните 

податоци. Предложете им различни опции како правење графикони, користење 

математички равенки и формули. Исто така, може да им укажете да ги проверат и 

користат релевантните теории.  

Заклучок 

Заклучок е фаза за извлекување основни заклучоци врз основа на собраните и 

обработени податоци во текот на испитувањето. Во оваа фаза учениците се 

осврнуваат на нивните почетни прашања за истражување или хипотези, и 

размислуваат дали се тие одговорени или поддржани со исходите од нивното 

испитување. Тоа води до нови увиди во теоријата - настанува поконкретна идеја врз 

основа на односот помеѓу варијаблите (следејќи Прашања) или дали хипотезата е 

поддржана со резултатите од студијата или не (следејќи Хипотеза). 

Посочете им на учениците како да извлечат заклучоци и побарајте да ги споредат со 

првичните хипотези. Доколку учениците направиле грешки во претходните фази, треба 

тоа да им го посочите со цел да ги корегираат. Во зависност од активноста, може да 

побарате од нив да ги споредат наодите со соодветната библиографија или теоретски 

вредности. 

Дискусија 

Дискусија се однесува на споделувањето на процесот на истражување и резултатите. 

Тука се вклучени процесот на опишување, критикување, оценување и дискутирање на 

целиот процес на истражување или на конкретна фаза.  

Во секој чекор од циклусот на истражување, може да покренете дискусија со 

поставување прашања за да ги стимулирате учениците и да ја поттикнете нивната 

љубопитност. 

Под-фаза 1: Комуникација 

Комуникацијата може да се смета за процес каде учениците презентираат и ги 

пренесуваат наодите од нивните истражувања и заклучоците, додека ги слушаат и 

другите и ги пренесуваат своите сфаќања.  

Охрабрете ги учениците да состават извештај во кој ќе го опишат секој чекор од 

нивното експериментирање. Извештајот не мора да биде во форма на есеј. Учениците 

треба да се мотивирани да смислат креативни начини за да ја пренесат нивната 

работа. На пример, може да направат кратко видео за тоа, pretzi или PowerPoint 

презентација илил постер како оние презентирани од научниците за време на 

конференции. 
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Под-фаза 2: Рефлексија 

Рефлексија се дефинира како процес на рефлектирање на успешноста на 

истражувањето, истовремено поставувајќи нови проблеми за ново истражување и 

предлагајќи како може да се подобри процесот на истражување. Рефлексија исто така 

се дефинира и како примање повратни информации од самите ученици, или 

наставници, со цел да се подобри таа (под-)фаза или целиот процес на истражување 

со следниот обид.  

Може да поттикнете дискусија за учениците меѓу себе да разговараат за нивните 

резултати. Обидете се да ги идентификувате алтернативните објаснувања на 

учениците и да укажете на јаки и слаби точки во нивната работа. Учениците треба да 

се охрабрени да предложат чекори за корегирање и подобрување на првичниот процес 

на екпериментирање. 

3.3 Go-Lab апликации 

Како што е споменато погоре, Go-Lab апликациите, исто така познати како апликации, 

алатки или помагала, се мали софтверски апликации кои поддржуваат одредено 

активно учење преку истражување или наставни цели и задачи. Апликации, заедно со 

онлајн лаборатории може да се додаваат во ПУИ. Апликациите се користат во рамки 

на просторите за истражување согласно нивните функционалности и цели, и се 

користат како поддршка на одредено експериментирање и цели на учење во онлајн 

лаборатории. 

Следното се однесува на тоа како наставниците може да пребаруваат Go-Lab 

апликации, додека Глава 4 дава технички насоки како наставниците може да ги внесат 

и да ги користат како дел од ПУИ. 

3.3.1 Пребарување апликации 

Има два начина за пребарување апликација во складот на Go-Lab поралот: 

1) Пребарување по клучен збор (клучни зборови), користење на општиот 

Пребарувач (Приказ2 – [6]) на порталот.. Пребарувањето ќе ги открие сите 

ресурси, вклучително и апликации кои содржат клучни зборови во нивниот 

наслов, опис или обележување. 

2) Со клик на линкот „Апликации“ (Приказ2 – [2]) на врвот од Go-Lab почетната 

страна и потоа на конкретната страна што ќе се отвори (Приказ 9), управувајте 

со просторите за истражување преку:  

a) нивно сортирање (Приказ 9 – [1]): 

 По азбучен ред; или по 

 популарност меѓу корисниците;  

 датум на објавување;  

 датум на последно ажурирање; 

и/или 

b) нивно филтрирање (Приказ 9 – [2]): според категоријата во која се 

класифицирани. Категории Go-Lab апликации се: 

 Go-Lab апликации за истражување  

 Општи апликации  

 Апликации за соработка  

 Апликации за поддршка по математика  

 Апликации за аналитика во учењето  
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 Конкретни апликации по домен 

 

Приказ 9: Go-Lab апликации 

[2] 

[1] 
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4 Go-Lab авторска средина (или ПУИ платформа) – Graasp 

Ова поглавје е чекор-по-чекор водич што им помага на наставниците ('вас') да ја 

користите Go-Lab авторската средина (или ПУИ платформа) 'Graasp' со цел да: 

 искористете постоечки ПУИ каков што е; 

 модифициратје и прилагодите постоечки ПУИ да одговара на ученичките 

потреби и организациска структура во училницата; 

 креирате сопствен ПУИ.  

4.1 Почеток со Graasp 

За да користите Graasp прво треба да креирате кориснички профил. Посетете ја 

следната адреса: http://graasp.eu/ и креирајте профил. За да го финализирате вашиот 

профил треба да ја проверите вашата е-пошта каде треба да добиете потврда. 

Проверете исто така и во фолдерот за спам пошта во случај потврдата да е пратена 

таму. Откако ќе го креирате вашиот кориснички профил, ќе бидете пренасочени на 

вашата страна на Graasp Приказ10). 

 

Приказ10: Нов профил на Graasp11 

Во главното прозорче (Приказ10 – [1]) на вашиот профил ќе најдете се што ќе креирате 

од сега натака како и сите што ќе ви се приклучат - со копирање на постоечки ПУИ на 

вашиот Graasp кориснички профил (види дел 4.2). Во горниот десен дел на главното 

прозорче има две опции. Опцијата профил (иконата аватар) ви дозволува уредување 

на профилот со додавање слика и краток опис за вас. „+“ иконата ви овозможува да 

креирате нов празен простор или нов простор за истражување (ПУИ). 

Во страничното прозорче (Приказ10 – [2]) достапни се други две опции: Едитирање 

(икона како прибор на десната страна) што овозможува промена на лозинка и 

деактивирање на вашиот кориснички профил, и Известувања (икона како ѕвонче на 

десната страна) што овозможува преглед на неодамнешните активности на други 

корисници на простори кои вие сте ги креирале или сте им се приклучиле. 

По приклучувањето или/и креирањето на неколку Простори за истражување, сите ќе 

бидат прикажани на страната на вашиот профил како што е на Приказ 12.  

[1] 

[2] 

http://graasp.eu/
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Приказ 12: Graasp профил 

4.2 Користење постојни ПУИ 

Како што е наведено во дел 3.2.2, доколку сакате да прегледате некој ПУИ објавен во 

Go-Lab се што треба да направите е да кликнете на копчето „Преглед“ (Error! 

Reference source not found. – [5], Приказ 13 – [1]) на ПУИ страната во Go-Lab 

порталот.  

Доколку сепак сакате да користите ПУИ во вашата училница мора да добиете пристап 

до соодветниот простор за истражување во Graasp. За да го направите тоа, кликнете 

на копчето “Копирај и користи го овој Простор за истражување” ( Приказ 13 – [2]). Така, 

ќе се креира клон на оргиналниот простор за истражување на вашиот кориснички 

профил во Graasp (на пр. Приказ 12 – [1]).  

За да го користите со учениците, прво прочитајте ги насоките во дел 4.4.1 подолу. 

Поточно, треба да ја користите функцијата „Споделување“ (дел 4.4.1.5 - Приказ 21) од 

страничното прозорче. Со кликање на копчето за самостоен преглед (Приказ 21 – [2]), 

ќе се отвори посебно јазиче на вашиот прелистувач прикажан во ПУИ. Ова URL може 

да го користите за споделување на вашиот ПУИ за вашите ученици или за да им го 

покажете на колегите без да треба да го направите јавно достапен во складот на Go-

Lab. ПУИ ќе биде целосно во функција.  

[2] 

[1] 
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Приказ 13: Користење на постоен ПУИ 

4.3 Модифицирање на постоен ПУИ 

Може да го користите клонираниот простор за истражување каков што е, или може да 

направите измени (запомнете дека клонот е лоциран на вашиот профил, па така вие 

сте сопственик и секои измени нема да влијаат на оригиналниот ПУИ што сте го 

копирале). Дел 4.4 подолу е чекор-по-чекор водич низ сите достапни функции во Go-

Lab авторската средина, што ви помага во модифицирањето на постојниот ПУИ, како и 

во креирањето нов од нула. 

Доколку правите измени така што два ПУИ (оригинал и клон) не се веќе иста активност, 

може да се одлучите да го објавите клонираниот ПУИ како нов во go-Lab порталот, 

следејќи ги процедурите наведени во дел 4.6. 

Запомнете дека има мени прикачено на секој простор за истражување (Приказ 14 – [3]), 

за да може да одберете „Копирај“ пред да го измените. 'Копираниот' ПУИ ќе се појави 

во форма на краток преглед на вашата профил страна. Така, може да ги задржите и 

'оригиналот' и сите други изменети верзии на истиот што ќе ги направите. Ова исто 

така дозволува користење на истиот ПУИ за различни часови и ги сочувува поврзаните 

податоци на ученикот посебно (види повеќе во дел 4.5). 

4.4 Креирање нов ПУИ 

Може да креирате нова активност со Graasp и да ја користите со вашите ученици. 

Продуктот од тоа што наставникот го работи во Graasp е она што учениците ќе може 

да го видат преку Go-Lab. Како што е наведено погоре, ова е наречено Простор за 

учење преку истражување (ПУИ). 

[1] 

[2] 
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За да креирате нов Простор за учење преку истражување (ПУИ) кликнете на „+“ 

копчето во горниот десен агол на главното прозорче на страната на вашиот профил 

(Приказ10 – [1]) и одберете “Креирај ПУИ” (Приказ 14 – [1]). Опцијата „Креирај простор“ 

(Приказ 14 – [2]) дозволува да креирате празен под-простор со ПУИ, што би било 

посебна фаза во ПУИ за вашите ученици. Исто така ви дозволува да креирате празен 

простор на вашата профил страница, каде што може да креирате или сочувувате каква 

содржина сакате, или едноставно да 'влечете и пуштате' какви ресурси сакате.  

 

Приказ 14: Креирајте нов простор или опции за ПУИ 

По кликање на копчето “Креирај ПУИ” (Приказ 14 – [1]), треба да одберете кое од 

предложените Go-Lab сценарија (види брошура ‘Go-Lab Прирачник за сценарија во 

училницата’) сакате да го користите (Приказ 15 – [1]), додадете име за вашиот ПУИ 

(Приказ 15 – [2]) (во овој случај “Мој ПУИ”) и кликнете на “Креирај ПУИ” (Приказ 15 – 

[3]). Новиот ПУИ ќе биде во форма на краток приказ на вашата страна на профилот 

(Приказ 12 – [2]). 

[2] [1] 

[3] 
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Приказ 15: Именувајте го вашиот нов ПУИ 

Како опција може да изберете да креирате „Простор за истражување“ до Go-Lab 

порталот. За таа цел, посетете ја страната (http://www.golabz.eu/) одберете онлајн 

лабораторија што сакате да ја користите и кликнете на копчето „Креирај Простор за 

истражување“ (Приказ 6 – [7]). Во ваков случај, системот повторно ќе креира празен 

простор за истражување на вашата страна на профилот. Разликата е тоа што сега 

лабораторијата преку која го генериравте ПУИ автоматски ќе се појави во делот 

„Испитување“. 

Подготвени сте да почнете со работа на различни фази во ПУИ. ПУИ во Go-Lab 

користи Go-Lab циклус за истражување, разгледан во Глава 3. Следните насоки се 

однесуваат на ‘Основно сценарио’ во ПУИ. За дополнителни насоки како да подготвите 

активност пред да започнете со работа во Graasp кликнете на јазичето “Подготви” во 

делот “Go-Lab туторија” тука http://graasp.eu/ils/54c79d1c479265d7425bf50c/?lang=en 

(исто и преку http://www.golabz.eu/spaces/go-lab-tutorial). Настрана од делот што го 

гледаат учениците, ПУИ може да вклучува дополнителни ресурси ѕа наставникот (како 

клуч со одговори), забелешки и предлози за офлајн активности. 

Секој ПУИ (од 'Основното сценарио') креиран во Graasp вклучува седум под-простори 

(Приказ 16 – [1]). Првите пет се петте фази на Go-Lab циклулсот на истражување 

(Ориентација; Концептуализација; Испитување; Заклучок; Дискусија), и има два 

дополнителни под-простори наречени "За" и "Сеф". "За" е простор каде може да 

додадете општи информации за активноста, како краток опис на истата и други 

поврзани ресурси. "Сеф" е простор каде податоците од апликациите се сочувуваат 

(види дел 4.5.2). “За” и “Сеф” се поставени да не се видливи (Приказ 16 – [8]) во 

самостојниот приказ на ПУИ, т.е. се "скриени" (види Приказ 13 – [3]). 

Кога наставникот го гледа ПУИ што тој/таа го креирал, во Graasp, дополнително на 

седумте под-дела, има и странично прозорче (Приказ 16 – [2]), кое не е видливо за 

учениците во самостојниот приказ. Има различно странично прозорче за секој ПУИ во 

секој од под-деловите. Дополнително на други функции, со користење на копчињата во 

ова странично прозорче наставникот може да додава забелешки, линкови до 

дополнителни ресурси и офлајн активности, или да пишува коментари за ПУИ и да ги 

[2] 

[1] 

[3] 

http://www.golabz.eu/
http://graasp.eu/ils/54c79d1c479265d7425bf50c/?lang=en
http://www.golabz.eu/spaces/go-lab-tutorial
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дискутира со други корисници. Поконкретно, има 5 достапни копчиња: Подесување, 

Членови, Дискусија, Активноси и Споделување (Приказ 16 – [3]). 

 

Приказ 16: Главен дел на просторот за истражување 

4.4.1 Општи функции за ПУИ и за секој од под-деловите 

4.4.1.1 Подесување 

Иконата како прибор (Приказ 17 – [1]) ја претставува функцијата “Подесување”. Со ова 

копче може да одберете да го смените името и изгледот на концизниот приказ (Приказ 

17 – [2]) како и сликата во позадина (Приказ 17 – [3]). 

 

Приказ 17: Функција "Подесување" 

4.4.1.2 Членови 

Иконата аватар (Приказ 18 - [1]) ја претставува функцијата „Членови“. Со ова копче 

може да одберете да го сочувате ПУИ или конкретен дел како „Приватен“ или „Јавен“ 

(Приказ 18 – [2]). Доколку некој конкретен дел е “Јавен”, тој дел ќе биде достапен во 

форма на еден од Просторите за истражување во Go-Lab порталот; доколку е 

„Приватен“ само членовите нан тој дел може да го гледаат преку Graasp авторската 

средина. Дополнително може да одберете да направите „Сокриј“ на било кој дел (ПУИ 

или под-дел) што го имате на вашиот профил, со користење на прикаченото мени 

(види Приказ 13 – [3]). Само сопствениците и уредниците на ПУИ може да го видат, 

 [1] 

[2] 

[3] 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[6]  

[8] [8] 
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односно да гледаат скриени под-простори во ПУИ. Секако, секој член со линк до 

скриен дел ќе може да го отвори. 

За да додадете друг член во вашиот ПУИ, додадете го неговото Graasp корисничко 

име во делот „Додади член“ (Приказ 18 – [3]). Откако ќе додадете некој може да 

одберете какви права ќе има помеѓу 'сопственик', 'уредник' и 'гледач' со кликање на 

нивниот моментален статус под нивното име (Приказ 18 – [4]) Исто така може да ги 

отстраните од делот „Членови“. 

Треба да се запомни дека една од најважните цели на Go-Lab проектот е да се 

охрабрат наставниците да користат, да ги преуредуваат и да ги споделуваат своите 

ПУИ, и да разменуваат искуства и гледишта за олеснување на користењето и 

квалитетот. 

 

Приказ 18: Функција "Членови" 

Кога прв пат ќе влезете во простор за истражување може да забележите дека покрај 

вас има присутно уште еден член наречен „АнгеЛА” ( Приказ 18 – [5]). Тоа е зададен 

корисник од системот кој ви овозможува да водите евиденција за работата на вашите 

ученици. Се додека „АнгеЛА“ е член на ПУИ, сите поврзани активности на учениците ќе 

бидат снимени. Може да имате пристап до овие информации преку апликациите за 

следење на Go-Lab (види дел 4.5). Доколку ја отстраните „АнгеЛА“ од ПУИ 

активностите на вашите учениците нема повеќе да бидат снимани. 

[1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[4] 

[6] 
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Конечно, по секое користење на ПУИ со учениците или со други гледачи, нивните 

прекари ќе се појавуваат со користење на функцијата „Членови“ под делот „Изолирани 

корисници“ ( Приказ 18 – [6]) (видете повеќе во дел 4.4.1.5). 

4.4.1.3 Дискусија 

Иконата како меурче (Приказ 19 – [1]) ја претставува функцијата “Дискусија”. За да 

напишете коментар, куцајте во делот „Напиши коментар“ (Приказ 19 – [2]) и притиснете 

ентер. Покрај тоа што дискутирате по одредени прашања со наставниците, вие 

соработувате на ПУИ, можете да додавате забелешки и совети за други наставници 

тука како и да споделувате хиперлинкови до дополнителни ресурси во вид на 

коментари (види пр. Приказ 19 – [3]). Бидејќи оваа пропратна фунција постои за секој 

дел, можете да додавате посебни забелешки и ресурси за секоја фаза од циклусот на 

истражување. 

  

Приказ 19: Функција "Дискусија" 

4.4.1.4 Активност 

Иконата во вид на графикон (Приказ 20 - [1]) ја претставува функцијата „Активност“. 

Во овој дел ќе ги видите моменталните активности на сите членови на ПУИ (Приказ 

20).  

  

Приказ 20: Функција "Активност" 

[1] 

[2] 

[3] 

[1] 
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4.4.1.5 Споделување 

Иконата во вид на дел (Приказ 21 - [1]) ја претставува функцијата Приказ 21 Оваа 

функција ви овозможува да ги споделувате ПУИ со вашите ученици како и со другите 

што чледаат.  

Со кликање на копчето за самостоен преглед (Приказ 21 – [2]), ќе се отвори посебно 

јазиче на вашиот прелистувач кој ќе ви побара прекар и потоа ќе го прикаже во ПУИ. 

Овој URL може да го користите за да го пренесете вашиот ПУИ на учениците или 

колегите наставници без притоа да треба да го објавте во складот на Go-Lab. ПУИ ќе 

биде целосно во функција. Можете да го смените главниот јазик на лабораторијата и 

апликациите кои ги користите во ПУИ како и податоците потребни за некој да влезе во 

просторот, со користење на подесувањата за самостоен преглед (Приказ 21 – [3]). 

Доколку пак сакате да го објавите ПУИ во складот на Go-Lab може да кликнете на 

копчето „Објави Простор за истражување“ (Приказ 21 – [4]). Ќе ве пренасочи на 

посебна страна која ќе ви овозможи да внесете дополнителни информации за вашиот 

ПУИ и потоа да го објавите (за повеќе информации види дел 4.6). 

 

Приказ 21: Функција "Споделување" 

Друга опција е „Симни како ZIP архива“ (Приказ 21 – [5]), што овозможува сочувување 

на ПУИ на вашиот компјутер во ZIP формат. 

Конечно, може да ги рангирате деловите со користење на систем на рангирање со 

Приказ 21Приказ 21 – [7]).  

4.4.2 Градење фаза на истражување 

Откако креиравте нов ПУИ следејќи ги чекорите од погоре спремни сте да почнете да 

работите во него. Кликнете на иконата на ПУИ во кој сакате да работите (во овој случај 

„Мој ПУИ“) за да ги видите различните фази на истражување во ПУИ.  

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 
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Деловите подолу покажуваат како се гради простор за единствена фаза на 

истражување. Со цел да комплетирате еден ПУИ може да ги повторувате истите 

чекори за секоја фаза на истражување. 

Запомнете дека кога ја гледате централната површина на ПУИ (Приказ 16) на врвот од 

страницата има палета (Приказ 16 – [4]) каде се прикажани називите на сите ваши 

ПУИ. ПУИ што моментално го гледате е во сина боја. Може да преминувате меѓу 

различни ПУИ со користење на палетата. За да започнете, кликнете на првата фаза на 

истражување од циклусот, наречен „Ориентација“ (Приказ 16 – [5]).  

Сега, како што е прикажано во Приказ 22, tима две палети наместо една на врвот од 

страницата (Приказ 22 – [1]). Палетата во горниот дел ги прикажува вашите ПУИ како 

што биле а втората палета ги прикажува деловите што се дел од конкретен ПУИ. Може 

да преминувате од еден дел во друг со користење на втората палета.  

Во однос на фаза на истражување, може да и го смените името со кликање на неа 

(Приказ 22 – [2]); да додадете краток опис(Приказ 22 – [3]); и/или да ги влечете и 

пуштате ресурсите за истата (Приказ 22 – [4]).  

Активноста ја градите преку додавање различни предмети. Да кажеме на пример, дека 

во оваа фаза наставникот сака да вклучи некој воведен текст, потоа видео, потоа уште 

текст, и потоа слика и на крај апликација за поддршка. Ова се три (3) различни работи 

(видео, слика и апликација) што треба да се додадат. Текстовите меѓу нив може 

едноставно да се додадат во квадратчињата за опис на секоја работа, согласно 

објаснувањето подолу (дел 4.4.3 - Приказ 27). Во случај да е потребен дополнителен 

текст, може да се додаде во форма на документ, согласно објаснувањето подолу (дел 

4.4.3). Во таков случај, дополнителниот текст се смета за посебна работа. Кога 

работите во фаза, пожелно е прво да додадете разни работи и потоа да продолжите со 

додавање соодветни текстови помеѓу. 

За да почнете со додавањето во фазата Ориентација може или да ја користите 

функцијата влечи и пушти (Приказ 22 – [4]) или да кликнете на “+” копчето (Приказ 22– 

[5]).  

  

Приказ 22: Фаза на истражување "Ориентација" 

Откако ќе го кликнете „+“ копчето, ќе ви се појават шест различни опции (Приказ 23):  

[1] 

[3] 

[4] 

[2] [5] 
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Приказ 23: Опции за додавање 

 “Креирај простор” (Приказ 23 – [1]) ви овозможува да креирате под-простор во 

рамки на просторот каде веќе работите, без разлика дали на ниво на ПУИ или 

на фаза.  

 “Креирај документ” (Приказ 23 – [2]) ви овозможува да креирате документ што 

може да содржи текстови, линкови и табели.  

 “Додади фајл” ( Приказ 23 – [3]) ви овозможува да додадете какви сакате 

ресурси, вклучително и слики и pdf фајлови.  

 “Додади линк” ( Приказ 23 – [4]) ви овозможува да додавате онлајн ресурси. Со 

додавање URL на ресурс преку оваа опција, ресурсите ќе се појават 

интегрирани во просторот. Пример за такви ресурси се видеа, едноставни веб 

страни или анимации. 

 “Додади апликација” (Приказ 23 – [5]) ви овозможува да додадете апликација за 

поддршка во вашиот ПУИ што ќе ја одберете или од Go-Lab складот или од 

надворешен извор. Доколку сакате да додадете надворешни апликации во 

вашиот ПУИ, не заборавајте дека URL-то на таквите апликации мора да е со 

'.xml' екстензија.  

 На крајот, “Додади лабораторија” (Приказ 23 – [6]) ви овозможува да додадете 

онлајн лабораторија од Go-Lab складот. 

4.4.3 Додавање содржина во фаза на истражување 

При градењето фаза, најчесто ги користите петте работи како документи, фајлови, 

линкови, апликации и лаборатории. Помалку или повеќе овие работи функционираат 

на ист начин. 

4.4.3.1 Документи  

Опцијата “Креирај документ” ( Приказ 23 – [2]) ви овозможува да додадете текст било 

каде во вашиот простор. Оваа опција е корисна кога сакате да додадете дополнителен 

текст или табели помеѓу лабораториите, апликациите или другите ресурси. Откако ќе ја 

кликнете, Graasp ќе ви побара да му дадете назив на документот (Приказ 24 – [1]) и да 

одберете помеѓу “Текст со опција за форматирање” и “Текст без опција за 

форматирање” (Приказ 24 – [2]). Опцијата „Текст со опција за форматирање“ ќе ви даде 

уредувач на текстови; опцијата „Текст без опција за форматирање“ ќе ви дозволи да 

[1] [2] [3] [4] [5] 

[6] 
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креирате друг тип на документи како .txt, .html или .xml документи. Кога ќе одберете, 

кликнете на „Креирај документ“. 

 

Приказ 24: Опција “Креирај документ” 

Документот ќе се појави во вашиот простор (Приказ 25 – [1]). вЗа да може да го 

едитирате, треба да преминете во проширен преглед (Приказ 25 – [2], Приказ 26) (види 

дел 4.4.4.2). 

 

Приказ 25: Документ додаден во просторот 

Кога сте во проширен преглед, за да го користите уредувачот кликнете на „Уреди“ ( 

Приказ 26 – [1]). Сега може да го внесете текстот и да ги користите сите функции што 

ќе се појават на палетата со алатки (Приказ 26– [2]).  

 

Приказ 26: Опции уредување на текст 

[1] 

[2] 

[1] 

[2] 

[3] 

[1] 

[2] 

[3] 
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Откако ќе завршите со уредување, кликнете на „Преглед“ (Приказ 26– [3]) за да го 

сочувате сработеното. Повторно може да го уредувате текстот со кликање на „Уреди“. 

Не заборавајте дека уредувачот на текстови бара да кликнете на „Преглед“ за да го 

сочувате текстот. Квадратчињата за опис автоматски го зачувуваат текстот така што 

вие не мора да го правите тоа. Како и со другите ресурси може да ги движите 

квадратчињата за текст и да ги прередувате нивните позиции во просторот за 

истражување и соодветно во фазите. 

Можеби сте забележале веќе, секој предмет има свое прозорче за опис (Приказ 27). 

Дополнително на опцијата „Креирај документ“, може овие прозорчиња за опис да ги 

користите за додавање текстови меѓу предметите. Таму може да додавате 

хиперлинкови и да го стилизирате текстот со основни функции за стилизирање текст 

преку скратен пат на тастатурата. 

 

Приказ 27:Прозорче за опис 

4.4.3.2 Фајлови 

Може да одберете да додадете фајл од вашиот компјутер во ПУИ со кликање на 

„Додади фајл“ опцијата (Приказ 23– [3]). Фајлот може да биде било каков ресурс, како 

на пример слики, pdf фајлови или анимации. Откако ќе кликнете на „Додади фајл“ 

Graasp ќе отвори прозорче за дијалог за да може да изберете кој фајл сакате да го 

прикачите. Откако ќе го изберете фајлот, истиот ќе биде прикажан во просторот 

(Приказ 25 – [3]).  

Кога станува збор за додавање предмети од вашиот компјутер, може исто така со 

повлекување фајлови од нивниот оригинален фолдер во вашиот компјутер да ги 

ставате во делот со предметите (Приказ 22 – [4]). Оваа опција повлечи и пушти може 

да е многу корисна кога сакате да додадете повеќе работи; бидејќи овозможува да ги 

додадете сите заедно во група.  

Доколку се одлучите да додадете фајл што не може да биде прикажан изолирано во 

ПУИ за учениците, тогаш фајлот ќе се прикаже како фајл за симнување (Приказ 28). 

Таквите фајлови може да бидат на пример MS Office или Open Office документи што не 

може да бидат прикажани онлајн. Доколку се достапни онлајн, таквите фајлови можат 

да се додадат како хиперлинкови согласно објаснувањето во следниот дел (дел 

4.4.3.3). 

 

Приказ 28: Известување за фајлови што може да се симнат 
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4.4.3.3 Линкови 

Доколку треба да додадете ресурс кој е онлајн може да ја користите опцијата „Додади 

линк“ (Приказ 23 – [4]). На пример, да речеме дека сакате да додадете YouTube видео. 

Копирајте го URL-то на видеото и залепете го во прозорчето „Линк URL“ (Приказ29 – 

[1]). Потоа кликнете на копчето „Додади линк“ (Приказ29 – [2]) и видеото ќе се појави во 

форма на краток приказ како дел од соодветниот простор за истражување и вклопено 

во соодветната фаза. 

  

Приказ29: Додади онлајн ресурс 

Досега додадовме текст, слика, Ексел фајл и видео во нашиот простор. Така сега ако 

кликнеме за самостоен преглед од опцијата „Споделување“ (Приказ 21 – [2]) во 

страничното прозорче на ПУИ, ќе изгледа како прикажаното на Приказ 30. Не 

заборавајте дека описот на видеото (десно над видеото) е автоматски додаден од 

YouTube. Може да изберете да го избришете, уредите или задржите описот како што е. 

 

[1] 

[2] 
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Приказ 30: Изолиран преглед на ПУИ во изработка 

4.4.3.4 Апликации за поддршка 

Сега, да кажеме дека сакате да додадете апликации како поддршка под вашето видео; 

во таков случај користете алатка за визуелизација на концептот. Како што е претходно 

кажано, апликациите за поддршка или едноставно самите апликации, се интернет 

базирани софтверски апликации кои ги поддржуваат целите и задачите на учење и 

предавање во онлајн лабораториите (види дел 3.3) Кликнете повторно на копчето „+“ 

(Приказ 22– [5]) и сега одберете ја опцијата „Додади апликација“ (Приказ 23– [5]). 

Потоа кликнете на „Избери апликација“ менито во продолжение Приказ31 – [1]) и ќе ви 

се појави листа на сите достапни апликации во Go-Lab (Приказ31– [2]). 
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Приказ31: Додади опција дополнителна апликација 

Одберете ја апликацијата што ја сакате. Избраната апликација сега ќе се прикаже 

веднаш до видеото кое претходно го додадовте (Приказ 32). Ако сега ја кликнете, ќе 

имате пристап до преглед и ќе може да ја прилагодите конфигурацијата доколку е тоа 

можно и соодветно. Секоја измена во конфигурацијата ќе се преслика и во секоја 

копија на ПУИ што сте ја направиле (Приказ 33). 

 

Приказ 32: Дополнителна апликација додадена во фазата на истражување 

Ориентација 

[1] 

[2] 
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Приказ 33: Преглед и конфигурација на Go-Lab апликација. 

4.4.3.5 Онлајн лабораторија 

На крајот, да кажеме дека по визуелизацијата на концептот ќе сакате да додадете и 

онлајн лабораторија. Кликнете на “+” копчето повторно, но овој пат одберее ја опцијата 

„Додади лабораторија“ (Приказ 23 – [6]). Кликнете и одберете лабораторија од листата 

(Приказ 34) што ќе се појави (која ги вклучува сите лаборатории на Go-Lab). 

Внесената лабораторија сега ќе се појави веднаш до краткиот приказ на претходно 

додаденото. 

 

Приказ 34: Опција додади онлајн лабораторија 
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Досега додадовме 6 (шест) работи (малку текст, слика, фајл што може да се симнува, 

видео, апликација и лабораторија). Во изолираниот преглед, овие работи ќе бидат 

прикажани една под друга како претходно (види пр. Приказ 30).  

4.4.4 Преглед во фаза на истражување 

Додека работите во Graasp, има три (3) различни начини да ги гледате работите во 

секоја фаза. Може да менувате меѓу овие три опции со користење на малите копчиња 

веднаш под воведниот опис на фазата (Приказ 35). 

 

Приказ 35: Опции за преглед 

4.4.4.1 Краток преглед 

Прва опција е краткиот преглед (Приказ 36 – [1]). Во овој преглед може да ги видите 

сите работи како мали коцкички или краток приказ еден до друг. Може да одберете да 

отворите одредена работа, да ја пренесете во друга фаза, да ја соедините со друга 

фаза, да ја симнете, додадете/или отстраните од омилени или да ја избришете, со 

кликање на горниот десен агол од нејзиниот краток преглед (Приказ 36 – [2]). 

Исто така може да ги прередите работите со влечење и пуштање на ново место. 

 

Приказ 36: Краток преглед 

4.4.4.2 Проширен преглед 

Проширениот преглед ви овозможува да ги видите сите работи отворени една под 

друга (Приказ 37). Овој преглед е идеален кога работите на различни работи во 

вашиот ПУИ и посебно кога додавате текстови. 

Според прикажаното на Приказ 37, за секој предмет има: сина палета (Приказ 37– [1]) 

на врвот (не е прикажана во изолираниот преглед) со името на предметот; прозорче за 

опис (Приказ 37 – [2]); и потоа самиот предмет (Приказ 37– [3]). 

 

 

[1] 

[2] 
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Приказ 37: Проширен преглед 

Исто како кај називот на фазата, може да кликнете и на називот на предметот и да го 

преименувате.  

Со кликање на иконата прибор во десниот дел, може да ја одберете големината на 

предметот (Приказ 38). 

 

 

 

 

 

 

Приказ 38: Опција промени назив и големина на предмет 

4.4.4.3 Листа 

Со овој преглед може да ги видите сите предмети во вид на листа. Со овој преглед 

исто така може да ги видите правата на пристап (јавно или приватно) што се 

однесуваат на вашите предмети (Приказ 39).  

 

[1] 

[2] 

[3] 
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Приказ 39: Листа 

4.4.5 Додавање ресурси и забелешки за наставникот 

Како што е споменато погоре, може да додавате забелешки и ресурси за наставници 

користејќи го делот за коментари во страничното прозорче и соодветно делот „За“ 

(види исто дел 4.4.5.1). Додавањето забелешки од наставниците како и 

дополнителните материјали ќе ја направат вашата активност уште подостапна за да ја 

користат и другите наставници. 

4.4.5.1 Додавање ресурси 

Може да додавате ресурси во секоја фаза на ПУИ. Сепак, има случаи кога наставникот 

можеби не сака да има цел документ (долг pdf на пример) интегриран во една фаза, 

туку можеби сака да го има како хиперлинк што може да се отвори како посебно јазиче. 

Дополнително, наставникот можеби сака да додаде ресурси до кои би пристапиле 

само наставниците (на пример, клуч со одговори). Во двата случаи, таквите ресурси 

може да се додадат во делот „За“ во ПУИ (Приказ 16 – [6]). Запомнете дека делот „За“ 

е зададен како „Скриен“ така што не е видлив за учениците во изолираниот преглед. 

Може да се види само преку Graasp авторската средина од страна на корисниците кои 

се членови на ПУИ. Дополнително, како што е наведено во дел 4.4.1.2, секој дел или 

под-дел креиран може да биде 'скриен', што би ја ограничило видливоста само на 

сопствениците и уредниците на делот/под-делот. 

За додавање ресурси, одете во делот „За“ во ПУИ и користете ја функцијата „Додади 

фајл“ или функцијата влечи и пушти објаснета погоре. Сега да кажеме дека во нашиот 

пример сакате да додадете фајл „Поврзана теорија“ за учениците и клуч со одговори 

што ќе биде достапен само за наставникот (Приказ 40). 
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Приказ 40: Ресурси додадени во делот „За“ 

Откако фајловите се во делот „За“ може за секој од нив да креирате URL, за да може 

да ги поврзете со хиперлинк било каде во ПУИ. За таа цел, додека сте во краткиот 

преглед кликнете на ресурсот за кој сакате да креирате URL. Системот тогаш ќе отвори 

преглед на ресурсот (Приказ 41). Кликнете на копчето „Необработен“ во горниот десен 

агол.  

 

Приказ 41: Преглед на ресурс во Graasp 

Ресурсот сега ќе се прикаже во ново јазиче. Линкот во полето на прелистувачот за 

адреса е линкот до ресурсот. Запомнете дека таквите линкови кои се од Graasp 

завршуваат во „/необработен“ (Приказ 42). Со цел да го поврзете овој URL со 

хиперлинк било каде во ПУИ, копирајте го линкот наведен погоре, потоа одете во 

фазата каде сакате да го додадете, селектирајте го текстот со кој сакате да го поврзете 

со хиперлинк и користете ја хиперлинк функцијата (Ctrl+K во случај на прозорчиња за 

опис и „Внеси линк“ копчето во случај на текст едитор. 

Доколку сакате ресурсот да е достапен само за наставници не треба да правите ништо 

дополнително. Се додека документот е во делот „За“, сите наставници кои се членови 

на ПУИ имаат пристап до него. 
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Приказ 42 Прикажување необработен ресурс 

4.4.5.2 Додавање забелешки  

Забелешките за наставниците се значаен дел од ПУИ посебно во случај кога се 

очекува да го користат многу наставници. Забелешките за наставниците може да 

вклучуваат предлози за офлајн активности, совети и трикови и коментари како 

резултат на минатото искуство на наставникот со ПУИ. Може да додадете забелешки 

во било која фаза на ПУИ со користење на опцијата „Дискусија“ во страничното 

прозорче. Едноставно искуцајте ја вашата забелешка и притиснете ентер (Приказ 43– 

[1]). 

 

Приказ 43: Додади забелешки на наставникот 

Запомнете дека доколку додадете URL-а во овој дел системот автоматски ќе им 

додаде хиперлинк. Затоа може и да го копирате линкот до некој ресурс од делот „За“ 

како што е опишано погоре и да го залепите во делот за коментари за да може да го 

најдат другите наставници (запомнете дека овој дел не е видлив за учениците) (Приказ 

43 – [2]).  

Како алтернатива, може да ја користите опцијата „Креирај документ“ (Приказ 23 – [2]) 

за да ги запишете вашите забелешки и да го скриете овој документ, така што нема да 

биде прикажан во изолираниот преглед, но ќе биде достапен за другите 

наставници/уредници на ПУИ. 

[1] 

[2] 
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Соодветно, наставниците немаат пристап до сите дополнителни ресурси само преку 

делот „За“, туку може истите да ги најдат веднаш до фазата на истражување што 

сакаат да ја користат. 

4.5 Следење на резултатите на учениците 

4.5.1 Користење апликации за следење 

Како што е наведено во 4.4.1.2, секој ПУИ има зададен член „АнгеЛА“. Се додека 

„АнгеЛА“ е член на ПУИ, системот ќе води евиденција за активноста на учениците. 

Може да пристапите до таа евиденција со додавање на соодветната дополнителна 

алатка во вашиот ПУИ од Go-Lab складот. Овие дополнителни апликации може да ги 

додадете во просторот кој е 'скриен' во вашиот ПУИ така што само членовите на ПУИ 

ќе имаат пристап до нив (освен доколку, поради некоја причина, не сакате учениците 

да имаат пристап до апликациите за следење исто така). Со оглед на тоа што делот 

„За“ е зададен како „скриен“ овие апликации може да ги додадете тука. Како опција, 

може да креирате нов простор, како „Скриен“ и да додавате таму апликации за да ви 

бидат одвоени од другите работи. За таа цел, одете назад во главниот дел на вашиот 

ПУИ, кликнете на копчето „+“ и одберете ја опцијата „Креирај простор“ (Приказ 14 – [2]).  

Додадете каков сакате назив за овој простор (во овој случај „Следење“), кликнете на 

зеленото копче „Креирај простор“ и нов простор ќе се појави веднаш до делот „Сеф“ 

(Приказ 44). 

 

Приказ 44: Нов под-дел додаден во ПУИ 

Влезете во делот „Следење“ кој од менито во горниот десен дел може да биде подесен 

на „Скриен“ (освен доколку не сакате учениците да имаат пристап до овој дел преку 

изолираниот преглед). 

Сега е време да се додадат апликации за следење. Согласно постапката опишана во 

дел 4.4.3.4, додадете ги следните апликации (некоја или сите) од складот Go-Lab: 

- Статистика на активност 
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- Визуелизација на онлајн корисници 

- Колку време потрошил ученикот 

Апликацијата „Статистика на активност“ го прикажува бројот на активности на 

корисниците во ПУИ по апликација како бар дијаграм со повеќе варијанти (Приказ 45). 

Корисниците може да ја прилагодат визуелизацијата со филтрирање на апликациите и 

изменување на визуелната презентација.  

Аплкацијата „Визуелизација на онлајн корисници“ покажува во секоја фаза од 

истражувањето кои корисници се моментално активни (Приказ 46). Корисникот се 

гледа со неговата слика од профилот или првата буква од неговото име. 

Визуелизацијата се ажурира во реално време. 

 

Приказ 45: Дополнителна апликација „Статистика на активности" 
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Приказ 46: Дополнителна апликација „Визуелизација на онлајн корисници“ 

На крајот, апликацијата „Колку време потрошил ученикот“ прикажува табела со време 

потрошено од секој ученик во секоја фаза од истражувањето (Приказ 47). Колку време 

е потрошено се ажурира во реално време за секој корисник и за секоја фаза.  

 

Приказ 47: Дополнителна апликација „Колку време потрошил ученикот“ 

4.5.2 Користење под-дел „Сеф“ 

Друг начин за да ги следите учениците е преку делот „Сеф“ (Приказ 16 – [7]), кој е 

буквално сеф за ПУИ. Сите податоци внесени од учениците во било која од 

дополнителните апликации (во сите фази) во ПУИ автоматски се сочувуваат во 

сефот. Така наставниците и понатака ќе имаат пристап до сите материјали креирани 

од сите ученици (Приказ 48).  
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Приказ 48: “Сеф”-от по работење во ПУИ 

4.5.3 Следење на индивидуалната работа на ученикот 

Конечно, може да ги следите и резултатите од индивидуалната работа на 

учениците (доколку им ги знаете прекарите кои ги користат за пристап до 

конкретен ПУИ) со користење на функцијата „Членови“ во страничното 

прозорче на Graasp и со кликање на нивните прекари кои се појавуваат под 

делот „Изолирани корисници“ (Приказ 18 – [6]). Откако ќе го направите ова за 

ученик со прекар, во вашиот пребарувач ќе се отвори ново јазиче што го 

прикаже целиот ПУИ на кој работел ученикот, со сиот внес на податоци и 

одговори тој/таа ги дал на апликациите и прашањата во ПУИ соодветно. 

4.6 Објави го твојот ПУИ 

За да го објавите вашиот ПУИ кликнете на копчето „Објави простор за истражување“ 

во делот „Споделување“ од страничното прозорче на главниот дел од ПУИ (Приказ 49 

и Приказ 21 – [4]).  
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Приказ 49: Опција објави ПУИ 

Системот ќе ве пренасочи на нова страна (можно е да побара повторно да се најавите) 

наречена „Креирај простор за истражување“ (Приказ 50) каде може да додадете некои 

основни информации за вашиот ПУИ и потоа да ги објавите на Go-Lab порталот. 

Ќе забележите дека многу од полињата се однапред пополнети. Тукашните 

информации се добиени од лабораторијата што се ја користеле во вашиот ПУИ. 

Доколку сакате може да одберете да ги измените овие полиња. Кога ќе завршите со 

пополнување на сите потребни информации во сите четири (4) јазичиња на страната 

„Креирај простор за истражување“ (Приказ 50 – [1]) кликнете на копчето „Сочувај“ во 

најдолниот дел од страната (Приказ 50 – [2]). Откако ќе завршите, ПУИ ќе се појави во 

Go-Lab порталот и ќе им биде достапен на сите корисници на Go-Lab складот. 
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Приказ 50: форма за објавување ПУИ  

[1] 

[2] 
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5 Онлајн поддршка за наставникот  

Една од важните карактеристики на порталот Go-Lab (или ‘GoLabz’) се услугите 

за поддршка и пристап до врсници, заедници и научници кои им ги нуди на 

наставниците за да им го олесни користењето на Go-Lab средината за учење и 

преземањето активности за учење преку истражување во училницата 

(http://www.golabz.eu/support). 

Со кликање на копчето „Поддршка“ на почетната страна во ‘GoLabz’ (Приказ2 – 

[5]), во вашиот пребарувач ќе се отвори ново јазиче (Приказ 51), со линкови до 

следните ресурси за поддршка на наставници - корисници на Go-Lab средината 

за учење: 

 

Приказ 51: Go-Lab онлајн поддршка за наставниците 

 Видео туторијали 

 Совети и трикови туторијал 

 Прашања и одговори 

 Форум на заедницата 

 Онлајн курс 

 

 

http://www.golabz.eu/support
http://www.golabz.eu/videos
http://go-lab-project.eu/tips-tricks
http://go-lab-project.eu/faq-new-page
http://tutoring.golabz.eu/forum
http://go-lab-project.eu/mooc
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 Платформа за подучување 

Следните делови ќе го опишат обемот на секоја од овие одредби  

5.1 Видео туторијали 

Линкот „Видео туторијали“ ќе ве однесе на страна (Приказ 52) во ново јазиче на вашиот 

пребарувал, каде ќе ги најдете следните видео туторијали: 

 

Приказ 52: Go-Lab видео туторијали 

 Додавање ресурси во ПУИ 

 Визуелизација на концептот 

 Алатка Заклучок 

 Конфигурирање на алатките 

 Креирај простор за истражување од Golabz 

 Креирај простор за истражување во Graasp 

 Преглед на податоци 

 Алатка Креирај експеримент 

 Прибелешки за хипотезите 

 Вовед во Golabz 

 Аналитика во учењето и приватност 

 Управување со вашиот ПУИ во Graasp 

 Премести и копирај 

 Објави го Просторот за истражување на Golabz 

 Прибелешки за прашањата 

 Уредување едноставен текст 

http://tutoring.golabz.eu/
http://www.golabz.eu/video/adding-resources-ils
http://www.golabz.eu/video/concept-mapper
http://www.golabz.eu/video/conclusion-tool
http://www.golabz.eu/video/configuration-tools
http://www.golabz.eu/video/create-inquiry-space-golabz
http://www.golabz.eu/video/create-inquiry-space-graasp
http://www.golabz.eu/video/data-viewer
http://www.golabz.eu/video/experimental-design-tool
http://www.golabz.eu/video/hypothesis-scratchpad
http://www.golabz.eu/video/introduction-golabz
http://www.golabz.eu/video/learning-analytics-and-privacy
http://www.golabz.eu/video/managing-your-ils-graasp
http://www.golabz.eu/video/move-and-copy
http://www.golabz.eu/video/publish-your-inquiry-space-golabz
http://www.golabz.eu/video/question-scratchpad
http://www.golabz.eu/video/simple-text-editing
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5.2 Совети и трикови туторијал 

Линкот „Совети и трикови туторијал“ се отвара во ново јазиче на вашиот пребарувач, 

со страна која содржи кратки совети за конкретни прашања по кои може да ви треба 

помош (Приказ 53), како на пример: 

 

Приказ 53: Go-Lab Совети и трикови 

 Може да направите копија од вашиот ПУИ  

 Прилагодување на димензиите на сликите во Graasp 

 Информативно јазиче во ПУИ 

 Место и редослед на информации и лабораторијата 

 Претходно знаење на учениците 

 Именување на фазите на истражување 

 Посебни алатки за секој домен 

 Објаснување на Go-Lab алатките 

 Go-Lab алатките имаат функција 'помош' 

 Истражувањето е повеќе од сет препорачани чекори 

 Може да ги менувате фазите од циклусот на истражување 

 Траење на фаза на истражување 

 Премин помеѓу фази на истражување 

 Објаснување на фаза на истражување 

 Употреба на медиуми во ПУИ 

 Број и траење на видеата 

 Фаза заклучок 
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 Користење прашања 

 Кога се воведува бележник за прашања или хипотези навратете се на истите во 

подоцнежна фаза 

 Користете различни позадини за различни фази 

 Одберете си јазик 

 Не го потценувајте времето потребно за изработка на ПУИ 

 Не сите ученици имаат потреба од истите насоки 

 При креирањето на ПУИ може да соработувате со колегите 

Со кликање на било која од овие работи (линкови), одоздола се отвара соодветен 

краток опис; содржи текст, слики и/или веб линкови. Пример за 'Може да направите 

копија од вашиот ПУИ' може да се види на Приказ 53. 

5.3 Прашања и одговори 

Линкот „Прашања и одговори“ се отвара во ново јазиче на вашиот пребарувач и ве 

пренасочува на страна каде може да најдете листа на Често поставувани прашања 

(Приказ 54). Со клик на секој од нив, се појавува краток текст со одговор. На пример, 

види Приказ 54 за одговор на прашањето 'Што е учење преку истражување?' 

Моментално поставените прашања на веб страната се поделени во 3 категории, во 

зависност од тоа дали се: 

 општи прашања за Go-Lab проектот;  

 прашања за просторите за учење преку истражување и онлајн лабораториите; 

 или технички прашања.  

 

Приказ 54: Go-Lab Прашања и одговори 

Пример прашања за секоја од овие категории се: 
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Go-Lab проект (општи прашања) 

 Што значи Go-Lab? 

 Што е онлајн лабораторија? 

 Што е учење преку истражување? 

 Што е платформа за учење? 

 Кое е големото влијание на Go-Lab? 

 Кои придобивки ги нуди Go-Lab? 

 Каква поддршка или обука се нуди за наставниците? 

 Кој е првиот чекор за приклучување на Go-Lab? Од каде да почнам? 

 Кого да контактирам за помош или информации? 

 Мојата држава не е на листата на Go-Lab. Може ли да се приклучам? 

 Не сум наставник по науки, но сакам да ги користам Go-Lab авторските алатки и 

некои апликации. Можам ли? 

 Што ќе се случи со golabz.eu, лабораториите, апликациите и ПУИ по 

завршување на проектот? 

 Јас сум наставник во претшколска, дали исполнувам услови за да се приклучам 

на Go-Lab? 

 Директорот во моето училиште е загрижен за прашања како приватност на 

учениците, заштита на лични податоци, итн. Што да му/и одговорам? Дали има 

официјална политика по тие прашања? 

Простори за активно учење и Онлајн лаборатории 

 Што значи ПУИ? 

 Како да објавам ПУИ? 

 Креирам ПУИ и направив грешка. Можам ли да ја најдам претходната верзија? 

 Како да споделам ПУИ со колегите наставници? 

 Имам онлајн лабораторија што не е вклучена во golabz.eu. Може ли да ја 

користам во мојот ПУИ? 

 Како може да предложам нова онлајн лабораторија да се приклучи во 

golabz.eu? 

 Дали предложените фази на истражување се единствен модел на истражување 

што треба да го користам во мојот ПУИ? 

 Може ли да печатам цели ПУИ, за да можам да работам на печатена верзија 

офлајн? 

 When I copy an ILS and then alter it, do I have permission to publish the new one 

with my Име as author? 

 Која е разликата помеѓу корисник и уредник на ПУИ? 

 Не најдов одговор на моето прашање, кого да контактирам, што да направам? 

Технички прашања 

 Јас сум наставник и сакам да развијам далечинска лабораторија, од каде да 

почнам? Каде да најдам технички спецификации, насоки и поддршка? 

 Кој е максималниот број на ученици кои може да го користат мојот ПУИ 

одеднаш? 

 Кои пребарувачи и оперативни системи се подобро поддржани или препорачани 

за користење? 

 Дали поддржува таблети и смарт-телефони? 

 Во мојот ПУИ имам надворешен веб-линк. Како може да се отвори во нов 

прозорец на пребарувачот (или да се отвори во ПУИ)? 
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 Која е разликата помеѓу корисник и уредник на ПУИ? 

 Не најдов одговор на моето прашање, кого да контактирам, што да направам? 

5.4 Форум на заедницата 

Линкот „Форум на заедницата“ се отвара во ново јазиче на вашиот пребарувач, со 

постојните форуми за дискусија. На Приказ 55 може да видите форум за 'Општа 

дискусија' и форум за 'Техничка дискусија'. Со кликање на било кој од нив, ќе бидете 

пренасочени на страна каде има листа на теми за дискусија во соодветен форум и број 

на придонесувачи за секоја дискусија. Може да го прочитате било кој, или може да ја 

користите можноста за пребарување во десниот дел со цел да најдете одредена тема. 

Сепак, за да постирате нова содржина во форум, или како коментар во постоен дел 

или како нова тема за дискусија, мора прво да се најавите на 'Платформата за 

поучување' објаснета во дел 5.6. 

 

Приказ 55: Go-Lab Форум на заедницата 

5.5 Онлајн курс 

Линкот „Онлајн курс“ отвара ново јазиче, со Обемен отворен онлајн курс (ОООК) Go-

Lab за наставниците. Курсот (моментално во изработка) ќе даде вовед во техниките за 

предавање преку истражување и ќе објасни како истите може да се интегрираат во 

редовните активности на часот. Пет модули за курсеви со сценарија ќе дадат детални 

инструкции за тоа како да се користат одредени онлајн лаборатории, како да се 

креираат Простори за учење преку истражување во поддршка на наставните планови и 

како да ги споделувате и користите овие простори со вашите ученици во период од пет 

седмици.  

5.6 Платформа за подучување 

На крајот, линкот „Платформа за подучување“ ве носи на нова платформа 

(http://tutoring.golabz.eu) (Приказ 56), преку која може да пристапите до одреден број 

Go-Lab експерти, кои ќе може да им помогнат на Go-Lab корисниците и наставниците 

преку вебинар сесии на одреден број релевантни теми. 

Може да побарате конкретен експерт/тутор или да ги поделите според:  

 рангирањето од други корисници;  

http://tutoring.golabz.eu/
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 по азбучен ред; или по тоа  

 дали неодамна го ажурирале профилот. 

Барањето тема за која би сакале да зборувате или да дознаете на оваа страна, исто 

така ви дава листа со имиња на тутори кои имаат стручно познавање на одредената 

тема, базирано со описите кои сами си ги дале на нивните профили. 

Листа на неодамна снимени вебинар сесии се појавува во десниот дел од страната. Со 

клик на нив, ве префрла на Google+ каде ќе може да ги гледате снимените сесии. 

Сепак, доколку сакате да видите што некој од туторите има да понуди, побарајте 

сесија, оставете коментар и/или регистрирајте се за некој следен вебинар за што треба 

да имате корисничко име и да се најавите во Платформата за подучување. Корисничко 

име ќе креирате со клик на копчето „Најави се/Регистрирај се“ во горниот десен агол на 

страната и со пополнување на соодветни информации (Приказ 57). 

 

Приказ 56: Go-Lab Платформа за подучување 

 

Приказ 57: Креирање кориснички профил во Go-Lab платформа за подучување. 



Go-Lab Прирачник за поддршка на корисниците 

Go-Lab 317601  Страна 72 од 77 

До Go-Lab форумот на заедницата опишан во дел 5.4 може да пристапите преку Go-

Lab платформата за подучување, со клик на копчето „Форум“ во горниот десен агол од 

страните.  
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6 Речник 

GoLabz: Go-Lab склад Вклучува избор на онлајн лаборатории, збир на ПУИ кои 

користат онлајн лаборатории и колекција од апликации за користење во Go-Lab ПУИ. 

Graasp: Go-Lab авторска средина. 

Простор за учење преку истражување (ПУИ) Активностите базирани на истражување 

кои се структурирани со користење на Go-Lab циклусот на истражување и може да 

содржат лаборатории, ресурси за учење и апликации кои овозможуваат и поддржуваат 

активно учење преку истражување. 

Простор за истражување: Graasp простор што го следи Go-Lab циклус на 

истражување. Содржи дел за секоја фаза на истражување, „За“ дел и „Сеф“ дел. 

Простор (или Graasp простор): Во Graasp, простор всушност се однесува во контекст 

на соработка. Простор во Graasp може да се спореди отприлика со фолдер за кој 

треба соодветно членство и дозвола. Спротивно на фолдер, просторот во Graasp 

овозможува не само да сочувувате фајлови но и да прикажувате динамичка содржина 

и да работите со веб апликации. 

Дополнителни апликации (Apps): Мали интернет базирани софтверски апликации 

кои поддржуваат одредени цели и задачи на учењето и предавањето во онлајн 

лаборатории.  

Платформа за подучување Go-Lab платформата за поддршка и комуникација нуди 

пристап до врсници, заедници и научници за да се олесни користењето на Go-Lab 

средината за учење и да се преземат активности за учење преку истражување на 

часот 
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