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Извршно резиме 

Овој производ го претставува прирачникот на Go-Lab сценарија. Овој 

прирачник нуди шест различни сценарија со цел да им помогнат на 

наставниците при изработката на ПУИ. Секое сценарио претставува посебен 

педагошки метод во рамки на севкупниот пристап за истражување на Go-Lab. 

Шесте сценарија за истражување на Go-Lab се означени на следниот начин: 

 Основно сценарио 

 Пристап сложувалка 

 Шесте менливи капи 

 Учење преку критикување 

 Структурирана контроверзност 

 Најди ја грешката 

Во подоцнежната фаза, кога ќе се најде или креира соодветна алатка за 

моделирање, ќе додадеме и седмо сценарио, Учење преку моделирање 

Секое сценарио се одликува со одреден сет на фази на истражување со 

посебни активности за секоја од тие фази. 

Моменталниот производ претставува проширен опис на сите шест сценарија, 

вклучително и размислувања за дизајн и основни податоци. Во таа смисла, 

истиот може да се смета за „референтна книга“. Сценаријата понатака се 

достапни во Graasp, авторска средина на Go-Lab (www.graasp.eu). Graasp ќе 

им понуди на наставниците можност да изберат одредено сценарио и по 

изборот на сценариото ќе им се понуди однапред структурирано ИЛС со 

точните фази и краток опис на дизајнот на секоја од фазите во ПУИ 

Содржината на овие описи од Graasp е исто така достапна и во овој 

прирачник (Chapter 2). Секое сценарио е поврзано со дадени примери на 

ПУИ кои го следат тоа сценарио. 

Овој прирачник со сценарија исто така содржи серија „совети и трикови“ 

(С&Т) за креирање на ПУИ. Овие корисни совети за креирање ПУИ исто така 

може да се најдат на Go-Lab платформата за поддршка (http://go-lab-

project.eu/tips-tricks).  

Пристапот кој го присвоивме при креирање на сценаријата и С&Т-овите е 

комбинација на пристапите од горе надолу и од доле нагоре. Дел од 

работата е инспириран од (на пр., Ваинбергер и др., 2011), а дел е извадок 

од тековните активности за креирање на ПУИ. Ова се ПУИ креирани од тимот 

на Go-Lab (околу 25 вкупно) и ПУИ кои се креирани од голем тим на 

наставници, на пример Еразмус курсевите на Go-Lab Go-Lab и Го-Лаб 2014 и 

2015 летните школи во Маратон. Овој прирачник со сценарија одраз на 

моментално најсовремените теории заедно со основи за реални пракси во 

наставата. 

По овој производ ќе следи „убава печатена“ верзија која ќе може да се 

користи како прирачник со сценарија за Go-Lab. 

http://www.graasp.eu/
http://go-lab-project.eu/tips-tricks
http://go-lab-project.eu/tips-tricks
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1 Вовед 

Овој прирачник со сценарија на Go-Lab е наменет за Go-Lab наставниците со 

цел да ги поддржи Go-Lab Просторите за учење преку истражување (ПУИ-а). 

ПУИ се средини за учење на Go-Lab кои вклучуваат онлајн лабораторија 

заедно со инструкции (текст, видео, и алатки (апликации)).  

Овој прирачник нуди шест различни педагошки структури или „шематски 

планови“ за ПУИ; овие шематски планови се наречени сценарија. Сценарио 

се дефинира на следниот начин: “Go-Lab сценарио ги објаснува на независен 

начин за секој домен (физика, хемија итн.), сите активности, материјали и 

интеракции помеѓу наставниците и учениците кои се составен дел од 

целосно (онлајн или офлајн) искуство на учење преку истражување на Go-

Lab. Сценаријата се разликуваат во активностите кои се вклучени во 

комбинација од а) офлајн и онлајн активности б) индивидуални активности 

или активности со соработување в) распределба на активности помеѓу 

наставниците и системот, и г) подредување на активностите“.1 

Секое сценарио е понудено на два начини: 

a. Однапред структурирана ПУИ кај Graasp која може да се користи како 

почетна точка за развој на ПУИ. Откако ќе изберете лабораторија на 

Golabz (www.golabz.eu) ќе ви бидат понудени неколку сценарија како 

почетни точки за креирање на ПУИ. Овие „ПУИ сценарија“ ги имаат 

точните фази за сценариото и кратки насоки по фаза при креирање на 

истата. Секое сценарио за ПУИ содржи линкови за најмалку еден 

пример на ПУИ, со прикажување на сценариото во конкретниот домен. 

b. Печатена верзија на овие насоки се содржи во овој прирачник за 

сценарија. 

Структурата на овој прирачник за сценарија е следната. Глава 1 опишува три 

елементи. Прво, наведен е текот на работите при креирање на ПУИ. Второ, 

прикажан е „речник“ на термини кои имаат централна улога во Go-Lab. Трето, 

опишан е главниот пример кој е основа за сите сценарија. Глава 2 опишува 

сет од шест сценарија и насоки како истите да се имплементираат во ПУИ, и 

дава линкови до еден или повеќе примери на ПУИ за секое сценарио. Глава 

3, на крајот, прикажува поголем сет на општиl Совети и трикови (С&Т) кои 

помагаат при обликувањето на ПУИ-а. Овие С&Т исто така можете да ги 

најдете на страната за поддршка на Go-Lab(http://go-lab-project.eu/tips-tricks). 

1.1 Како се креира ПУИ 

Се претпоставува дека најчесто почетната точка за избирање, адаптирање и 

креирање на ПУИ зависи од предметната наука која ќе се предава, и дека 

согласно првичниот избор би следеле различни чекори. Претпоставените 

чекори се следните: 

                                            
1 Претходно се употребуваше терминот „планирање на час“ за да се укаже на ПУИ плус 

офлајн активности. За да се избегне терминолошка дискусија сега се користи само 
терминот „сценарио“.  

http://www.golabz.eu/
http://go-lab-project.eu/tips-tricks
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1. Првата одлука се однесува на онлајн лабораторијата која ќе се користи. 

Оваа онлајн лабораторија треба да одговара на темата чиј потенцијал 

при предавање може да се подобри со усвојувањето на пристап кој се 

базира повеќе на истражување. При следните чекори претпоставуваме 

дека има соодветна онлајн лабораторија достапна во резервите на Go-

Lab. 

2. Откако ќе се избере соодветна онлајн лабораторија следната одлука се 

однесува на тоа која педагошка структура ќе се користи. За тоа постојат 

неколку опции. Првите две се применливи која веќе постои соодветна 

ПУИ во резервите на Go-Lab: 

a. Пребарувањето низ резервите на Go-Lab дава како резултат ПУИ во 

однос на а) темата која треба да се предава и б) педагошки пристап 

(сценарио) кое се преферира. Во овој случај ПУИ може директно да 

им биде понуден на учениците. 

b. Доколку има достапен ПУИ кој нецелосно одговара на барањата но е 

доста близу до нив, истиот може да биде одбран и потоа адаптиран 

се додека ПУИ не ги исполни барањата. Ова може да значи, 

промена (адаптирање или замена) на достапните ресурси, алатки 

(апликации), итн. во ПУИ. Онлајн лабораторијата најверојатно ќе 

остане непроменета. 

3. Доколку нема достапен соодветен ПУИ, Go-Lab го поддржува креирањето 

на соодветен ПУИ во два чекора: 

a. Доколку нема ПУИ кој може директно да се користи или адаптира 

може да се одбере сценарио од достапните сценарија на Go-Lab кое 

а) одговара на образовните цели б) одговара на претходното знаење 

и вештини на истражување на учениците и в) може да се организира 

во училницата. 

b. Откако ќе се одбере конкретно сценарио може да се креира нов ПУИ 

врз основа на тоа сценарио. Прво се избира онлајн лабораторија од 

Golabz. Потоа се одбира соодветно сценарио. Овој избор дава ПУИ 

со фази кои се карактеристични за избраното сценарио, со 

лабораторијата во соодветната фаза и со кратки инструкции за секоја 

фаза и нејзиното обликување. ПУИ се креира со ова сценарио за ПУИ 

преку вметнување материјали со инструкции (видеа, текстови) во 

секоја фаза, и со вметнување и адаптирање на достапните алатки 

(апликации) од овој домен.  

4. Завршените ПУИ-а може да биде објавени на Golabz за да можат и други 

наставници да ги користат (чекор 2 погоре). 

5. Завршен ПУИ може да се користи за предавање во наставата 

Приказ 1 го покажува овој тек на работите во дијаграм.  

Go-Lab прирачникот за сценарија го олеснува овој процес на неколку начини:  

 Прво, дефинира сет од шест поопшти педагошки сценарија.  
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 Второ, за секое од шесте сценарија дава „сценарио за ПУИ“ кое има 

структура како сценариото и кратки инструкции за секоја фаза. Кога 

ПУИ се креира од Golabz секогаш се презентира основното сценарио. 

Доколку намерата е да се користат понапредни сценарија, истите ќе ги 

најдете преку Graasp; види Приказ 2. 

 Трето, достапни се примери на ПУИ за овие сценарија. Овие примери 

за ПУИ се накратко објаснети тука. 

 

 

 

Приказ 1. Тек на работите при авторско создавање на ПУИ. 
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Приказ 2 Како да изберете конкретно сценарио од Graasp. 
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1.2 Терминологија 

Овој дел ја дефинира терминологијата во согласност со проектот Go-Lab. 

Онлајн лаборатории 

Онлајн лабораториите се научни лаборатории кои се достапни преку 

компјутерската технологија. Клучната активност во онлајн лабораторијата е 

испитувањето (експериментирање или истражување) со (физичка или 

виртуелна) опрема или можност да се работи директно со резултатите од 

таквото испитување (во вид на сет на податоци). При испитувањето 

вредностите на варијаблите, физички или виртуелни, се манипулираат со 

цел да се даде видување на односот помеѓу варијаблите. 

Има три типа на онлајн лаборатории: 

 Далечински лаборатории. Во далечинските лаборатории испитувањето 

се врши со физичка опрема која се управува далечински 

 Виртуелни лаборатории. Во виртуелните лаборатории испитувањето 

се врши со симулирана (виртуелна) опрема 

 Сетови на податоци/алатки за анализа. Сетовите на податоци се 

резултат од испитувањата со физичка или виртуелна опрема. 

Сетовите на податоци често доаѓаат со посветени анализи и алатки за 

визуелизација кои помагаат во организацијата и интерпретацијата на 

сетовите податоци.  

Активно учење преку истражување 

Истражувањето е пристап кон учењето кој вклучува испитување кое води до 

поставување прашања и наоѓање откритија при потрагата за нови сфаќања 

(засновано на Националната научна фондација, 2000). Ова значи дека во 

процесот на активно учење преку истражување информацијата не се дава 

директно туку треба да биде откриена преку испитувачки активности од 

страна на самите ученици.  

Насоки 

Насоките се поддршка што му помага на ученикот во процесот на активно 

истражување во онлајн лабораторијата. Насоките постојат во форма на така-

наречен циклус на активно истражување кој му овозможува на ученикот сет 

на фази за организирање на процесот на активно истражување. Во секоја 

фаза на ученикот може да му се понудат конкретни форми на насоки; во Go-

Lab тие се најчесто алатки (апликации) кои им помагаат на учениците да 

изведат конкретни активности (на пр. да дадат хипотеза).  

Простор за активно учење преку истражување 

Простор за активно учење преку истражување (ПУИ) е средина за учење која 

им нуди на учениците сет од онлајн услови за активно учење преку 

истражување следејќи општ циклус на истражување. Вклучува сет или под-

сет од: 

 Конкретна онлајн лабораторија. Една од, или комбинација од, три типа 

на онлајн лаборатории со конкретна (физика, хемија, итн.) содржина.  
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 Алатки (апликации). Конкретни алатки кои им помагаат на учениците 

при вршењето на активности за истражување. 

 Општи алатки. На пр. калкулатор или нотес за прибелешки 

 Ресурси. Информативен материјал во форма на текстови, видеа, 

фотографии, дијаграми и други средства. Информативниот материјал 

содржи информации кои им се потребни на учениците за соодветно 

истражувачко искуство. ПУИ може исто така да содржат линкови до 

ресурси кои се надвор од самите ПУИ. 

 Разговор или други комуникациски средства. Средства за размена на 

информации со други ученици (моментално не се имплементирани во 

Go-Lab). 

Go-Lab портал 

Go-Lab порталот (www.golabz.eu) е главната локација за сопственици на 

лаборатории, наставници и ученици. Go-Lab порталот се состои од: 

 Лаборатории. Избор на лаборатории 

o Далечински лаборатории 

o Виртуелни лаборатории 

o Сетови на податоци со нивните анализи и алатки за 

визуелизација 

 Апликации. Алатки кои ги поддржуваат учениците во нивниот процес 

на истражување (на пр. алатка за донесување заклучоци) или кои 

имаат поопшта примена (на пр. калкулатор). 

 ПУИ-а. Избор на простори за активно учење преку истражување  

 Услови за авторско креирање. Овие им овозможуваат на наставниците 

да креираат или адаптираат простори за активно учење преку 

истражување за нивни лични потреби и вклучуваат: 

o Услови за прилагодување или прередување на фазите од Go-

Lab циклусот на активно истражување 

o Услови за додавање или отстранување алатки (апликации) во/од 

циклусот на активно истражување 

o Услови за прилагодување и/или преведување на алатки 

(апликации) 

 Дополнителни услуги: 

o Услови за резервирање. Можност за резервирање на 

далечински лаборатории 

o Платформа за подучување. Оваа платформа овозможува 

размена на услуги и компетенции. 

 Услови за обука и поддршка за наставниците. Услови за помагање на 

наставниците во сите компоненти кои се дел од порталот 

(пребарување, авторско креирање, услуги и заедница). Ова е 

таканаречена Go-Lab поддршка на порталот 

(http://www.golabz.eu/support). 

http://www.golabz.eu/
http://www.golabz.eu/support
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Сценарио 

Go-Lab сценарио ги опишува на доменски независен начин, сите активности, 

материјали и интеракции за наставниците и учениците кои се составен дел 

од целосно (онлајн или офлајн) искуство на Go-Lab активно учење преку 

истражување. Сценаријата се разликуваат во активностите кои се вклучени 

во комбинација од а) офлајн и онлајн активности б) индивидуални активности 

или активности со соработување в) распределба на активности помеѓу 

наставниците и системот, и г) подредување на активностите“. (see also 

Weinberger, et al., 2011). 

1.3 Пример за сценарио 

Секое сценарио содржи неколку клучни компоненти. Тоа се: 

 Активности за истражување и последователни активности 

 Дополнителен опис на активности кои се вршат надвор од ПУИ 

(офлајн). 

 Опис на активности за учениците кои подразбираат соработка и 

индивидуално вршење на истите. 

1.3.1 Активности за истражување и последователни активности 

Основните активности за истражување во Go-Lab се сумираат во пет фази од 

Go-Lab циклусот на истражување. Основниот Go-Lab циклус на истражување 

(види Приказ 3) се состои од пет 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).  

 Испитувањето 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 
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процес на опишување, критикување, евалуација и дискутирање на 

целиот процес на активно истражување или на конкретна фаза. 

 

Приказ 3 Go-Lab циклус на истражување, графички приказ 

Учениците кои го следат основното сценарио прикажано на Приказ 3 

(дополнително објаснето во Дел 2.2) не треба последователно да ги поминат 

сите фази, сценариото дозволува бројни рути/можности кои може да се 

следат (види Дел 2.2.1). 

Останатите сценарија презентирани во овој прирачник (види Глава 2) може 

да додаваат нови фази на оние од основното сценарио, но и да ја изменат 

употребата на постојните фази во основното сценарио, иако конкретниот 

дизајн на секоја таква фаза може да се разликува. 

1.3.2 Офлајн активности 

Една од основните цели на Go-Lab проектот е да се вклучат учениците во 

средини за активно учење преку употреба на далечински и онлајн 

лаборатории на начин на кој знаењето би го однел чекор понапред и начин 

кој ги вклучува сите видови когнитивни активности. Сепак, постојат неколку 

причини поради кои би се вклучиле офлајн активностите во едно сценарио и 

поради кои офлајн актвностите би се комбинирале со ПУИ. Можните офлајн 

активности се презентирани во следните делови. 

1.3.2.1 Физички лаборатории 

Во ПУИ лабораториските активности се вршат онлајн. Практично 

експериментирањето во реални (физички, не виртуелни) лаборатории секако 

е голема помош за учењето, и во некои случаи може навистина корисно да 

биде инкорпорирано во Go-Lab ПУИ. Реалните, виртуелните и далечинските 
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лаборатории или сетови на податоци може да се вклучат во сценаријата, врз 

основа на тоа колку секој модус на експертиментирање тоа го дозволува, 

како и од достапноста на лабораториите (физички, виртуелни или 

далечински), заедно со техничките аспекти/прашања/рестрикции кои се дел 

од секоја од овие видови лаборатории. де Јонг, Лин и Захариа (2013) 

претставуваат дел од опциите кои се специфични за секој вид лабораторија. 

На пример, физичките лаборатории ги вклучуваат сите сетила на учениците, 

манипулација со материјалното од секојдневниот живот и ги информираат 

учениците за безбедносните процедури во текот на експериментирањето со 

физичкиот материјал/опрема. Далечинските лаборатории им овозможуваат 

на учениците пристап до оддалечена опрема (на пр. сателити, телескопи) и 

опрема што ретко или никогаш не се наоѓа во училишните лаборатории (на 

пр. габаритна опрема). Виртуелните лаборатории би овозможиле безбедна 

средина и средина без мерливи грешки за експериментирање, што ги 

надминува временските и просторни ограничувања. Уште повеќе, тие би 

можеле да понудат пристап до микроскопскиот и концептуален свет на 

науката. 

Менувањето помеѓу онллајн и офлајн активности може да се прави секогаш 

кога тоа би му додало вредност на процесот на учење. На пример, секој пат 

кога лесно се овозможува пристап до физичка лабораторија, предлагаме 

добро да ја искористите за време на испитувањето на учениците. Така, при 

едноставна лекција за електрични кола, лесно би имале достапни одреден 

број на жици, батерии и сијалици со цел да им се овозможи на учениците да 

манипулираат со физичките материјали и да истражат како може да се 

направи едноставно струјно коло. Сепак, за испитување на покомплексни 

кола (со повеќе батерии/сијалици во серија и/или паралелно поврзување), 

користењето на виртуелна лабораторија се преферира бидејќи за неа треба 

помалку време да се направи, ја намалува можноста за правење грешки, 

користи поточни мерки и им овозможува на учениците да споредат повеќе 

кола во исто време. Овој пример се смета за комбинација од физики и 

виртуелни лаборатории кои може да имаат значителен ефект на 

концептуалното знаење.  

1.3.2.2 Индивидуални активности 

Понекогаш учениците се навикнати на одредени алатки или има достапни 

подобри алатки за индивидуална работа во ПУИ. На пример, извештај може 

да се напише на хартија, офлајн, или со општ процесор на зборови или со 

алакти за пишување извештаи. Овие извештаи може да се прикачат на Go-

Lab преку апликацијата 'пушти фајл'..  

1.3.3 Активности за соработка 

Индивидуалната работа и соработката имаат свои предности и маани. Во 

случај на индивидуален начин на учење, најголем бенефит е дека секој 

ученик ќе го искуси процесот на учење кој е најдобро прилагоден на 

неговите/нејзините потреби. На пример, учениците може да ги завршуваат 

задачите согласно нивното лично темпо на работа. Од друга страна пак, кога 

http://www.golabz.eu/apps/file-drop
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индивидуално се користат компјутерите, не се нуди можност индивидуално 

да се развиваат неговите/нејзините социјални вештини, кои се нормално дел 

од училницата. Спротивно, учењето преку соработка во група има можност 

да ја надмине оваа социјална изолација (Џонсон, Џонсон и Стен, 1985, 1986). 

Друга голема предност на учењето преку соработка е дека учениците може 

да учат од своите врсници (на пр. може да споделуваат знаење и искуства, 

да слушнат повеќе перспективи/аргументи/изјави). Според Џонсон и Џонсон 

(2004) подобро е да соработуваат ученици со различни интереси, експертиза, 

перспективи и вештини, отколку да работат индивидуално, бидејќи така може 

да се исполнат повеќе цели на учењето отколку оние што се постигнуваат на 

индивидуално ниво. Неколку теории (на пр. конструктивизам, социјално 

споделена когниција, распределено учење) и емпириски истражувања го 

поддржуваат гледиштето дека учениците учат добро кога работат заедно (Лу, 

Абрами и д'Аполониа, 2001), вклучувајќи и кога работат со компјутерска 

поддршка во средини за активно учење преку истражување(Захариа, 

Ксенофонтос и Маноли, 2011).  

Во Го-Лаб поголемиот дел од соработката помеѓу учениците се појавува 

офлајн, бидејќи самиот концепт Го-Лаб во моментов не им овозможува на 

учениците услови за „чет“ или споделување на предмети. Исклучок на тоа 

правило е изработката на производи за процесот на учење од страна на 

групи ученици, кој може да биде онлајн, во средина за учење на член од 

групата. Другите членови од групата ќе можат да ја споделат работата со 

соработка преку апликација за споделување фајлови (file-drop). Друг исклучок 

е презентирањето на соработката на врсниците која исто така би се 

случувала онлајн. Има три сценарија (сложувалка, Дел 2.3, Шесте менливи 

капи, Дел 2.4 REF _Ref431821031 \r \h Структурирана контроверзност2.4) кои 

бараат соработка меѓу учениците. Во овие сценарија, се укажува кога целиот 

клас или активностите со соработка се одвиваат. 

1.4 Избор на сценарио 

Изборот на вистинското сценарио зависи од одреден број на аспекти. Тие се 

однесуваат на образовните цели на овие лекции, карактеристиките на 

учениците, поконкретно претходното ниво на знаење на учениците и 

вештините за активно истражување кои ги поседуваат учениците, како и 

организацискиот аспект. За секое сценарио ќе биде укажано кој од овие 

критериуми ја предлага употребата на тоа конкретно сценарио; претставено 

за секое сценарио во Глава 2.  

1.4.1 Образовни цели 

Секој ПУИ може да биде придружуван од конкретна образовна цел. Овие 

образовни цели може да се разликуваат во однос на видот на знаење 

(фактичко, концептуално, процедурално и метакогнитивно; Андерсон и 

Кратвол, 2001). Изборот на сценарио може да зависи и од типот на знаење 

што е во фокусот на предавањето. На пример, изборот на сценарио може да 

биде различен кога фокусот е на процедурално знаење во споредба со 

фокус на концептуално знаење. Во првиот случај најсоодветно сценарио би 
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било она кое се фокусира поексплицитно на експертиметнална процедура и 

чекори кои треба да се преземат пред и по експериментирањето (на пр. 

Учење преку критикување, Дел 2.5); во вториот случај подобро е да се 

користи сценарио кое се фокусира на поправање на погрешните сфаќања (на 

пр. Најди ја грешката, Дел 0). Во однос на квалитетот на знаењето сите 

сценарија се концентрираат на подлабоки нивоа на знаење (разбери и 

примени) кои може да им помогнат на учениците да размислуваат критички и 

креативно. Чувствителните (мотивациски, емотивни) предмети повеќе се 

поврзуваат со трите сценарија со соработка (Сложувалка, Размислувачки 

глави и Структурирана контроверзност).  

1.4.2 Карактеристики на ученикот 

Карактеристиките на ученикот се важни при изборот на соодветни сценарија 

и нивното прилагодување. Треба да се земат предвид два главни аспекти: (1) 

вештините на учениците за истражување и (2) претходното знаење за 

активно учење преку истражување и познавањето на содржината. 

1.4.2.1 Вештини за истражување 

За секое од горенаведените да се изведе успешно, учениците треба да 

имаат посебни вештини. Во контекст на активно учење преку истражување, 

потребни се неколку вештини посебно во фазите на истражување. За 

основното сценарио се однесуваат на: 

Ориентација: набљудување, барање информации. 

Концептуализација: идентификување на проблем, дефинирање на проблем, 

прашување, барање информација, брејнсторминг, давање хипотези, 

предвидување, потреба од анализирање. 

Испитување: планирање (методи, задачи, опрема, материјали и ресурси, 

време), истражување, експериментирање, набљудување, собирање 

податоци, анализирање податоци (организирање на податоците, наоѓање 

шеми, оценување на квалитетот на податоците), интерпретирање на 

податоците, донесување заклучоци, моделирање. 

Заклучок: наоѓање поврзаност, извлекување заклучоци, укази, известување. 

Дискусија: дискутирање, презентирање и елаборирање резултати, наоѓање 

аргументи и оправдување изјави, комуницирање, рефлектирање, 

презентирање и евалуирање на процесот на истражување и исходите. 

Учениците или треба да ги имаат овие вештини или да им бидат дадени 

алатки (апликации) кои би им помогнале да ги изведат овие активности. 

Доколку едно сценарио сериозно се потпира на вештините кои учениците ги 

немаат, тоа може да биде причина да не се одбере тоа сценарио.  

1.4.2.2 Претходно знаење 

Go-Lab циклусот на истражување (Приказ 3) укажува на две различни патеки 

по кои може да се движат учениците (во фазите на концептуализација и 

испитување) кога се спроведува истражување, едно што се состои од 

отворени прашања и друго кое почнува од конкретна хипотеза. Овие две 
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патеки се поврзуваат со когнитивниот модел на изучување на Клар и Дунбар 

(1988) како пребарување низ два простора за решавање на проблем - 

простор на хипотеза и простор за експериментирање. Како се движат 

учениците низ просторот за хипотеза во голема мера зависи од нивното 

претходно знаење за доменот (Клар, 2000). Двата пристапи исто така може 

да се зависат и од тоа дали се применува индуктивна или дедуктивна 

стратегија за решавање на проблемот. Се смета дека индуктивните 

стратегии на учење (на пр. проба и грешка) се преферираат од страна да 

учениците со слабо познавање на доменот (Лазондер, Вилхелм и Хагеманс, 

2008). Во смисла на избор на Го-Лаб сценарио кое во најголема мера се 

потпира на пристап воден од хипотеза, тогаш е важно учениците да имаат 

доволно претходно знаење во доменот. 

Активното учење е ефикасно доколку учениците знаат која е општата цел на 

активното учење, кои фази треба да се следат при истражување, која е целта 

на секоја од тие фази, како се тие меѓусебно поврзани, која е конкретната 

цел на секоја фаза и ако да го регулираат нивниот процес на учење (план, 

следење и евалуација). Ова може да се опише како општо знаење за 

истражување (Маеотс и Педасте, 2013). Општото знаење за истражување е 

сет од познавања за природата на кохерентниот процес на истражување како 

целина. Ова не се однесува на познавањето на начинот на изведување 

активност во рамки на активното учење, на пр. како да се формулира 

хипотеза, туку на познавањето на компонентите на процесот на истражување 

како целина, вклучувајќи го и редоследот на фазите на истражуањето, 

потребата од секоја фаза, и улогата на метакогнитивните процеси потребни 

за регулирање на активното учење. 

Така, во насока на избор на Go-Lab сценарио важно е да се земе предвид 

претходното искуство и познавањето на компонентите и редоследот на 

фазите од активното учење во Го-Лаб. Ново и посложено сценарио може да 

биде стимулативен предизвик за учениците, но само доколку претходно биле 

запознаени со поедноставно сценарио, како што е Основното сценарио. 

1.4.3 Организациски аспекти 

Изборот на конкретно сценарио исто така има влијание од ограничувањата 

во организациски рамки. Две важни ограничувања се бројот на саати кои се 

достапни и можностите за организација на класот.  

Дидактичките саати кои се достапни може на пример да одредат дали може 

да се практикува цел циклус на истражување или само делови. На пример, 

може да се избере примена само на фазата на испитување како компонента 

од пообемна активност која веќе е планирана со користење претежно на 

учебник и офлајн активности. Така бројот на чекори на истражување 

вклучени во ПУИ може да влијае на тоа колку часа би биле достапни. 

Go-Lab ПУИ се исто така погодни за сите форми на мешано учење. Единечен 

ПУИ може да биде така испланирана да се направи за неколку дена, со некои 

делови како лекции и други делови како работа на проекти на училиште, или 

како домашна задача. 
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Исто така организацијата во класот одлучува за тоа кое сценарио да се 

користи. Некои сценарија бараат организација во подгрупи во рамки на 

класот. Ова значи дека ќе треба одреден број ученици и понекогаш ученици 

со конкретно ниво на претходно знаење или вештини. Во првично достапните 

сценарија, презентирани се насоки за организација на класот. Според 

познавањата и вештините во класот може подобро да се оцени кој тип на 

организација да се одбере (ученици кои работат како: индивидуалци, во 

хомогени групи или во хетерогени групи). Доколку некој сака да го организира 

класот во мали групи ќе му бидат дадени информации за различните методи 

на организација (на пример пристапот сложувалка, шесте капи). 
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2 Сценарија 

Во оваа глава опишани се шест различни сценарија кои може да се користат 

за формирање на дидактичката структура на ПУИ. Секое сценарио ќе биде 

опишано во сите детали во Дел 2.2, и во другите делови, но за почеток во 

Дел 2.1 дадена е сосема кратка „најава“ за секое од сценаријата со цел да се 

добие брз впечаток. 

2.1 Најава за сценарио 

2.1.1 Основно сценарио 

Во основното сценарио учењето се фокусира на изведување основни задачи 

за истражување како што се идентификување на варијабли, предвидувања, 

правење експерименти и изведување заклучоци базирани на докази. Со цел 

да се олесни логичкиот и непречен тек на активности на учениците, 

Основното сценарио соодветни ги организира задачите на истражувањето во 

пет главни фази: Ориентација, Концептуализација, Испитување, Заклучок и 

Дискусија.  

Петте фази на истражување го сочинуваат 

ученичкото искуство така што без разлика 

на нивните моментални можности да 

можат да постигнат оптимални 

резулатати. Ова е можно бидејќи во 

неколку од фазите има повеќе опции за 

спроведување на активно учење преку 

истражување. На пример, во фазата на 

Концептуализација можно е да се насочат 

учениците кон поставување прашања кои 

потоа соодветно ќе се истражуваат во фазата на Испитување. Ова е посебно 

корисно за новите ученици кои тукушто се запознале со темата и се 

љубопитни да ги истражуваат односите помеѓу концептите кои се нови за 

нив. Сепак, за учениците кои се веќе запознаени со темата може да ги водите 

низ формулирањето хипотеза во фазата на Концептуализација која потоа 

соодветно ќе се тестира преку експерименти во фазата на Инспитување. 

Систематското тестирање на хипотезите со контролирани експерименти го 

дефинира начинот на кој професионалните научници им пристапуваат на 

проблемите во секојдневниот живот.  

Севкупно, Основното сценарио им дава на учениците флексибилно искуство 

во учењето со цел решавање автентични проблеми во науката со следење 

на активен начин на размислување наместо едноставно меморирање на 

дадените факти. 
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2.1.2 Пристап сложувалка 

Во пристапот сложувалка, секој дел од сликата мора да се стави на место за 

да се добие целосна фигура. Согласно, сценариото Сложувалка е вид на 

организирано групно учење, каде секој ученик треба да соработува со 

неговите или нејзините врсници со цел остварување на целите на учењето. 

Потребен е придонес од секој ученик со цел изработка на крајниот исход. 

Сценариото Сложувалка се смета за 

есенцијална стратегија за соработка во 

научното образование. Една главна 

карактеристика на оваа перспектива е тоа 

што учениците имаат можност да учат едни 

од други преку комуницирање со врсниците и 

размена на информации. Учениците се 

групираат два пати, прво во домашни групи а 

потоа во експертски групи. Вторите ќе се 

задлабочат во дел од целото учење. Кога 

секој експерт ќе се врати во неговата или 

нејзината домашна група, тој/таа ќе го сподели стекнатото експертско знаење 

со другите членови од групата. Придонесот на секој ученик е како дел од 

сликата кој мора да го има за да се добие целата фигура.  

Во сценариото Сложувалка, позитивните исходи од учењето преку соработка 

се катализираат со зајакнување на интеракцијата помеѓу учениците во 

експертските и домашните групи. Сепак, ова бара учениците да ги имаат 

потребните комуникациски вештини, како на пример интерперсонални 

вештини и вештини за аргументирање. 

Во Go-Lab, сценариото Сложувалка може да се имплементира во две 

алтренативни активности за учење, Патеката на хипотезата и Патеката на 

генерирање прашања. Во двата случаи учениците прво формираат домашни 



D1.4 Прирачник за сценарија во училницата според Go-Lab 

Страна 22 од 96   Го-Лаб 317601 

групи и потоа се менуваат во различни експертски групи со цел да 

испитување на секоја димензија до феноменот што го проучуваат. На крајот 

на нивната експертска работа, експертите се враќаат во домашните групи за 

да ги пренесат нивните резултати на врсниците од групата и да извлечат 

краен заклучок. Патеката на хипотезата се следи кога учениците имаат јасен 

преглед на варијаблите кои се дел од феноменот што го проучуваат и така, 

кога можат формулираат и ја тестираат хипотезата. Кога учениците немаат 

таков јасен преглед, подобро е да ја одберат Патеката на генерирање 

прашања и да продолжат со истражување на феноменот.  

Дополнителна литература 

Аронсон, Е. (2002). Градење емпатија, споредба и достигнувања во 

училницата каде се применува пристапот сложувалка. Во изданието на Џ. 

Аронсон, Подобрување на академските достигнувања (стр. 209-225). 

New York: Academic Press. 

Дојмус, К., Каракоп, А. и Симсек, У. (2010). Ефекти од пристапот сложувалка 

и техники за анимирање на сфаќањето на учениците за концепти и 

предмети во електрохемија. Образовна технологија, истражување и 

развој, 11423doi: 10.1007/s11423-010-9157-2.  

Џонсон, Д. В. и Џонсон, Р. Т. (2004). Соработка и употреба на технологијата. 

Во Д. Х. Јонасен (изд.), Прирачник за истражување на образовната 

комуникација и технологија (стр. 785-811). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

2.1.3 Шесте капи за размислување 

Шесте капи за размислување на Едвард де Боно (1999) е широко прифатена 
креативна техника во различни полиња, вклучително и образованието. Во 
суштина, Шесте капи за размислување дава насоки за усвојување различни 

начини на размислување, кои се одликуваат со 
шест капи во различни бои: Бела, Црвена, Црна, 
Жолта, Зелена и Сина. 

Вообичаено, оваа креативна техника се применува 
во групи. Учесниците може да носат вистински 
капи или замислени (на пр. секој член на групата 
да каже на глас каква боја му/и е капата или да ја 
опише капата на начин што лесно ќе го 
перцепираат и останатите). Важно е ставањето и 

вадењето на капите да биде јасно изведена гестикулација или 
вербализација. Исто така, членовите на групата треба во исто време да 
носат иста боја на капа. Со менување на капите, учесниците може да го 
сменат фокусот или насоката на нивните мисли и интеракции. Дополнително, 
капите може да се користат на било кој начин кој се смета за соодветен и 
може да се повторуваат онолку пати колку што е потребно за да се обработи 
тековната тема. 

Техниката на Шесте капи за размислување успешно се применува на СТЕМ 
предметите и идентификувани се неколку нејзини предности како на пример, 
промовирање на креативноста и решавањето проблеми, стимулирање 
различни размислувања и емпатија, итн. 
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Дополнителна литература 

Де Боно, Е. (1999). Шесте капи за размислување. London: Penguin. 

Чилдс, П. (2012). Употреба на шесте капи во СТЕМ предмети. Во Заклучоци 

од конференцијата за учење и предавање на Високата образовна 

академија СТЕМ, април 12, 2012, London, UK. doi: 10.11120/stem.hea.2012 

Garner, A., & Lock. Р (2010). Евалуација на практичната работа преку „Капите 

за размислување“ на де Боно, Е. ССР Научни прибелешки, 91(337), 16-

18, 

2.1.4 Учење преку критикување! 

Во Учењето преку критикување! како сценарио, главна активност на 

учениците е да го оценат квалитетот на експертименталната поставеност. 

Учениците читаат извештај напишан од други за 

експеримент кој тие го направиле. Активностите за 

учење се фокусираат на презентирање и бранење 

мислења преку донесување судови за информациите, 

валидноста на идеите, или квалитетот на работата врз 

основа на сет од критериуми.  

Во првиот дел од сценариото учениците го оценуваат 

извештајот врз основа на сет од критериуми кои им ги 

дава наставникот. Врз основа на нивната критика тие се обидуваат да дојдат 

до подобро креиран експеримент. Во вториот дел од сценариото го прават 

експериментот и пишуваат извештај за креирањето, наодите и заклучоците 

кои ги донеле. Во третиот дел од сценариото учениците си ги разменуваат 

извештаите и ја оценуваат работата на другиот (групата од) ученик 

(ученици). Врз основа на повратните информации кои ќе ги добијат тие го 

финализираат нивниот извештај. 

Ова сценарио се користи за учениците да станат свесни за постапките кои се 

однесуваат на научно резонирање и известување, и се помалку фокусирани 

на предавањето на одредена тема. 

Учениците треба да имаат некое основно разбирање за предметната тема. 

Доколку тоа не е случај, основната информација треба да се презентира во 

фазата на Ориентација во рамки на сценариото. 

Дополнителна литература 

Андерсон, Л. В., и Кратвол, Д. Р., и др. (изданија). (2001) Таксономија за 

учење, предавање и оценување: Ревизија на таксономијата на Блум за 

образовните цели. Boston, MA: Allyn & Bacon (Pearson Education Group). 

Чанг, Х., и Чанг, Х. (2012). Платформа на онлајн критиките на учениците на 

молекуларни експерт-и-врсник модели на хемиски реакции. Меѓународен 

дневник на образовно истражување, 35, 2028-2056. doi: 

10.1080/09500693.2012.733978 
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YES NOor

Кафлан, М., Кронин, П., и Рајан, Ф. (2007). Чекор-по-чекор водич низ 

критичкото истражување. Дел 1: Квантитативно истражување. Британски 

дневник за медицинските сестри, 16(11), 658-663. 

Рајан, Ф., Кафлан, М., и Кронин, П. (2007). Чекор-по-чекор водич низ 

критичкото истражување. Дел 2: Квалитативно истражување. Британски 

дневник за медицинските сестри, 16(12), 738-745. 

Ванс, Д. Е. (2013). Критикување на натпис за студијата за квантитативно 

истражување: перспективи на студенти на докторски науки и други 

почетници со читањето. Медицински сестри: Истражување и прегледи, 

3. 

2.1.5 Структурирана контроверзност 

Сценариото Структурирана контроверзност е активност за учење кое се 

служи со контроверзното општествено-научно прашање со цел ангажирање 

на учениците. Начелно, сценариото го спојува научното образование 

базирано на истражување со граѓанската 

одговорност. Граѓаните во демократските 

општества треба да се вклучен во донесувањето 

одлуки во однос на нови технологии и научни 

иновации кога во прашање се доведени 

културолошките, еколошките, социјалните, 

економските и етичките вредности. За да бидат 

учениците подготвени за оваа важна граѓанска 

одговорност, сценариото Структурирана 

контроверзност е креирано врз основа на општествено-научната 

контроверзија за која има две страни во ученичките дебати. Контроверзноста 

е структурирана на начин каде компромитирачка позиција постои во средина 

и двете спротивставени страни имаат еднаква шанса преку аргументи да 

придонесат до постигнување компромис. 

Сценариото Структурирана контроверзност се дели на две лекции. Во првата 

лекција учениците работат преку ПУИ за да се стекнат со соодветно 

познавање од доменот како и да научат како да ги поддржат аргументите со 

емпириски докази. На крајот на ПУИ учениците добиваат инструкции да се 

подготват за дебата која би се одржала во текот на вториот час. Во дебатата 

учениците се делата во два тима и работат заедно со цел да ги презентираат 

нивните аргументи следејќи пропишан формат на дебата со наставникот како 

модератор. По дебатата наставникот одредува време за соработка преку 

групна дискусија за начините на кои може да се реши контроверзноста со 

компромисно решение. 

Сценариото Структурирана контроверзност најчесто се фокусира на 

стекнување на учениците со вештини за критичко оценување на науката и 

давање можност да учествуваат во конструктивен дијалог за општествено-

научни прашања со нивните соученици. Ова сценарио претпоставува дека 

учениците се во состојба да дадат убедливи аргументи за нивната дебата 
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преку пребарување на релевантни информации самостојно и заедно со 

другите членови на нивниот тим. 

Дополнителна литература 

Садлер, Т. Д. (2009). Учење преку ситуација во научното образование: 

Општествено-научни прашања како контексти за вежбање. Студии во 

научното образование, 45, 1-42. 

Вокер, К. А., и Зеидлер, Д. Л. (2007). Промовирање дискурс за општествено-

научни прашања преку платформа за истражување. Меѓународен 

дневник на студии во научното образование, 29, 1387-1410. 

Ваинбергер, А., де Јонг, Т., Долонен, Џ., Хансен, Ц., Ховардас, А., Педасте, 

М., Матеман, Ј. (2011). Прирачник за SCY сценарио и педагошко 

планирање, финална верзија. Enschede: University of Twente 

2.1.6 Најди ја грешката 

Во „Најди ја грешката!“ процесот на истражување е организира врз основа на 

забележување на грешките на другите (измислени) ученици на одреден 

предмет. Истражувањето покажува дека ова е многу ефикасен пристап за 

учење бидејќи на учениците им дава јасен фокус на процесот на 

истражување и им помага да ги надминат 

меѓусебните недоразбирања. 

Забележувањето на грешките при работата 

на другите се смета како многу поефикасен 

метод отколку забележувањето на 

сопствените грешки, бидејќи сопствените 

грешки често се припишуваат на 

надворешни причинители. Важни услови за 

успех се учениците да работат активно со грешките и да добиваат повратни 

информации.  

ПУИ-ата што го следат ова сценарио даваат погрешна/и идеја/идеи од 

одредено лице во фазата на ориентација или концептуализација и им 

поставуваат прашање на учениците да ги „преведат“ овие недоразбирања во 

сет од конкретни хипотези (со користење на прибелешки при давањето 

хипотези). Во следните фази експериментите мора да се изведат со цел 

тестирање на хипотезите и првичната хипотеза треба да се коригира. Потоа 

учениците треба да го рефлектираат она што мислат дека ги предизвикало 

недоразбирањата.  

Ова сценарио едвај се фокусира на разбирање на концептуалното 

познавање. 

Сценариото Најди ја грешката може да се користи со ученици кои имаат 

претходно знаење (вклучително и недоразбирање) но исто така и со ученици 

кои се прилично нови во доменот. Во вториот случај „грешките“ треба да се 

дел од пообемни информации за доменот, и тогаш исто така потребна е 

поголема поддршка во вид на (делумно) креирани експертименти.  

Дополнителна литература 
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Чанг, Х., и Чанг, Х. (2012). Платформа на онлајн критиките на учениците на 

молекуларни експерт-и-врсник модели на хемиски реакции. Меѓународен 

дневник на образовно истражување, 35, 2028-2056. doi: 

10.1080/09500693.2012.733978 

Фоерстер-Кушел, Џ., Луерцнер, С., Фуерштенау, Б., и Русел, Џ. (2014). 

Fehlerhafte concept maps im betriebswirtschaftlichen planspielunterricht - 

lernen aus eigenen vs. Lernen aus fremden fehlern. Zeitschrift für Berufs- und 

Wirtschaftspädagogik, 110, 395-412.  

Хауард-Џонс, П. А., Богац, Р., Јоо, Џ. Х., Леонардс, У., и Деметриоу, С. (2010). 

Рефлексни механизми за учење од конкуренцијата. NeuroImage, 53, 790-

799. doi: 10.1016/j.neuroimage.2010.06.027 

Мекларен, Б. М., Адамс, Д., Дуркин, К., Гогуадзе, Г., Мејер, Р. Е., Ритл-

Џонсон, Б., ван Велсен, М. (2012). Да се греши е човечки, да се објасни и 

коригира е божествено: Студија за примери на интерактивни грешки со 

ученици по математика во средно училиште. Во А. Равенскрофт, С. 

Линдштаед, С. С. Клос и Д. Хернандез-Лео (изданија), 21st century learning 

for 21st century skills ((Том 7563, пар. 222-235). Springer Berlin Heidelberg. 

Вијнен, Ф. (2014). Учење од погрешни модели. Магистерска теза, 

Универзитет Твенте, Енсхеде. 

2.2 Основно сценарио 

Основното Go-Lab сценарио за истражување е развиено врз основа на 

екстензивен преглед на 32 натписи кои ги опишуваат фазите на истражување 

и/или рамките на учењето базирано на активно истражување (Педасте, и др., 

2015). Врз основа на овој преглед идентификувани се пет различни општи 

фази на истражување: Ориентација, Концептуализација, Испитување, 

Заклучок и Дискусија. Некои од овие фази се поделени на под-фази. 

Конкретно, фазата на Концептуализација е поделена на две (алтернативни) 

под-фази, Поставување прашања и Генерирање хипотези; Фазата на 

испитување е поделена на три под-фази, Истражување или 

Експериментирање кое води до Интерпретација на податоци; и Фазата на 

дискусија е поделена на две под-фази, Рефлексија и Комуникација.  

Во овие рамки, активното учење започнува со Ориентација и преминува низ 

Концептуализација до Испитување, каде се можни неколку циклуси. Учењето 

базирано на активно истражување вообичаено завршува со фазата Заклучок. 

Фазата Дискусија (која вклучува Комуникација и Рефлексија) можно е да е 

присутна на секоја точка во текот на активното учење и да ги поврзува сите 

други фази, бидејќи може да се појави во било кое време во текот на 

(дискусијата која се случува) или по активното учење кога се навраќаме 

наназад (дискусија на слученото). Основно сценарио е графички прикажано 

на Приказ 4. 

2.2.1 Фази на истражување и нивниот редослед 

Во Основното сценарио процесот на истражување секако почнува со 

Ориентација, каде учениците не само што добиваат претстава за темата што 
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ќе се истражува туку и се запознаваат со проблемот што ќе се решава. 

Доколку љубопитноста на учениците веќе е присутна од претходните студии 

и нивни интереси, оваа фаза честопати и не е потребна. Во следната фаза 

(одредена од креаторот на ПУИ), може да следи пристап на давање хипотеза 

или поставување прашања. 

Доколку учениците немаат конкретна теоретска идеја и само општ план за 

тоа што да истражуваат, треба да почнат со поотворени прашања кои би ги 

воделе низ истражувањето на феноменот (пристап воден од податоци). Во 

овој случај, се очекува учениците да се вратат на фазата Концептуализација 

доколку имаат специфицирано, ревидирано и дојдено до нови идеи од под-

фазата Истражување или имаат собрано податоци, но исто така може и 

директно да преминат од Истражување кон Интерпретација на податоците и 

Заклучок. Доколку учениците имаат поконкретна, честопати идеја базирана 

на теорија за тоа што да испитуваат, тогаш соодветен е пристапот со 

давање хипотеза. Блага варијација што ги комбинира двата пристапи може 

да биде пристапот на поставување прашања, каде учениците имаат 

прашање а нивна цел е да соберат основни информации за давање 

одредена хипотеза како можен одговор на прашањето. 
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Приказ 42 Основно сценарио (општи фази, под-фази и нивната 

поврзаност). 

Патеката во фазата Испитување (Истражување или Експериментирање) 

првенствено зависи од активностите преземени во текот на фазата 

Концептуализација (што започнува или од Прашање или од Хипотеза). И во 

Истражувањето и во Експериментирањето, планирањето е важна активност 

со цел да се избегне несоодветно користење на ресурси, како што се време, 

материјал и пари. Интерпретирање на податоците е следна под-фаза или по 

под-фазата Истражување или Експериментирање, каде се собираат 

податоците. Тука учениците анализираат податоци согласно конкретната 

стратегија и планирани методи во под-фазите Истражување или 

Експериментирање, и за прв пат тука ги интерпретираат податоците. Од 

интерпретирањето на податоците може да се движите кон фазата Заклучок 

или да се вратите назад на фазата Концептуализација со цел ревидирање на 

постојните или дефинирање нови прашања или хипотези, што го прави 

всушност активното учење цикличен процес. Доколку некои прашања се 

отворени при Истражувањето или Експериментирањето, можеби е добра 

идеја да се вратите назад и да го измените планот или експериментот во 

конкретна под-фаза без да ги менувате прашањата од истражувањето или 

хипотезите. Доколку еден ученик има собрано доволно податоци за 

                                            
2 Овој приказ е ист како Приказ 1 (тука се повторува поради полесно реферирање). 
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потврдување на неговата или нејзината хипотеза или за одговарање на 

наведените прашања тогаш тој или таа може да продолжи кон следната 

фаза за наведување на крајните заклучоци.  

Истите се наведени во фазата Заклучок, каде исходите од фазата 

Испитување се споредуваат со оние од фазата Концептуализација. Во случај 

собирањето податоци да не успеало согласно планираното (според наодите 

во под-фазата Интерпретирање на податоци), ученикот може да се врати 

назад во фазата Концептуализација и да го преформулира прашањето или 

хипотезата, кои би служеле како нов влез на податоци во фазата 

Испитување. Во овој случај, резултатите од Интерпретирањето на податоци 

му служат на ученикот како ново теоретско знаење за него/неа со цел 

формулирање прашања или хипотези. Враќањето назад исто така може да 

биде како резултат на нови идеи кои се јавуваат како резултат од собраните 

податоци и при нивното интерпретирање.  

Сите фази од Ориентација до Заклучок се поврзани со фазата Дискусија, со 

две под-фази Комуникација и Рефлексија. И комуникацијата и рефлексијата 

може да се сметаат за тековни процеси кои им помагаат на учениците да 

добијат повратна информација за нивниот процес на учење преку 

споделување исходи поврзани со доменот и идеи поврзани со процесот, со 

останатите. Ова значи директна комуникација помеѓу ученици на иста 

возраст, наставници, итн. Сепак, може исто така да се вклучи следење на 

процесот на учење кај учениците со дадени насоки и со користење 

активности за рефлектирање. Постојат два типа на рефлектирање (Шоен, 

1987): a) рефлексија во тек, каде учениците го евалуираат нивниот процес 

на учење додека ги вршат активностите во конкретна фаза и собираат 

одредени информации за тоа додека ги планираат и следат активностите за 

учење или б) рефлексија на слученото, каде учениците го евалуираат 

нивниот процес на учење по завршување на циклусот на истражување. Во 

двата случаи, учениците ги користат резултатите од нивното рефлектирање 

за да ги ревидираат активностите кои се дел од конкретните фази (на пр. 

преформулирање на нивните прашања за истражување) или како влезна 

информација за нов циклус на истражување. Комуникацијата може да се 

смета за комуникација „во тек“ или „комуникација“ за веќе случено, т.е. може 

или да биде дел од фаза на истражување или да се врши како посебна 

активност на крајот на циклусот истражување, соодветно. 

Табела 1 претставува краток преглед на фазите во Основното сценарио кои 

се однесуваат на активностите на учениците. 
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Табела 1 

Пример насоки за основното сценарио 

Фаза Под-фаза Алатка Опис на насоките 

Ориентација  
Визуелизација 

на концептот 

Нацртот на концептот им помага на 

учениците да ги визуелизираат 

односите помеѓу различните концепти. 

За почеток, учениците може да ги 

прашате да смислат колку што можат 

повеќе поими.  

Концептуализација 

Формулирање 

прашања за 

истражување 

Прибелешки за 

прашањата 

Пред да прават експерименти 

учениците треба да направат преглед 

на темата која ја истражуваат и да 

одлучат што всушност сакаат да 

знаат. Ова го постигнуваат со 

формулирањето прашања за 

истражување. Прашање за 

истражување е прашање на кое може да 

се даде одговор преку правење 

експерименти. 

Генерирање 

хипотези 

Прибелешки за 

хипотезите  

Хипотезите ги предвидуваат исходите 

од одредени варијабли. Научниците го 

користат сето знаење и сите 

информации кои ги имаат собрано за 

темата што ја истражуваат со цел да 

дадат издржан предлог за исходот од 

експериментите. Кажете им на 

учениците да дадат издржан предлог за 

одговорите на нивните прашања, врз 

основа на знаењето кое го стекнале во 

претходната фаза. Издржаниот 

предлог ќе биде хипотеза. Посочете им 

на учениците дека може да дадат 

повеќе од една хипотеза по прашање. 

Испитување Експериментирање 

Алатка за 

креирање 

експерименти 

Кажете им на учениците да направат 

план пред да го започнат 

експериментот. Учениците мора да ги 

посочат варијаблите кои сакаат да ги 

сменат од еден до друг експеримент 

(на пр. независни варијабли), 

варијаблите кои сакаат да останат 

исти (на пр. контролирани варијабли), и 

варијаблите кои сакаат да ги 

следат/мерат (на пр. зависни 

варијабли). 

Заклучок  

Алатка за 

донесување 

заклучок 

Стимулирајте ги учениците да мислат 

на податоците што ги собрале, и 

кажете им да размислат кои податоци 

да ги задржат за да им помогнат со 

потврдување или отфрлање на 

нивната хипотеза? 

Дискусија Рефлексија 
Алатка за 

рефлектирање 

Кажете им на учениците да размислат 

што треба следниот пат да се направи 

различно кога ќе се спроведува 
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Фаза Под-фаза Алатка Опис на насоките 

истражување?  

 

2.2.2 Насоки за секоја фаза 

Во Основното сценарио претставена е целосната патека. Сепак, таа може да 

се модифицира со изоставање на некои фази или повеќе или помалку 

фокусирање на конкретни фази и/или платформи. Во овој дел претставени 

се куси насоки за тоа како да се креира ПУИ за основното сценарио, и тоа по 

секоја фаза. За секоја фаза е исто така укажано кои алатки се најсоодветни. 

Пократки верзии на овие насоки можете да надете во „ПУИ сценарио“ како 

што се претставени во Graasp. 

ОРИЕНТАЦИЈА 

Фазата Ориентација е кога учениците не само што добиваат идеја за темата 

што ќе се истражува, но исто така се запознаваат со проблемот што треба да 

се реши. Ориентацијата се фокусира на стимулирање интерес кај учениците 

и љубопитност за проблемот што е во тек. Фазата Ориентација исто така се 

користи за да се активира претходното и ново знаење на учениците. 

При креирањето на ПУИ може да се обидете да ја разбудите љубопитноста 

на учениците преку: 

 Вклучување стимулативно видео од YouTube или снимање на лично, 

персонализирано видео. 

 Почнувајќи со изненадувачка или контрадикторна изјава. 

 Поставување прашање кое поттикнува размислување како на пример 

Како тоа функционира? Зошто е тоа така? Што ќе се случи ако? Кога 

се случува? Кој го откри? Одкаде доаѓа?  

Активирањето на претходното и новото знаење можа да се постигне преку: 

 Линкови со одредени интернет страници што ја дефинираат 

терминологијата или сегашните претходни информации. 

 Со користење на QuizMaster апликацијата може да подготвите 

прашања со избор од повеќе одговори за вашите ученици. 

 Со користење на Input Box апликацијата може да подготвите прашања 

со надополнување на одговорот за вашите ученици.  

 Групна дискусија преку Padlet аоликацијата каде учениците пишуваат 

или додаваат слики на бела табла онлајн. 

 Креирање на делумно завршена визуелизација на концептот со 

Concept mapper апликација која учениците ја прошируваат или 

корегираат. Визуелизација на концептот им помага на учениците 

подобро да ги визуелизираат односите и организацијата помеѓу 

различни концепти. Визуелизација на концептот можете да воведете 

со следниот опис:  

http://www.golabz.eu/apps/quizmaster
http://www.golabz.eu/apps/input-box
http://www.golabz.eu/apps/padlet
http://www.golabz.eu/content/go-lab-concept-mapper
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o Визуелизација на концептот е визуелна презентација на 

вашите мисли, информации и знаење. Содржи концепти и 

односи помеѓу тие концепти кои се визуелно претставени со 

стрелки и бои. Овој начин помага при организацијата на 

информации и дава структура која овозможува полесно да 

дојдете до нови идеи. 

Кога учениците се во фазата Ориентација за време на часот, може да ги 

охрабрите да учествуваат во разговор на темата што се изучува. Дозволете 

им да ги опишат своите идеи но сеуште не ги посочувајте грешките, бидејќи 

учениците ќе ги дознаат своите грешки на крајот од лекцијата. Како опција, 

може да ги запишете грешките и да им ги посочите во подоцнежната фаза. 

Обидете се да ја следите дискусијата помеѓу учениците и побарајте од нив 

да размислуваат критички. На пример прашајте ги: „Што мислите за тоа што 

вашите соученици го кажаа? Дали се сложувате или не? Зошто?“ За време 

на вашата дискусија со учениците на одредената тема, бидете сигурни дека 

поставувате научно ориентирани прашања со цел и понатака да го задржите 

нивното внимание. 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА 

Во фазата Концептуализација учениците имаат повеќе можности за 

формирање на клучен концепт(и) кои би се проучувале преку истражување. 

Фазата како опција нуди две (алтернативни) под-фази, Прашање и Хипотеза, 

чии исходи имаат слични компоненти. Генерално, давањето хипотези е 

формулирање на изјава која може да се тестира или сет од изјави, а во тој 

контекст поставувањето прашања е формулирање на прашања за 

испитување. 

При креирањето на оваа фаза со користење на пристапот со поставување 

прашања можете: 

 Да ја вклулчите апликацијата Бележник за прашање за да им 

помогнете да учениците да формулираат прашања за истражување 

преку користење на едноставниот метод фати-и-пушти. Бележник за 

прашање може да биде така конфигурирана апликација да понуди веќе 

формулирани прашања, делумно комплетирани прашања или избор на 

однапред дефинирани термини кои ученикот ќе ги искомбинира со цел 

формирање на целосно прашање за истражување. 

 Истакнете дека прашањето за истражување може да се одговори преку 

правење експерименти. 

 Доколку мислите дека учениците имаат потешкотии самите да 

формулираат прашање за истражување тогаш може да им дадете вие 

веќе формулирано. Во тој случај поттикнете ги учениците да го 

истражат самото прашање во детали преку дополнителни прашања 

како: 

o Може ли да ги идентификувате варијаблите на чие изучување 

се однесува прашањето за истражување? 

http://www.golabz.eu/apps/question-scratchpad
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o Идентификувајте ги варијаблите кои предизвикуваат нешто 

да се случи? 

o За да се одговори ова прашање за истражување која варијабла 

сметате дека треба да се набљудува или мери? 

При креирањето на фазата Концептуализација со користење на пристапот со 

поставување хипотеза можете: 

 Да ја вклучите апликацијата Бележник за хипотеза за да им помогнете 

да учениците да формулираат хипотеза преку користење на 

едноставниот метод фати-и-пушти. Бележник за хипотеза може да се 

конфигурира така да понуди готови хипотези, делумно готови хипотези 

или избор на однапред дефинирани термини кои ученикот ги 

комбинира за да формира целосна хипотеза. 

 Нагласете им дека хипотезите ги предвидуваат исходите од одредени 

варијабли. 

 Размислете за можноста да им дадете предлози или насоки со 

користење на следниот текст: 

o Добрата хипотеза е предвидување што може да се тестира 

во форма на „Доколку варјаблата А се смени тогаш 

варијаблата Б ќе се смени.“  

o Наведете го конкретниот интензитет или насоката на 

промена (на пр. зголемување, намалување, останува иста) на 

вашата варијабла. 

o Користете само зависни варијабли при формулирањето 

хипотеза. 

Кога учениците се во фазата Концептуализација во класот, вие може да го 

следите нивниот прогрес и вербално да им давате насоки за формулирање 

соодветни прашања за истражување или хипотези.  

http://www.golabz.eu/app/hypothesis-tool
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ИСПИТУВАЊЕ 

Фазата 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 (набљудување), предвидувања и 

интерпретирање на исходите. 

При креирањето на фазата Истражување можете да: 

 Истакнете дека учениците треба да ги посочат варијаблите кои сакаат 

да ги сменат од еден до друг експеримент (на пр. независни 

варијабли), варијаблите кои сакаат да останат исти (на пр. 

контролирани варијабли), и варијаблите кои сакаат да ги следат/мерат 

(на пр. зависни варијабли). 

 Користете ја Алатка Креирај експеримент за да ги водите вашите 

ученици при планирањето на нивните научни експерименти. Алатката 

Креирај експеримент бара од учениците да одберат варијабла од 

однапред дефинираната листа и да одлучат дали таа ќе се менува, ќе 

остане иста или ќе се мери (т.е. учениците идентификуваат независни, 

зависни и контролирани варијабли). Откако варијаблите се 

категоризирани алатката Креирај експеримент бара од учениците да 

дадат конкретни вредности за независните и контролираните 

варијабли, да направат експеримент со користење на тие вредности, и 

конечно да го запишат исходот од нивната зависна варијабла. 

Начелно, алатката Креирај експеримент на учениците им овозможува 

да направат детален план за спроведување на нивните експерименти. 

 Користете ја алатката Набљудување за да им помогнете на учениците 

да ги запишат нивните забелешки додека ги припремаат, спроведуваат 

и анализираат експериментите, и подоцна да се вратат на овие 

забелешки со алатката Заклучок како основа за донесување 

заклучоци. 

 Користете го Преглед на податоци за да им овозможите на учениците 

да ги организираат и визуелизираат податоците од нивните 

експерименти. Графичката презентација е концизен начин на 

прикажување на односот помеѓу независните и зависните варијабли. 

 Размислете за можноста да им дадете предлози или насоки за оваа 

фаза со користење на следниот текст: 

o Не заборавајте да менувате една по една варијабла и да 

фаќате прибелешки не само за вашите податоци туку и за 

самиот процес. 

o Дали ги направивте сите потребни манипулации пред да го 

направите експериментот? 

o Дали собравте доволно податоци? 

Кога на часот учениците се во фазата Испитување може да го следите 

нивниот прогрес и вербално да ги потсетувате да ги следат насоките дадени 

http://www.golabz.eu/apps/experiment-design-tool
http://www.golabz.eu/apps/observation-tool
http://www.golabz.eu/apps/data-viewer
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во текстот. Во зависност од знаењето и вештините на вашите ученици може 

да одлучите да направите анализа со целиот клас. Одредете каков тип на 

податоци очекувате од учениците, на пример, табела, графикон, одредени 

пресметки. Сето тоа може да зависи од нивото на кое се вашите ученици. 

Исто така бидете сигурни дека сите ученици учествуваат во оваа активност, а 

не само најдобрите. Секој ученик треба да добие шанса да ги сподели 

неговите или нејзините влезни податоци и сите ученици треба да ги разберат 

анализите кои се прават. По потреба вклучете се. 

ЗАКЛУЧОК 

Фазата Заклучок е кога исходите од фазата Испитување се споредуваат со 

исходите од фазата Концептуализација и се изведуваат заклучоци. 

При креирањето на фазата Заклучок можете да: 

 Истакнете дека учениците треба да мислат на податоците што ги 

собрале и кои податоци би им помогнале да ја потврдат или отфрлат 

нивната хипотеза. 

 Користете ја алатката Заклучок за да можат учениците да проверат 

дали резултатите од нивните експерименти во форма на забелешки 

запишани со алатката Набљудување ја поддржуваат хипотезата 

забележана во Бележник за хипотеза или дали се релевантни за 

прашањата поставени на Бележник за прашање.  

Кога учениците се во фазата Заклучок на часот можете да го следите 

нивниот прогрес, да им укажете на неточни заклучоци и да ги охрабрите да ги 

повторат експериментите/истражувањата со цел да дојдат до точниот 

заклучок. 

ДИСКУСИЈА 

Фазата Дискусија се однесува на споделувањето на процесот на 

истражување и резултатите. Тука се вклучени процесот на опишување, 

критикување, евалуирање и дискутирање на целиот процес на истражување 

или на конкретна фаза. Содржи две под-фази - Комуникација и Рефлексија - 

кои им помагаат на учениците да ги споделат нивните наоди со другите и да 

ги поттикнат да се рефлектираат на нивните активности со цел да научат од 

искуствата. 

При креирањето на фазата Дискусија можете да: 

 Користете ја алатката Reflection за да им дадете повратни 

информации на учениците за времето кое го искористиле работејќи во 

ПУИ и поттикнете ги да се рефлектираат на нивниот процес на учење 

за тоа време. Текст што служи за пример во алатката Reflection е 

следниот: 

o Рефлексијата вклучува враќање назад на тоа што сте го 

направиле и изборите кои сте ги направиле. Погледнете ги 

временските активности наведени подолу со цел да се 

потсетите како го поминавте времето во фазите на 

http://www.golabz.eu/apps/conclusion-tool
http://www.golabz.eu/apps/reflection-tool
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истражување. Предложена е временска рамка, дадена од 

страна на креаторот на ПУИ, за да ви помогне при 

правењето споредби. 

o Дали потрошивте релативно повеќе време од очекуваното на 

една или повеќе фази? Доколку да, размислете зошто е тоа 

така (на пр. некоја фаза ви била посебно тешка или барала 

посебно внимание). Објаснете зошто сметате дека вашето 

време во фазите на истражување се разликува од 

предложената временска рамка. Доколку вашето време е 

исто тогаш објаснете дали сметате дека сите проекти за 

истражување треба да ја следат оваа општа распределба на 

времето. 

 Користете ја Input Box за да поттикнете рефлектирање преку прашања 

со надополнување, како на пример: 

o Која беше најтешката фаза за време на вашите активности 

и зошто оваа фаза била најтешката? 

o Дали го сменивте нивото на убедување за вашата хипотеза? 

Доколку да, кои експерименти или забелешки ве натераа да го 

смените мислењето? Доколку не, дали е тоа поради фактот 

дека сте биле во право од самиот почеток? Дали имавте 

доволно податоци и забелешки за да дојдете до вашиот 

заклучок? 

o Што сметате дека треба да се направи поинаку или слично 

следниот пат кога ќе се спроведува истражување? 

 Со заклучокот на активноста за истражување може да побарате од 

учениците да напишат извештај или презентација како сумарен приказ 

на нивното искуство. Во овој случај може да ја користите File Drop 

апликацијата за да им овозможите на учениците да поднесат 

електронски фајл што ќе ги содржи нивните наоди. 

Доколку учениците прават презентации за наодите од нивното истражување 

за време на часот, тогаш охрабрете ги да дискутираат и да си даваат 

меѓусебни коментари. Презентацијата лице-в-лице е важен дел од 

комуникацијата на професионалните научници за соопштување на 

резултатите од нивните истражувања во секојдневниот живот. 

2.2.3 Кога да го користите ова сценарио? 

Основното сценарио е применливо за остварување на две главни цели. 

Прво, може да се користи за да се разбере феноменот каде еден или повеќе 

назависни фактори имаат влијание на зависната варијабла. Второ, ги води 

учениците кон сфаќање на пристапот за истражување - неговите фази, под-

фази и конкретни задачи. Споредено со други Go-Lab сценарија, тоа е 

наједноставното и може да се препорача како прво сценарио за оние кои прв 

пат се среќаваат со активното учење. Поради едноставната структура исто 

така е препорачливо за наставници кои сеуште не се експерти во 

http://www.golabz.eu/apps/input-box
http://www.golabz.eu/apps/file-drop
http://www.golabz.eu/apps/file-drop
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применувањето на активното учење во нивните училници. Сепак, треба да се 

напомене дека ова сценарио не е најсоодветно за откривање покомплексни 

процеси каде можеби е важно да се подели комплексниот проблем на под-

проблеми што може да ги решаваат различни групи на ученици. Така, може 

да се земат предвид и другите сценарија опишани во следните глави. 

2.2.4 Пример ПУИ-а 

Следните ПУИ-а може да се разгледуваат како примери за ова сценарио: 

Потонување и лебдење, Кратери на Земјата и други Планети, Серии и 

паралелни циклуси, и биологија на ПУИl“Guppies”.  

2.3 Пристап сложувалка 

Пристапот сложувалка е вид на организирано групно учење, каде секој 

ученик треба да соработува со неговите или нејзините врсници со цел 

остварување на целите на учењето. Во пристапот сложувалка, секој дел од 

сликата мора да се стави на место за да се добие целосна фигура. 

Соодветно, потребен е придонес од секој ученик со цел изработка на 

крајниот исход. (Aronson, 2002, p. 215). Во ова сценарио, учениците се 

групираат два пати, прво во домашни групи (каде се истражува проблемот) и 

потоа во експертски групи (кои се фокусираат на конкретен дел од задачата). 

По завршувањето на експертската работа, експертите се враќаат во своите 

домашни групи и проблемот се решава преку комбинирање на сите различни 

искуства. Кога секој експерт ќе се врати во неговата или нејзината домашна 

група, придонесот на секој ќе биде во формирањето на целата фигура исто 

како да е дел од сложувалка.  

2.3.1 Фази на истражување и нивниот редослед 

Првично, учениците формираат домашни групи во фазата Ориентација и 

наставникот на секоја домашна група и дава задача да тестира цел сет на 

варијабли кои се испитуваат (на пр. Приказ 6; V1-V3). Во фазата 

Концептуализација, секој ученик од домашната група ќе се запознае подобро 

со поединечна варијабла, бидејќи тој/таа подоцна ќе стане „експерт“ за 

справување со таа варијабла. Во фазата Испитување, учениците се 

преместуваат од домашните групи во „експертски“ групи. Поконкретно, 

„експертите“ од различни домашни групи на кои им била доделена истата 

варијабла ќе се групираат во „експертска“ група за таа варијабла. Фазата 

Заклучок има два чекора. Прво, „експертските“ групи го завршуваат 

испитувањето, потоа „експертите“ се враќаат во „домашните“ групи за да ги 

споделат нивните резултати и да извлечат финален заклучок. Ова е обратно 

менување од „експертски“ групи назад во „домашни“ групи. Бројот и 

големината на групите зависи од бројот на ученици во класот и достапните 

компјутери. 

 

http://graasp.eu/ils/54b8dce551830bd46a666970/?lang=en
http://graasp.eu/ils/54b7cb3d51830bd46a6668fd?lang=en
http://graasp.eu/ils/54759c91e9934012b7c661af/?lang=en
http://graasp.eu/ils/54759c91e9934012b7c661af/?lang=en
http://graasp.eu/ils/547be131e9934012b7c662a3/?lang=en
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Приказ 6. Фази на истражување и нивниот редослед во пристапот 

сложувалка. 

Редоследот на пристапот сложувалка може да ги следи двете патеки на 

основното педагошко сценарио, имено, Поставувањето прашања или 

патеката на хипотезата (Приказ 7). Наставникот ќе одлучи која патека ќе се 

следи врз основа на способностите на учениците и потребите, како и 

времето што е на располагање. Така, наставникот може да се одлучи да се 

користи циклусот на истражување со давање хипотеза или поистражувачки 

ориентираниот пристап со поставување прашања. 

Патеката на хипотезата треба да се одбере кога учениците имаат јасен 

преглед на сите варијабли кои се дел од феноменот што се истражува и се 

спремни да го започнат нивното испитување (на пр. учениците се спремни да 

тестираат одредена хипотеза). Патеката на поставување прашања може да 

се одбере кога учениците треба да почнат со прашања со надополнување 

бидејќи не знаат точно кои варијабли се вклучени во феноменот што се 

проучува (на пр. учениците треба да одлучат кои варијабли се 

квалификуваат за да бидат дел од нивното испитување). Поконкретно, 

редоследот на фазите за патеката на хипотезата и поставувањето прашања 

се дадени подолу: 

 Патека на поставување прашања: Ориентација – Прашање– 

Истражување – Интерпретирање податоци – Заклучок – Комуникација 

– Рефлексија  
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 Патека на тестирање хипотеза: Ориентација – Хипотеза – 

Експериментирање – Интерпретирање податоци – Заклучок – 

Комуникација – Рефлексија  

 

 

Приказ 7. Патека на поставување прашања и хипотеза на циклусот 

истражување во пристапот сложувалка. 

Во Табела 2, посебни насоки се предлагаат, земајќи ја предвид патеката и 

фазата/под-фазата на циклусот истражување. Дополнително, за секој тип на 

насока даден е краток опис на неговата главна функција.  

  

Патека на 
поставување 
прашања: 
 
1. Наставникот го 
претставува 
доменот 
 
 
2. Формирање 
групи; 
формулирање на 
прашања за 
поставување (сите 
варијабли) 
 
 
 
3. На секој ученик 
му е доделена 
варијабла и се 
преместува во 
експертска група; 
експертските групи 
ги истражуваат 
нивните варијабли 
или односите 
помеѓу варијаблите 
 
 
4. Експертите 

Патека на 
хипотезата 

 
1. Наставникот 

воведува домен; 
формира групи 

 
2. Формулирање 

хипотези (сите 
варијабли) 

 
 
 
 

3. На секој ученик 
му е доделена 
варијабла и се 
преместува во 

експертска група; 
експертските групи 

ги истражуваат 
нивните варијабли 

 
 
 
 
 

4. Експертите 
извлекуваат 

заклучоци.  
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Табела 2 

Насоки за патека и фаза на пристапот сложувалка  

Патека  Фаза/ Под-фази Насоки Опис на насоките 

И двете  Сите фази  

Алатка за 

фаќање 

прибелешки  

Водете евиденција слободно или откако ќе 

ви бидат дадени инструкции. 

Хипотеза  
Концептуализација 

– Хипотеза 

Визуелизација 

на концептот 

(може да се 

конфигурира) 

Организирање на концептите и приказ на 

односите помеѓу концептите со стрелки. 

Бележник за 

хипотеза (може 

да се 

конфигурира)  

Олеснете ја формулацијата на хипотези. 

Хеуристички 
Поставете ја општата форма на добра 

хипотеза. 

Поставување 

прашања  

Концептуализација - 

Прашање 

Бележник за 

прашања (може 

да се 

модифицира во 

app composer) 

Олеснете го формулирањето на прашања 

за поставување. 

Хеуристички 
Поставете правила за формулирање на 

добри прашања за поставување. 

Хипотеза  
Испитување – 

Експериментирање  

Алатка Креирај 

експеримент  

Олеснете го планирањето на 

експериментот и процесот на негово 

креирање.  

Хеуристички 

Емпирички правила за начинот на 

манипулирање со варијаблите за време на 

креирање на експериментот. 

Потсетник 

Потсетете ги учениците да ги сочуваат 

податоците со одреден назив бидејќи ќе 

треба да се навратат во следната фаза. 

Поставување 

прашања  

Испитување – 

Истражување 

Задача 
Помогнете им на учениците да спроведат 

валидно истражување во лабораторијата.  

Потсетник  

Потсетете ги учениците да ја следат 

постапката и поттикнете препознавање на 

фокусот на нивното внимание.  

Хипотеза  

Испитување - 

Интерпретирање 

податоци 

Алатка Преглед 

на податоци  

Олеснете ја визуелизацијата на собраните 

податоци во текот на експериментот. 

Потсетник  
Објаснете им на учениците како да се 

потсетат на нивниот сет од податоци. 

Двете  Испитување - 

Интерпретирање 

Насоки за 

прашањата  

Конкретни прашања за поддршка на 

интерпретирањето податоци.  
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Патека  Фаза/ Под-фази Насоки Опис на насоките 

податоци 

Хипотеза Заклучок  

Алатка Заклучок  
Олеснете го формулирањето валидни 

заклучоци. 

Потсетник 

Потсетете ги учениците да ги зачуваат 

нивните заклучоци под соодветен назив 

бидејќи ќе треба да се навратат на истите 

во текот на следната фаза.  

И двете Заклучок Хеуристички 
Следете ја употребата на докази при 

потврдување и отфрлање на хипотезите. 

Хипотеза  
Дискусија – 

Комуникација  
Потсетник 

Потсетете ги учениците како да се 

навратат на експертските заклучоци. 

И двете  
Дискусија – 

Рефлексија  

Алатка за 

рефлектирање  

Поддржете ги учениците да размислуваат 

критички и евалуирајте ја нивната работа.  

2.3.2 Насоки за секоја фаза 

Во сценариото погоре претставена е целосната патека. Сепак, таа може да 

се модифицира со изоставање на некои фази или повеќе или помалку 

фокусирање на конкретни фази и/или платформи. Во овој дел претставени 

се куси насоки за тоа како да се креира ПУИ за сценариото сложувалка, и тоа 

по секоја фаза. Сите насоки се подготвени за Патеката на хипотезата, но со 

мали прилагодувања истите може да се применливи и за Патеката на 

поставување прашања. За секоја фаза е исто така укажано кои алатки се 

најсоодветни. Пократки верзии на овие насоки можете да надете во „ПУИ 

сценарио“ како што се претставени во Graasp. 

ОРИЕНТАЦИЈА 

Во фазата Ориентација, учениците формираат домашни групи и даваат идеи 

што веднаш им паѓаат на памет а се однесуваат на општата тема, се 

запознаваат со конкретните аспекти од општата тема преку истражување на 

неколку ресурси, и активирање на претходното знаење. Во оваа фаза, се 

применуваат активностите 1 и 2 од Табела 3 (види страна 46), каде 

учениците даваат идеи што веднаш им паѓаат на памет за конкретната тема 

и соодветно се повикуваат на нивното претходно знаење. 

Во текот на првата активност, вие треба да им ја олеснувате дискусијата. 

Запознавањето може да се одвива преку: 

 Едно и/или повеќе видеа од YouTube. Како опција, може да снимите 

ваше видео во кое би ја објасниле општата тема. 

 Краток текст. 

 Еден и/или повеќе конкретни линкови до интернет страници. 

Со цел учениците да го активираат нивното претходно знаење (втора 

активност), тие можат: 
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 Да ги запишат во Input Box, сите концепти и клучни зборови кои 

сметаат дека може да се поврзани со темата. 

 Да решат кус квиз со избор од повеќе одговори во врска со темата. 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА 

Под-фаза хипотеза 

Во под-фазата Хипотеза, учениците размислуваат за главните концепти кои 

го опишуваат феноменот што се изучува. Потоа, формираат конкретна 

хипотеза што ќе се испитува во следната фаза. Во оваа фаза се изведуваат 

активностите 3-6 од Табела 3 имено, учениците ги идентификуваат 

варијаблите и односите помеѓу варијаблите, ги дискутираат претпоставките 

за формулирање на хипотезата и ја формулираат хипотезата. 

Во оваа фаза може да има ученици кои ќе се обидат да ги поврзат 

концептите и клучните зборови кои ги забележале во претходната фаза преку 

креирање на Визуелизација на концептот. 

Пред учениците да почнат да ја креираат визуелизацијата на концептот, 

може да им дадете соодветни насоки: 

"Визуелизација на концептот е визуелна презентација на вашите мисли, 

информации и знаење. Содржи концепти и односи помеѓу тие концепти кои 

се визуелно претставени со стрелки и бои. Овој начин помага при 

организацијата на информации и дава структура која овозможува полесно 

да дојдете до нови идеи." 

Откако учениците ќе завршат со визуелизација на концептот, може да ги 

поттикнете со некои прашања за да бидете сигурни дека визуелизацијата на 

концептот на секој ученик најмалку што содржи е под-сет од варијабли што ќе 

се испитуваат во следната фаза. 

Во нивните домашни групи, учениците прво ги дискутираат претпоставките за 

формулирање хипотеза потоа секој член од домашната група формулира 

хипотеза со користење на Бележник за хипотеза. Во текот на 

формулирањето хипотези, на учениците им се даваат насоки како на пример: 

 Добра хипотеза може да се формулира како „ДОКОЛКУ... ТОГАШ...“ 

изјава, што вклучува една зависна варијабла со најмалку една 

независна. На пример: ДОКОЛКУ независната варијабла се зголеми 

ТОГАШ зависната варијабла се намалува. 

 Користете една по една зависна варијабла при формулирањето 

хипотеза. 

 Запомнете дека хипотезата можеби нема да се потврди по 

експериментирањето. Тоа не е проблем. Многу научни 

експерименти довеле до вредно знаење само поради тоа што 

резултирале со отфрлање на хипотезата. 

Начелно, во оваа фаза бидете сигурни дека учениците користат соодветни 

варијабли и охрабрете ги да посветат внимание на дадените насоки. 

http://www.golabz.eu/apps/input-box
http://www.golabz.eu/apps/quizmaster
http://www.golabz.eu/content/go-lab-concept-mapper
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ИСПИТУВАЊЕ 

Под-фаза Експериментирање 

Во под-фазата Експериментирање, учениците формираат експертски групи. 

Потоа, тие креираат и прават експерименти. Секоја експертска група 

испитува различна варијабла за да се потврди или отфрли хипотезата. Во 

оваа фаза се применуваат активностите 7-11 од Табела 3 имено, учениците 

се префрлаат од домашни во експертски групи, се запознаваат со 

лабораторијата што ќе се користи, ги дискутираат претпоставките за 

креирање на експериментот, го креираат експериментот и го прават истиот, и 

ги запишуваат забелешките.  

На почетокот на оваа фаза, може да имате кратка дискусија со учениците во 

секоја експертска група за тоа која е целта на формирање експертска група. 

Укажете им на учениците дека секоја експертска група ќе се фокусира на 

различна варијабла. На пример, доколку домашната група се состоела од 

четири члена, секој член ќе стане експерт за една од варијаблите кои се 

испитуваат. Сите ученици во експертската група ќе се фокусираат на една 

единствена варијабла. По оваа куса дискусија, бидете сигурн дека сите 

ученици во експертската група знанат која варијабла ќе ја испитуваат. 

Учениците треба да го имаат нивното прво искуство во лабораторијата со 

цел да го планираат своето испитување на соодветен начин. Првиот 

впечаток може да се добие така што ќе им се дозволи на учениците да се 

запознаат со лабораторијата на кратко (на пр. 5 минути) или со подготовка на 

кратко видео што ќе ги објасни главните елементи и функции на 

лабораторијата. 

Следен чекор е учениците да направат детален план за правење на нивните 

експерименти. Ова може да се направи соалатката Креирај експеримент. 

Пред секој од учениците да ја користи алатката, може да побарате од нив да 

дискутираат секој во својата експертска група за следните прашања: 

 Која варијабла ќе ја мерите? Со други зборови: Која е вашата 

зависна варијабла? Објаснете зошто ја одбравте таа варијабла. 

 Која варијабла ќе ја менувате? Со други зборови: Која е вашата 

независна варијабла? Објаснете зошто ја одбравте таа варијабла. 

 Која варијабла треба да ја контролирате - држите константна - во 

вашиот експеримент? Со други зборови: Кои се вашите 

контролирани варијабли? Објаснете зошто. 

Кога учениците ги внесуваат нивните мерки во алатката Креирај 

експериментсите податоци се сочувуваат автоматски во формат што може 

да се користи соПреглед на податоци, во следната фаза. Исто така може да 

побарате од учениците да ги запишат забелешките во текот на 

експериментите со користење наалатката Набљудување. 

Во текот на експериментирањето, може да им поставите на учениците серија 

прашања за рефлектирње, како на пример: „Дали ги испланиравте сите 

потребни манипулации пред да го направите експериментот?“ „Дали 

собравте доволно податоци?“ 

http://www.golabz.eu/apps/experiment-design-tool
http://www.golabz.eu/apps/experiment-design-tool
http://www.golabz.eu/apps/experiment-design-tool
http://www.golabz.eu/apps/data-viewer
http://www.golabz.eu/apps/observation-tool


D1.4 Прирачник за сценарија во училницата според Go-Lab 

Страна 44 од 96   Го-Лаб 317601 

Под-фаза Интерпретирање податоци 

Во под-фазата Интерпретирање податоци, учениците може да ја користат 

Преглед на податоци алатката за да изработат графикони за податоците и да 

ги истражат односите помеѓу варијаблите (независни и зависни), што се 

испитувани во претходната фаза. Во оваа фаза се применува активност 12 

од Табела 3 имено, учениците ги интерпретираат податоците од 

експериментот.  

 Преглед на податоци е алатка што им помага на учениците да 

креираат графикони со податоците и/или табели за сите запишани 

мерки на независните и зависните варијабли. Охрабрете ги учениците 

да направат бар една графичка презентација. 

 Дополнително, може да воведете Прозорче за внес на информации и 

да им дадете на учениците насоки преку прашања со цел да им 

помогнете во испитувањето на односите помеѓу варијаблите. 

 Потсетете ги учениците да се навратат на фазата Експериментирање, 

доколку не собрале доволно податоци. 

ЗАКЛУЧОК 

Во фазата Заклучок, учениците извлекуваат заклучоци од нивните 

експерименти со користење на алатката Заклучок за да се навратат на 

нивната претходна работа (хипотези, графикони, забелешки). Дополнително, 

ќе ги дискутираат заклучоците во нивните експертски групи и ќе припремат 

експертски презентации со цел да ги пренесат резултатите во нивните 

домашни групи. Во оваа фаза се применуваат активностите 13-15 од Табела 

3 имено, ученците изведуваат заклучок, ги дискутираат заклучоците во 

експертските групи и припремаат експертска презентација.  

Дајте им насоки на вашите ученици додека ја користат алатката Заклучок, 

како на пример: 

 Вашиот заклучок треба да биде оправдан врз основа на доказите 

што сте ги собрале во фазата Испитување. Тие докази ќе ви 

помогнат да одговорите дали вашата хипотеза ќе биде поддржана 

или отфрлена. 

Дополнително, поддржете ги вашите ученици при формулирањето валидни 

заклучоци. Укажете на погрешен заклучок и охрабрете ги да ги повторат 

експериментите со цел да дојдат до издржан заклучок. 

Учениците може да ја припремат нивната експертска презентација во Power 

Point формат и да ја прикачат на ПУИ преку апликацијата Пушти фајл. Во 

нивната експертска презентација, учениците треба да се обидат да дадат 

доволно докази од нивниот експеримент за отфрлање или потврдување на 

хипотезата. Потврдете дека сите експертски групи ги прикачиле 

презентацијата во File Drop. 

Дајте им насоки на вашите ученици додека ја припремаат нивната експертска 

презентација, како на пример: 

http://www.golabz.eu/apps/data-viewer
http://www.golabz.eu/apps/conclusion-tool
http://www.golabz.eu/apps/conclusion-tool
http://www.golabz.eu/apps/file-drop


Go-Lab D1.4 Прирачник за сценарија во училницата 

Го-Лаб 317601 Страна 45 од 96 

 Добрата експертска презентација треба да содржи информации за 

проблемот што се проучува, за хипотезата што се испитува, 

испитувањето што се спроведува, собраните податоци и 

изведениот заклучок. 

ДИСКУСИЈА 

Под-фаза комуникација 

Во под-фазата Комуникација, учениците се враќаат во своите домашни 

групи. Тие ги споделуваат нивните заклучоци со другите членови од групата 

за да може да дојдат до финален заклучок. Во оваа фаза се применуваат 

активностите 16-20 од Табела 3 имено, учениците се враќаат од 

експертските во домашните групи, каде ги пренесуваат резултатите и во 

домашната група го дискутираат заклучокот, го запишуваат финалниот 

заклучок и ги дискутираат заклучоците на другите групи.  

Во првиот чекор од оваа фаза, учениците се враќаат во своите домашни 

групи и на соучениците им ги презентираат нивните експертски резултати и 

заклучоци. Може да имаат пристап до нивните презентации преку 

апликацијата пушти фајл. 

Во следниот чекор, учениците во нивните домашни групи мора да дојдат до 

финален заклучок и да го запишат во Прозорче за внес на информации. 

На крајот од оваа фаза, може да имате дискусија со целиот клас за 

финалните заклучоци. Дополнително, може да им објасните како нивната 

работа и исходите од истата може да се применат во различни средини, така 

што учениците ќе може да препознаат различни аспекти од научната 

практика. 

Под-фаза Рефлексија 

Под-фазата Рефлексија е последна фаза од циклусот на истражување, каде 

учениците се вклучени во активности за рефлектирање кои им помагаат да 

размислуваат критички за нивниот процес на учење. Во оваа фаза се 

применува активност 21 од Табела 3 имено, учениците ги рефлектираат 

активностите по нивниот редослед.  

Учениците може да ја користат алатката Рефлексија за да ги завршат 

активностите на рефлектирање или да одговорат на прашањата за 

рефлектирање, како оние подолу, воПрозорче за внес на информации: 

 Размислувајте критички доколку сите активности сте ги завршиле 

точно. 

 Оценете го вашиот успех или неуспех во текот на сите фази на 

процесот на учење. 

 Земете предвид и алтернативни стратегии и идентификувајте 

активности кои би можеле да се преземат на различен начин. 

http://www.golabz.eu/apps/file-drop
http://www.golabz.eu/apps/input-box
http://www.golabz.eu/apps/reflection-tool
http://www.golabz.eu/apps/input-box
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Табела 3 

Вообичаен редослед на активности во сценариото сложувалка 

Чекор 
број 

 Краток опис на 
активностите 

Фаза во ПУИ 
(Pedaste et al. 
2015) 

Под-фаза во ПУИ 
(Pedaste et al. 
2015) 

Онлајн/Офлајн 
начин на 
работа 

Организација 
на часот (цел 
клас; група; 
промена; 
индивидуална) 

Онлајн 
ресурси за 
користење  

1  Формирање 
домашни групи  

Дискусија Комуникација Офлајн Промена од 
цел клас во 
домашни групи 

- 

2  Брејнсторминг 
на конкретната 
тема 

Дискусија Комуникација Офлајн Домашна група - 

3  Повикување на 
претходното 
знаење 

Ориентација Ориентација Онлајн Индивидуална Прозорче за 
внес на 
информации; 
Бележник за 
вашиот ден 

4  Идентификација 
на варијабли и 
односи помеѓу 
варијаблите 

Концептуализација Генерирање 
хипотези 

Онлајн Индивидуална Визуелизација 
на концептот 

5  Дискусија на 
претпоставки за 
формулирање 
хипотеза 

Дискусија Комуникација Офлајн Домашна група - 

6  Формулирање 
хипотеза 

Концептуализација Генерирање 
хипотези 

Онлајн Индивидуална Бележник за 
хипотеза 

7  Формирање 
експертски групи  

Дискусија  Комуникација Офлајн Промена од 
домашни во 
експертски 
групи 

- 

8  Запознавање со 
лабораторијата 
што ќе се 
користи 

Испитување  Експериментирање Онлајн Индивидуална Онлајн 
лабораторија 

9  Дискутирање 
претпоставки за 
креирање 
експерименти 

Дискусија  Комуникација Офлајн Експертска 
група 

- 

10  Креирање 
експеримент 

Испитување  Експериментирање Онлајн Индивидуална Алатка 
Креирај 
експеримент 

11  Правење 
експеримент и 
запишување 
забелешки 

Испитување  Експериментирање Онлајн Индивидуална Онлајн 
лабораторија 
Алатка 
набљудување 

12  Интерпретирање 
податоци од 
експериментот 

Испитување  Интерпретирање 
податоци 

Онлајн Индивидуална Преглед на 
податоци 

13  Извлекување 
заклучок 

Заклучок Заклучок Онлајн Индивидуална Алатка 
Заклучок 

14  Дискутирање 
заклучоци на 
експертските 
групи 

Дискусија Комуникација Офлајн Експертска 
група 

- 

15  Изработка на 
експертска 
презентација 

Дискусија Комуникација Онлајн Експертска 
група 

Padlet; Пушти 
фајл 

16  Враќање од 
експертски во 
домашни групи  

Дискусија Комуникација Офлајн Враќање од 
експертски во 
домашни групи 

- 

17  Соопштување 
резултати во 
домашните 

Дискусија Комуникација Онлајн Домашна група Пушти фајл 
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2.3.3 Офлајн активности 

Офлајн активностите мора да се практикуваат секој пат кога тоа додава 

вредност на процесот на учење. Менувањето помеѓу онлајн и офлајн 

активностите може да биде во било која од петте фази на истражување 

(Ориентација, Концептуализација, Испитување, Заклучок, и Дискусија). На 

пример, во текот на фазата Испитување, може да им дозволите на учениците 

во експертските групи да дискутираат офлајн за претпоставките за 

креирањето на нивниот експеримент.  

Во текот на фазата Дискусија, каде учениците или се потсеќаат на 

претходните активности или комуницираат меѓу себе, офлајн активностите 

додаваат вредност на филозофијата на интеракција помеѓу учениците во 

домашните и експертските групи. Уште од првите неколку чекори на 

последователните активности, офлајн активноста мора да носи придобивки 

за учениците да можат да направат брејнсторминг на одредената тема. 

Друга ситуација кога офлајн активноста меѓу учениците би била потребна е 

овозможувањето формирање на домашни и експертски групи. Во вториот 

случај, учениците во нивните првични/домашни групи мора да се 

охрабруваат да дискутираат и одлучат која експертиза ќе ја надградуваат, 

така што сите варијабли што се испитуваат ќе бидат распоредени помеѓу 

експертите. 

Следна точка во текот на експертската работа е кога експертите од истото 

поле си ги пренесуваат резултатите и извлекуваат заклучоци. 

Комуникацијата помеѓу експертите се случува офлајн и тие треба да 

креираат валидни заклучоци и да користат доволно докази како поддршка на 

заклучоците. Кога експертите се враќаат во нивните почетни/домашни групи, 

се случува друга значајна офлајн дискусија. Во тој случај, секој експерт од 

групата треба да ги информира неговите/нејзините врсници за 

неговите/нејзините заклучоци, и потоа домашните групи треба критички да 

размислуваат за валидноста на резултатите споделени и да донесат ист 

сеопфатен заклучок.  

групи 

18  Дискутирање 
заклучок во 
домашната 
група 

Дискусија Комуникација Офлајн Домашна група - 

19  Запишување на 
финалниот 
заклучок 

Дискусија Комуникација Онлајн Индивидуална Прозорче за 
внес на 
информации 

20  Дискутирање 
заклучоци на 
сите групи 

Дискусија Комуникација Офлајн Цел клас  - 

21  Рефлектирање 
на редоследот 
на активностите 

Дискусија Рефлексија Онлајн Индивидуална Алатка 
Рефлексија 
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2.3.4 Кога да го користите ова сценарио? 

Пристапот сложувалка треба да се користи кога има повеќе варијабли и/или 

опсег на вредности на варијабли што треба да се истражуваат со цел 

соодветно да се објасни феноменот. Во вакви случаи, пристапот сложувалка 

ќе ги распредели задачите меѓу групите ученици, што ќе овозможи 

справување со значителен број варијабли за пократко време.  

Дополнително, пристапот сложувалка е соодветен кога се очекува 

варијабилност при собирањето податоци, така што пожелно е да се има 

различни групи ученици со цел да се споредат податоците собрани меѓу 

групите.  

Дополнително, пристапот сложувалка ја зголемува интеракцијата меѓу 

учениците и го катализира ефектот на учење преку соработка. Интеракцијата 

меѓу учениците вклучува аргументација кога експертското знаење е 

измешано меѓу учениците. Во таа смисла, пристапот сложувалка може да го 

поддржи развојот на вештините за аргументирање. 

2.3.5 Пример ПУИ. 

Примерот ПУИ за сложувалка е креиран на тема од Омовиот закон. 

2.4 Шесте капи за размислување 

Шесте капи за размислување на3 Едвард де Боно е широко прифатена 

креативна техника во различни полиња како на пример бизнис менаџмент, 

образование, и човек-компјутер интеракција. Во суштина, Шесте капи за 

размислување дава насоки за усвојување различни начини на 

размислување, кои се одликуваат со шест капи во различни бои: Бела 

(неутрална информација), Црвена (чувство и емоција), Црна (силна критика), 

Жолта (придобивка и оптимизам), Зелена (енергија и слобода), и Сина 

(управување и насока).  

2.4.1 Фази на истражување и нивниот редослед 

За секоја фаза на истражување, може да се примени повеќе од една капа во 

боја (т.е. начин на размислување). Табела 4 прикажува кои капи се 

релевантни за која фаза од активното учење.  

                                            
3 Де Боно, Е. (1999) Шесте капи за размислување. Penguin. 

http://graasp.eu/ils/54ad280351830bd46a66658a/?lang=en/.
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Табела 4 

Шесте капи во боја, фокус на размислување и применување на Go-Lab 

фазите за истражување. 

 

Вообичаено, оваа креативна техника се применува во групи. Учесниците 

може да носат вистински капи или замислени (на пр. секој член на групата да 

каже на глас каква боја му/и е капата или да ја опише капата на начин што 

лесно ќе го перцепираат и останатите). За да бидете сигурни дека 

учесниците се свесни за конкретниот начин на размислување кој го 

применуваат, а се фокусираат на истото, важно е да се ставаат и вадат 

капите како експлицитни акции (на пр. гестикулација или вербализација при 

промена на капата). Исто така, членовите на групата треба во исто време да 

носат иста боја на капа. Со менување на капите, учесниците може да го 

сменат фокусот или насоката на нивните мисли и интеракции. (и вербални и 

невербални). Дополнително, капите може да се користат на било кој начин 

кој се смета за соодветен и може да се повторуваат онолку пати колку што е 

потребно за да се обработи тековната тема.  

Имплементирањето наШестте капи за размислување. во основниот 

педагошки модел на Go-Lab е релативно јасно, согласно илустрацијата и 

Thinking 
hats 

Focus Inquiry Learning Phases Applicable 

 

Facts, 
Figures 
Information 

Orientation, Conclusion, Discussion: Call for 
information known and needed, which can be 
provided by a teacher, peers and other 
sources. Such information may need to be 
referenced for supporting discussion as well as 
conclusion. 

 

Intuition, 
Feeling & 
Emotion 

Discussion: In reflecting and communicating 
experiences and insights gained in the learning 
process, students may express feelings and 
emotions (e.g., fun, pride, frustration, surprise) 
to make their points. 

 

Judgment 
& Caution 

Conceptualization, Investigation: Spot the 
difficulties and risks; find out where and why 
things may go wrong. In formulating questions 
and hypotheses, it is critical to think about 
counterarguments and potential pitfalls. 

 

Logical 
Positive 

Conceptualization, Investigation, Conclusion: 
Explore the positives and probe for value and 
benefit. Optimism (but remain alert to biases) 
sustains engagement in the process. 

 

Creativity & 
Alternatives 

Conceptualization: Identify the possibilities, 
alternatives and new ideas; an opportunity to 
express new concepts and new perceptions. 

 

Overview 
Process 
control 

All phases: It works as a control mechanism to 
ensure that the guidelines for different modes 
of thinking are observed. It is essentially a 
meta-cognitive strategy. 
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описот во Приказ 55.. Запомнете дека се бара од наставникот да го диригира 

процесот на менување капи, бидејќи сепак тоа е активност во која се 

соработува. Сепак, доколку класот е голем, синхронизирањето на процесот 

може да биде тежок. Како опција, класот може да го поделите на помали 

групи. За секоја група назначете лидер; тој или таа е одговорен за 

координирање на времето за менување капи и за да се осигура дека 

членовите го имаат истиот фокус кога размислуваат за предметното 

прашање.  

 

Приказ 5 Пример за применување на Шесте капи за размислување во 

фазите на истражување. 

Додека Приказ 5 илустрира која боја капи е применлива за која фаза од 

активното учење, има толку отстапки за наставникот (или лидерот на групата 

ученици) да го прилагоди користењето на капите врз основа на 

способностите и она што преферираат членовите на групата, динамиката во 

групата, и одредени моментални фактори.  

Како што е наведено во Приказ 5 има две патеки - Хипотеза (патека на 

десната рака) и Прашање (патека на левата рака), кои укажуваат на употреба 

на капи во различна боја или начини на размислување. Изборот на патеката 

зависи од подготвеноста на ученикот. Патеката на хипотезата треба да се 

одбере доколку учениците веќе ги идентификувале сите варијабли кои се 

однесуваат на предметната тема и се спремни да тестираат одредени 

хипотези (на пр. фазата Испитување). Патеката на прашање треба да се 
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одбере доколку учениците имаат за цел да ја истражуваат предметната тема 

без точно да знаат кои варијабли се релевантни или без да имаат конкретна 

хипотеза за тестирање.  

Дополнително, додека во поголемиот дел фази и под-фази на активното 

учење, двете патеки следат слични шеми на користење капи (или редослед 

на начини на размислување), постојат исклучоци. На пример, во фазата 

Концептуализација, Патеката на хипотеза почнува со Жолта капа (логично 

размислување) и потоа следи Црна капа (расудување и претпазливост) 

додека Патеката на прашање почнува со Зелена капа (креативност и 

алтернативи) и потоа исто така следи Црна капа. Запомнете дека Сината 

капа е применлива во сите фази за управување, следење и контролирање на 

соодветниот процес, и функционира како вид на мета-когнитивна стратегија. 

Табела 5 

Насоки за секоја патека и фаза со соодветни капи во боја 

Патека Фаза/ Под-фази 
Опис на насоките  

Капи Платформи 

Хипотеза 

Ориентација Бела 

Сина 
(Управувај, 

Следи и 
Контролирај) 

Алатка за фаќање 
прибелешки 

Прашање 
Алатка за фаќање 

прибелешки 

Хипотеза 

Концептуализација 

Жолта  Црна 
Визуелизација 
на концептот 

Бележник 
за 

хипотеза 

Прашање Зелена Црна Бележник за прашање 

Хипотеза Истражување и 
Експериментирање 

Жолта  Алатка Креирај експеримент 

Прашање Зелена Насоки за прашањата 

Хипотеза Интерпретирање 
податоци 

Црна 
Алатка Преглед на податоци 

Прашање Насоки за прашањата 

Хипотеза 
Заклучок Бела Жолта 

 
Алатка Заклучок 

 Прашање 

Хипотеза 
Дискусија Црна Црвена Алатка Рефлексија 

Прашање 

 

2.4.2 Насоки за секоја фаза 

Во сценариото погоре претставена е целосната патека. Сепак, таа може да 

се модифицира со изоставање на некои фази или повеќе или помалку 

фокусирање на конкретни фази и/или платформи. Во овој дел претставени 

се куси насоки за тоа како да се креира ПУИ за сценариото Шесте капи за 

размислување, и тоа по секоја фаза. За секоја фаза е исто така укажано кои 

алатки се најсоодветни. Пократки верзии на овие насоки можете да надете 

во „ПУИ сценарио“ како што се претставени во Graasp. 
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Патеката на хипотезата е земена како зададено сценарио на Шестте капи за 

размислување, со оглед на претпоставката дека наставникот вообичаено им 

дава на учениците јасен преглед на варијаблите што ќе се проучуваат со 

експериментот.  

Секој ученик (или група ученици) треба да добијат комплет од шест карти во 

боја и секоја да прикажува соодветна клучна карактеристика на капата во таа 

боја (Приказ 6), кои ќе случат како знаци за учениците да се потсеќаат на 

начинот на размислување што треба да го применуваат.  

 

Приказ 6 Шестте карти во боја прикажуваат клучни карактеристики на 

соодветните капи. 

Доколку бројот во класот е 15 или помалку, наставникот може да диригира 

која капа во која фаза/под-фаза да се користи со извикување на бојата на 

капата што учениците треба да ја „носат“. Учениците потоа ја ставаат 

соодветно обоената карта на високо видливо место за да бидат свесни за 

начинот на размислување на кој таа асоцира. Клучно е учениците да се 

усогласени, и да се истовремено вклучени во истата фаза на истражување со 

истиот когнитивен/емотивен процес. Доколку во класот има повеќе од 15 

ученици, тогаш треба да се поделат учениците во пет групи. За секоја група 

се избира или назначува лидер на група одговорен за координирање на 

промената на капите, кој ќе го пренесува она што ќе го каже наставникот и ќе 

ја покаже картата. За да се квалификува за лидер на групата, ученикот треба 

да биде разговорлив и сигурен во давањето инструкции на другите. Клас со 

15 ученици е препорачаната граница: кога се помалку или повеќе 

активностите со менување на капите се спроведуваат заеднички или во 

групи, соодветно. И покрај се, границата може да варира, во зависност од 

поставеноста во класот и од она што го преферираат учениците, како и од 

нивното однесување. 
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ОРИЕНТАЦИЈА 

Во фазата Ориентација, учениците се советуваат да ја стават Белата капа, 

со што укажуваат дека треба да ги истражуваат основните факти и 

информации кои се однесуваат на предметната тема. Наставникот може да 

им даде на учениците неколку ресурси или да побара од нив да лоцираат 

такви ресурси, на пример, училишни библиотеки, интернет страни кои се 

фокусираат на тоа, видеа на YouTube, и документарни филмови. Учениците 

треба да ги прочитаат идентификуваните ресурси за да се запознаат со 

темата и да се припремат за следните фази. За да им го олесните 

сфаќањето на информациите содржани во ресурсите, охрабрете ги 

учениците да ја користат Алатката за фаќање прибелешки.  

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА 

Во зависност од тоа која патека ќе се одбере, оваа фаза започнува со Жолта 

капа за Патеката на хипотезата и со Зелена капа за Патеката на прашањата.  

Патека за хипотезата: Носењето Жолта капа укажува дека учениците ги 

истражуваат клучните концепти кои се однесуваат на 

лабораторијата/феноменот што е од интерес, идентификувајќи ги неговите 

позитивни аспекти, вредности и придобивки (на пр. релевантност за 

секојдневниот живот; подобрени вештини за логичко размислување). Сепак, 

учениците треба да се спремни за можна пристрасност, која може да биде 

ублажена преку групни дискусии кои исто така може да помогнат во нивно 

задржување како вклучени во процесот. Дополнително, две алатки кои го 

поддржуваат процесот се Визуелизација на концептот и Бележник за 

хипотеза. Од учениците треба да се побара да носат Црна капа кога користат 

една од овие две алатки. Соодветно, треба да се советуваат да ги 

анализираат потешкотиите и ризиците, и да откријат каде и зошто работите 

може да тргнат во погрешна насока и како да ги поправат. Со завршување на 

визуелизацијата на концептот или со формулирањето хипотеза, учениците 

треба критички да ја проверат и да идентификуваат можни стапици или 

пропусти. Мапата/Хипотезата креирана во оваа фаза треба да им овозможи 

непречена работа во следната фаза. 

Патека на прашањето: Носењето Зелена капа укажува дека учениците се 

охрабрени да ја вежбаат нивната креативност за да идентификуваат нови 

идеи. Врз основа на информациите собрани во фазата Ориентација, 

учениците може да ја користат алатката - Бележник за прашвње - за да 

изготват нови прашања за истражување алтернативни идеи. За ефективна 

употреба на алатката, може да се даде следниот совет: “Добрите прашања 

може да ве стимулираат да истражувате одредена тема. За да формулирате 

релевантно прашање, може да користите типични прашални зборчиња „како“, 

„што“, „кога“, и фрази како „доколку...тогаш“ или „зголемување“ за да ги 

проверите можните врски меѓу варијаблите.“ Слично на Патеката на 

хипотезата, од учениците се бара да носат Црна капа за да ги препознаат 

можните грешки. 

http://www.golabz.eu/apps/input-box
http://www.golabz.eu/content/go-lab-concept-mapper
http://www.golabz.eu/app/hypothesis-tool
http://www.golabz.eu/app/hypothesis-tool
http://www.golabz.eu/apps/question-scratchpad
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ИСПИТУВАЊЕ 

Под-фаза Истражување и Експериментирање: 

Учениците кои ја следат Патеката на хипотезата се бара да носат Жолта 

капа (види карактеристики на оваа капа во фазата Концептуализација) и да ја 

користат алатката Креирај експеримент (EDT) за да направат детален план 

за нивните експерименти. Пред овој процес на планирање, учениците треба 

да се запознаат со лабораторијата преку, на пример, гледање видео (вд. 

Фаза Ориентација)  

Учениците кои ја следат Патеката на прашање треба да ја носат Зелената 

капа (види карактеристики на оваа Капа во фазата Концептуализација). 

Наместо користење на EDT (алатката Креирај експеримент), може да 

побарате од учениците да размислат за следните прашања: Која варијабла 

ќе ја мерите и зошто? Која варијабла ќе ја смените и зошто? Кои варијабли 

треба да ги контролирате во вашиот експеримент и зошто?  

Под-фаза Интерпретирање податоци: 

Учениците се советуваат да носат Црна капа, проверувајќи ги податоците со 

критичка мисла. Конкретно, учениците треба да бидат внимателни кога судат 

дали формулираните хипотези/прашања може да бидат 

верификувани/одговорени. Треба да се земат предвид и контрааргументи. 

Алатката Преглед на податоци може да се користи за да се гледаат 

податоците кои се автоматски сочувани во EDT, и така да се изработуваат 

графикони и да се анализираат односите помеѓу варијаблите испитувани во 

претходната фаза. Дополнително, на учениците може да им се дадат насоки 

преку прашања со цел да ги дедуцираат односите помеѓу варијаблите. 

Доколку учениците немаат доволно податоци, треба да ги потсетите да се 

вратат назад во под-фазата Експериментирање за да соберат повеќе 

податоци.  

ЗАКЛУЧОК 

Во фазата Заклучок, учениците од двете патеки, Хипотеза и Прашање, треба 

да ги носат Белите капи а потоа Жолтите, и наизменично да ги ставаат 

зависно од потребата. Импликацијата е дека учениците треба повторно да се 

навратат на фактите и информациите изучувани во фазата Ориентација и 

потоа да ги оценат логички позитивните и негативните наоди од 

експериментите. Учениците може да ја користат алатката Заклучок за да се 

навратат на хипотезите/прашањата, графиконите и другите работи 

постигнати во претходните фази. Алатката исто така може да им помогне при 

спремањето презентации за нивните резултати. 

ДИСКУСИЈА 

Во фазата Дискусија, и за Патеката на хипотеза и на прашање, од учениците 

се бара да ја носат Црната капа со Црвената капа. Импликацијата е дека 

учениците треба да комуницираат за нивните аргументи и да ги наведат и 

позитивните и негативните. Ова им овозможува критички да размислуваат за 

можните грешки. При рефлектирање и комуницирање за нивните мислење и 

искуства стекнати во процесот на истражување, учениците може да ги 

http://www.golabz.eu/apps/experiment-design-tool
http://www.golabz.eu/apps/data-viewer
http://www.golabz.eu/apps/conclusion-tool
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изразат и нивните чувства (на пр. горд, развеселен, фрустриран, изненаден) 

за да дојдат до нивната поента. Учениците може да ја користат алатката 

Reflection како поддршка на нивната работа во оваа фаза. Тоа е алатка што 

им дава повратна информација на учениците во врска со нивното користење 

на ПУИ. Конкретно, прикажува процент на време кое ученикот го поминат на 

секоја фаза од активното учење во споредба со нормата (која треба да ја 

одреди наставникот). Потоа, потсетете ги учениците да се рефлектираат на 

користењето на ПУИ шемата со неколку прашања, како на пример: Зошто 

потрошивте повеќе време на одредена фаза? 

Забелешка: Во сите фази на истражување, учениците секогаш носат Сина 

капа во комбинација со другите капи. Импликацијата е дека учениците треба 

да ги следат нивните ставови и однесувања за да бидат сигурни дека се 

држат до насоките за различните начини на размислување. Во суштина, тоа 

е мета-когнитивна стратегија.  

2.4.3 Офлајн активности 

За сценариото Шесте капи за размислување, една критична работа е 

запознавањето на учениците со импликациите за секоја од шесте капи во 

боја. Капите симболизираат шест начини на размислување, кои секако не се 

целосно ортогонални; некои ученици може и да се збунат. За да се 

заштитите од тој ризик, се препорачува давање примери и пракси пред 

планираните лабораториски сесии. Бидејќи пристапот на предавања е 

применлив на широк спектар од домени, корисно е и финансиски оправдано 

да се помине повеќе време во обучување на учениците за да ја совладаат 

техниката. Доколку некои ученици се идентификувани како посебно вешти во 

примена на капите, нив може да ги назначите за лидери на група за да 

'управуваат' со процесот на менување капи во групата. Ова е посебно 

корисно за големи класови, кога синхронизирањето на петнаесет или повеќе 

ученици се смета за тешко. Уште една припрема што треба да се направи се 

шестте карти во боја, кои треба да се пластифицирани за подолгорочна 

употреба.  

Со оглед на самиот процес на истражување, офлај активностите треба да се 

спроведат доколку тоа го дозволува времето. Импликациите на фазите и 

под-фазите на активното учење за некои ученици може да не бидат 

интуитивни. Цврсто се препорачува да им објасните преку соодветни 

примери во физичка лабораторија и да им демонстрирате како апликациите 

од физичките услови може да се пренесат во својата виртуелна копија.  

2.4.4 Кога да го користите ова сценарио? 

Всушност, техниката на Шестте капи за размислување се применува на сите 

СТЕМ предмети (Childs, 2012; Garner & Lock, 2010) со неколку предности што 

се идентификувани. Накратко, таа може: 

 да го одрази процесот на експериментирање во рамки на СТЕМ 

предметите; 

http://www.golabz.eu/apps/reflection-tool
http://www.golabz.eu/apps/reflection-tool


D1.4 Прирачник за сценарија во училницата според Go-Lab 

Страна 56 од 96   Го-Лаб 317601 

 да помогне во поедноставувањето и така да овозможи фокусирање на 

еден по еден процес; 

 да овозможи активност преку соработка во група; 

 да обезбеди заеднички јазик во групата, отстранувајќи го егото и 

намалувајќи ги соочувањата; 

 да промовира креативност и решавање проблеми; 

 да стимулира различност во размислувања и емпатија; 

 да ги зајакне вештините за оценување кои водат до процеси на 

подобрување и тестирање нови хипотези. 

Ова сценарио е посебно моќно кога се применува во клас што е релативно 

мал (помалку од 15 ученици), бидејќи наметнува синхронизација на 

менувањето капи и истовремено интеграција во фазите/под-фазите на 

истражување. Бидејќи во сценариото има елементи на игра - процесот на 

менување на капите, извикот на наставникот/лидерот на групата, боите на 

капите што веќе ја прават самата сценографија пожива од вообичаено - тоа 

може да е ефикасно во градењето позитивна и атмосфера за учење во која 

може да се ужива, како и доверба меѓу учесниците. 

2.4.5 ПУИ примери 

ПУИ пример за Шестте капи за размислување креиран за темата Архимедов 

принцип. 

2.5 Учење преку критикување 

Учењето преку критикување на експерименталниот пристап на другите се 

смета за моќен начин на учење и можноста да се критикува метод на 

истражување исто така се смета за вештина која укажува дека ученикот го 

совладал активното учење (Национален совет за истражување, 2000). 

Оценувањето дали одреден научен пристап е соодветен за донесување 

конкретен заклучок се смета за значајна вештина во реалната научна работа, 

како и во активното учење на учениците. Дејвис (2004,стр. 92), на пример, 

предлага презентирање на учениците со помагала како „Колку се добри 

методите за овој доказ...?“ Постои доказ дека преку критикување на научен 

метод учениците стекнуваат подобри вештини за истражување (Лин и Ејлон, 

2006) па така презентирањето критики е препорачливо како јасен дел од 

циклусот на истражување (види пр.., Сампсон, Грумс и Вокер, 2011). Основна 

задача која му се претставува на ученикот во ова сценарио е да пресуди 

дали методот кој се користи за тестирање на хипотеза или одговор на 

прашање во презентираната лекција може да се подобри.  

Ова сценарио се разликува од сценариото ‘Најди ја грешката’ (види Дел 2.7) 

така што во сценариото ‘Најди ја грешката’ учениците треба да го 

критикуваат интерпретирањето на домен, додека во ‘Учење преку 

критикување” треба да го критикуваат научниот метод. 

http://graasp.eu/ils/55dc6972577a28ca7e9b4971/?lang=en
http://graasp.eu/ils/55dc6972577a28ca7e9b4971/?lang=en
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2.5.1 Фази на истражување и нивниот редослед 

Централна и карактеристична фаза за ова сценарио е фазата „критичка 

рефлексија“, каде на учениците им се презентира експериментална 

поставеност (во вид на дел каде се објаснети методите во некои објави или 

како опис за тоа како измислен ученик би можел да го направи 

експериментот) што тие треба да ја оценат и да креираат алтернативен 

пристап. Пред ова, им се презентира општиот пристап во ПУИ (Вовед) и им 

се дава (општа и конкретна) ориентација за темата што вклучува и 

повикување на нивното претходно знаење. Во фазата заклучок учениците 

треба да извлечат заклучоци од нивниот експеримент и да ги споредат 

резултатите и пристапот со оние на учениците. Овие фази се сумирани во 

Приказ 7. 

 

Приказ 7 Преглед на фазата Учење преку критикување. 
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Табела 6 

Пример насоки за Учење преку критикување 

Фаза Под-фаза Алатка Опис на насоките 

Вовед   

Објаснување на целите на учењето, 

структурата на ПУИ и можните 

технички барања.  

Општа 

Ориентација 
 

Поле за 

слободен влез на 

информации 

Визуелизација на 

концептот 

Квиз со избор од 

повеќе одговори 

Учениците добиваат општ вовед и се 

сумира нивното претходно знаење. 

Конкретна 

Ориентација 
  

Тука од учениците се бара да дадат 

конкретни предвидувања со користење 

на лабораторија или видеа 

Критичка 

рефлексија 
 

Поле за 

слободен влез на 

информации 

Претставување на експериментална 

поставеност која треба да се критикува 

Испитување  

Алатка Креирај 

експеримент 

Преглед на 

податоци 

Алатка 

Набљудување 

Учениците ги прават нивните 

експерименти што се алтернатива на 

презентираните 

Заклучок  Алатка Заклучок 

Размислете за собраните податоци, кои 

податоци ќе ви помогнат да ја 

потврдите или отфрлите хипотезата? 

Дискусија  
Алатка Пушти 

фајл 

Извештаите се предаваат и учениците 

може да ги споредат нивната 

поставеност и резултати со оние на 

другите ученици 

2.5.2 Насоки за секоја фаза 

Во сценариото погоре претставена е целосната патека. Сепак, таа може да 

се модифицира со изоставање на некои фази или повеќе или помалку 

фокусирање на конкретни фази и/или платформи. Во овој дел претставени 

се куси насоки за тоа како да се креира ПУИ за основното сценарио, и тоа по 

секоја фаза. За секоја фаза е исто така укажано кои алатки се најсоодветни. 

Пократки верзии на овие насоки можете да надете во „ПУИ сценарио“ како 

што се претставени во Graasp. 

ВОВЕД 

Улогата на воведот е да ги опреми учениците со севкупните цели и структура 

на работата што ги чека. Тука може да се наведат и попрактични барања. 

Воведот содржи: 

 Цели на учење во ПУИ. Овие цели на учење се насочени кон знаењето 

за доменот („Стекни знаење за хемијата на киселините и базите и за 

процесот на дијазотација“) или за вештини („Мери точно, одреди дали 
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мерките се сигурни“). Во сценариото Учењето преку критикување една 

од целите секој пат треба да биде можноста да се суди за квалитетот 

на поставеноста на експериментот. 

 Структура на ПУИ: Фазите низ кои ќе минуваат учениците и нивните 

улоги се накратко објаснети 

 (Техничките) Барања за водење на ПУИ 

На пример, доколку се потребни конкретни приклучоци за да се спроведе 

одредена лабораторија објаснета погоре, веројатно има линк до страна каде 

има објаснување за приклучокот. 

ОПШТА ОРИЕНТАЦИЈА 

Функцијата на оваа фаза е да им се даде на учениците вовед во општата 

тема и да се активира нивното (претходно и ново) знаење. 

Воведот може да биде со: 

 видео, од YouTube или може да снимите ваше видео каде лично ќе ја 

објасните општата тема. 

o краток текст 

o линк до конкретна интернет страна. 

Активирањето може да се постигне со дозволување на учениците: 

 да напишат краток приказ на она што го виделе или прочитале во 

воведот (може да го користите полето за слободен внес на текст или 

да им дозволите на учениците да прикачат фајл) 

 да креираат визуелизација на концептот. За ученицие со помалку 

претходно знаење може да им дадете делумно завршена 

визуелизација на концептот. (Визуелизацијата на концептот може да ја 

објасните на следниот начин: Визуелизација на концептот е визуелна 

презентација на вашите мисли, информации и знаење. 

Визуелизацијата на концептот содржи концепти и односи помеѓу тие 

концепти кои се визуелно претставени со стрелки и бои. 

 нека решат кус квиз со избор од повеќе одговори во врска со темата. 

КОНКРЕТНА ОРИЕНТАЦИЈА 

Улогата на оваа фаза е да им даде на учениците директни информации за 

одредена тема на ПУИ и да ја покрене љубопитноста на учениците, што 

може да се постигне преку барање од нив да дадат конкретно предвидување 

и потоа да ги споредат нивните одговори со „точните“ одговори. 

Оваа фаза може да се состои од следните компоненти: 

 Краток текст/видео како објаснување на конкретната тема; 

 Прашање (или повеќе прашања) со кои се бара од учениците да 

предвидат што би се случило во одреден случај, проследено со видео 

и/или пример лабораторија во која учениците може да проверат дали 

нивните предвидувања биле точни; 

 Интерактивна апликација која им овозможува на учениците да ја 

истражуваат темата (доколку таква апликација е достапна). 

http://www.golabz.eu/apps/input-box
http://www.golabz.eu/apps/file-drop
http://www.golabz.eu/content/go-lab-concept-mapper
http://go-lab-project.eu/tips-tricks
http://go-lab-project.eu/tips-tricks
http://www.golabz.eu/apps/quizmaster
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КРИТИЧКА РЕФЛЕКСИЈА 

Функцијата 

Поставеноста на експериментот може да се прикаже во форма на: 

 научна студија во доменот на кој се однесува лабораторијата 

 опис на сет од експеримент кои сте ги направиле (и во кои воведувате 

одреден број карактеристични грешки). 

Откако ќе ја прочитате поставеноста на експериментот, на учениците може 

да им поставите некои од следните прашања: 

 Кои варијабли се користени во поставеноста на конкретната студија? 

Кои се независни варијабли, зависни варијабли и контролирани 

варијабли во експериментот? 

 Дали истражувачите пропуштиле некои контролирани варијабли? 

Доколку да, кои? 

 Дали истражувачите ги избрале соодветните вредности за овие 

варијабли при правење на експериментот? Ваквите прашања за 

учениците треба да бидат што поконкретни. (На пример, дали Хаенен 

и др. ја одбрале соодветната температура?) 

 Дали истражувачите ги користат правилните постапки за мерење? (На 

пример, дали читале од графиконот со цел да поправат значителна 

бројка?) 

 Дали истражувачите користат доволно мерки? 

По секое прашање може да дадете поле за слободно внесување на текст. 

Како опција може на учениците да им ги кажете точните одговори откако 

самите ќе се обидат да одговорат прво. Тоа на пример може да го направите 

со линк до интернет страна што ги содржи одговорите, на крајот од оваа 

фаза. 

Организација во училницата: 

Како опција може на учениците да им дозволите да работат во парови за да 

одговорат на прашањата од погоре. Тоа ќе им помогне во процесот на 

критичка рефлексија. 

ИСПИТУВАЊЕ 

Во оваа фаза учениците сами спроведуваат испитување. Побарајте од нив 

да направат план и кажете им дека треба внимателно да размислуваат како 

ќе ја тестираат хипотезата дали е точна или не, или како ќе дадат конкретен 

одговор на прашање за истражување. 

При правњеето детален план за истражување учениците може да ја користат 

алатката Креирај експеримент. Пред да почнат со користење на оваа алатка 

дајте им ги следните прашања за размислување: 

 Која варијабла ќе ја мерите? Со други зборови: Која е вашата зависна 

варијабла? Објаснете зошто ја одбравте таа варијабла. 

 Која варијабла ќе ја менувате? Со други зборови: Која е вашата 

зависна варијабла? Објаснете зошто ја одбравте таа варијабла. 

http://www.golabz.eu/apps/input-box
http://www.golabz.eu/apps/experiment-design-tool
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 Кои варијабли и фактори треба да ги контролирате - држите 

константни - во вашиот експеримент? Со други зборови: Кои се вашите 

контролирани варијабли? Објаснете зошто. 

 Дали имате потреба од повторени мерења? Објаснете зошто (не). 

Откако ќе ја пополните EDT можете лабораторијата да им ја презентирате на 

учениците. Резултатите од експериментите на учениците се, зависно од 

лабораторијата, сочувани во формат што може да се користи со Преглед на 

податоци. Доколку не сакате или не можете да го користите преглед на 

податоци може да побарате од учениците да запишат што гледаат во 

експериментите во алатката Набљудување. 

ЗАКЛУЧОК 

Во фазата заклучок учениците извлекуваат заклучоци од нивните 

експерименти. За таа цел треба да ги комбинираат прашањата за 

истражување и/или хипотезите со податоците и забелешките. 

Кога ќе ја вклучите алатката преглед на податоци и/или набљудување во 

претходната фаза може да ја користите алатката Заклучок. 

ДИСКУСИЈА 

Во фазата дискусија од учениците се бара да ги соопштат нивните наоди. 

Форматот што може да го користат за да ги соопштат нивните наоди може да 

се прилагоди соодветно на структурата на учениците и на времето кое го 

имате на располагање. Еден предлог е да им дадете на учениците да 

напишат „научен“ труд како во примерот ПУИ за Метиленско портокалово. 

Ова може да го направат во било кој Едитор (на пр., Word) и да го прикачат 

преку алатката Пушти фајл. Може да им дадете и избор на учениците да 

прават презентации или да организираат групна дискусија. 

Како додаток, може да побарате од учениците да ги разменат натписите со 

друга група и меѓусебно да си дадат коментари. Тука може да им предложите 

да истражуваат доколку: 

 (Не)зависните варијабли се видливи во прашањето за истражување. 

 Сите релевантни контролирани варијабли се земени предвид; 

 Забелешките се точни; 

 Резултатите се презентирани; 

 Направени се точни калкулации; 

 Дискусијата и заклучоците се валидни. 

2.5.3 Офлајн активности 

По фазата Ориентација наставникот може да покрене дискусија на теми како 

сигурност, валидност и грешки во мерките. Дополнително може да се 

разгледа и работата на опремата. 

Откако учениците ќе ја завршат фазата Концептуализација, како опција може 

да се вклучи дискусија на часот со цел дискутирање на прашањата што 

треба да се одговорат во оваа фаза. 

http://www.golabz.eu/apps/data-viewer
http://www.golabz.eu/apps/data-viewer
http://www.golabz.eu/apps/observation-tool
http://www.golabz.eu/apps/conclusion-tool
http://www.golabz.eu/apps/file-drop
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По прегледот на фазата Дискусија може да се вклучи сесија со тутор за да се 

види дали тој/таа се согласува со дадените коментари. 

2.5.4 Кога да го користите ова сценарио? 

Користете го ова сценарио за учениците да бидат свесни за процесите кои се 

во врска со научното резонирање и известување, конкретната тема е 

секундарна иако учениците исто така ќе учат (подобро) за предметната тема. 

Ова сценарио главно е насочено за понапредни (повозрасни) ученици, но 

доколку поставеноста на експериментот е многу едноставна и помлади 

ученици може да го следат истото. 

2.5.5 ПУИ примери 

Достапни се ПУИ примери од доменот на хемијата за метиленско 

портокалово и ПУИ примери од доменот за моќ за држење на површина.  

2.6 Структурирана контроверзност 

Ова сценарио е инспирирано од Структурирана контроверзност со 

доделување улоги (SCRP) сценариото може да го погледнете во 

Прирачникот за SCY проектни сценарија (http://scy-

net.eu/Сценарија/index.php/Collaborative_Controversies); види исто Weinberger, 

et al. (2011). Во SCRO сценариото наставникот ја структурира 

контроверзноста помеѓу технолошките иновации и можните штетни влијанија 

врз општеството. На учениците потоа им се даваат насоки за истражување 

на предностите и мааните на конкретната тема, им се доделуваат улоги за 

секоја од страните, дебатираат со спротивставената страна, и конечно 

бараат компромисно решение. Во процесот на истражување на темата, 

учениците ги подобруваат нивните мета-вештини и конкретно знаење за 

доменот. 

При Go-Lab адаптацијата на SCRP сценариото, прво мора да се сфатиме 

дека онлајн лабораториите се често убаво структурирани средини кои 

укажуваат на единствен „точен“ одговор кога се следи соодветен алгоритам. 

Ова е спротивно на општествено-научните проблеми, кои се генерално лошо 

структурирани, отворени и со повеќе можни решенија. Така, со цел да се 

интегрира општествено-научно прашање во Go-Lab, сценариото 

Структурирана контроверзност ја дели активноста за учење на два дела. Во 

првиот дел на учениците им се претставува контроверзна тема и им се 

даваат инструкции да работат индивидуално во Go-Lab онлајн средина за 

истражување со цел да се стекнат со научно познавање на темата кое се 

базира на докази, како и да ги подобрат нивните вештини за да ги поддржат 

аргументите со емпириски докази. Во вториот дел од сценариото 

Структурирана контроверзност, контроверзното прашање се структурира во 

форма на дебата само со две страни на аргументот. Учениците се делат во 

спротивставени тимови за да ја расправаат темата. Наставникот се однесува 

како неутрален модератор кој настојува тимовите да се држат во 

временските рамки и се обидува да ги држи учесниците да не застранат од 

темата. На крајот на дебатата наставникот одредува време за соработка 

http://graasp.eu/ils/561b7cb5b8fd4d2280c74225/?lang=en
http://graasp.eu/ils/561b7cb5b8fd4d2280c74225/?lang=en
http://graasp.eu/ils/562b94730fffcc3250f7f4e8/?lang=en
http://scy-net.eu/scenarios/index.php/Collaborative_Controversies
http://scy-net.eu/scenarios/index.php/Collaborative_Controversies
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преку групна дискусија за начините на кои може да се реши контроверзноста 

со компромисно решение. 

Веројатно е дека аргументите дадени во дебатата како дел од сценариото 

Структурирана контроверзност не се потпираат на податоците што се 

собрани и анализирани за време на онлајн експериментирањето. Ова е 

прифатливо бидејќи клучна цел на првиот дел од сценариото е кај учениците 

да се покрене свеста дека убедливите аргументи доаѓаат од цврсти докази и 

резонирање. Во вториот дел, важно е дека контроверзноста е структурирана 

така да овозможи компромисно решение бидејќи клучна цел тука е да се 

промовира граѓански дискурс и желба на учениците да бараат компромисни 

решенија.  

Во целина, комбинацијата на двата дела овозможува сценариото 

Структурирана контроверзност да ги подобри основните вештини на 

учениците за истражување, критичко размислување, аргументирање, 

рефлексија и тимска работа. 

2.6.1 Фази на истражување и нивниот редослед 

Фазите на истражување се подредени слично како во основното сценарио 

опишани во Дел 2.2. Земајќи го ова предвид, учењето минува низ пет главни 

фази на истражување: Ориентација, Концептуализација, Испитување, 

Заклучок и Дискусија. Но, има и дополнителна фаза - Дебата - која го менува 

редоследот на фазите на истражување опишани во основното сценарио на 

Go-Lab. Редоследот на фазите во активното учење од ова сценарио е 

следен: Ориентација, Концептуализација, Испитување, Заклучок, Дебата и 

Дискусија. Другите фази се веќе неколкупати објаснети во овој документ, но 

Дебатата прв пат се споменува тука. Дебатата е фаза модерирана од 

наставникот. Откако сите фази освен дебатата во детали во следат 

традиционалното Основно сценарио, наставниците може да ги користат 

насоките презентирани во Табела 1, доколку сакаат да адаптираат конкретни 

алатки (на пр. Бележник за хипотеза).  
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Приказ 8. Циклусот на истражување за сценариото структурирана 

контроверзност.  

2.6.2 Насоки за секоја фаза 

Во сценариото погоре претставена е целосната патека. Сепак, таа може да 

се модифицира со изоставање на некои фази или повеќе или помалку 

фокусирање на конкретни фази и/или платформи. Во овој дел претставени 

се куси насоки за тоа како да се креира ПУИ за сценариото Структурирана 

контроверзност, и тоа по секоја фаза. За секоја фаза е исто така укажано кои 

алатки се најсоодветни. Пократки верзии на овие насоки можете да надете 

во „ПУИ сценарио“ како што се претставени во Graasp. 

ОРИЕНТАЦИЈА 

Фазата Ориентација е кога учениците не само што добиваат идеја за темата 

што ќе се истражува, но исто така се запознаваат со проблемот што треба да 

се реши. Ориентацијата се фокусира на стимулирање интерес кај учениците 

и љубопитност за проблемот што е во тек. Фазата Ориентација исто така се 

користи за да се активира претходното и ново знаење на учениците. 

Во контекст на сценариото Структурирана контроверзност во фазата 

Ориентација воведува релевантно познавање од доменот што се однесува 

на контроверзното општествено-научно прашање. При креирањето на оваа 

фаза можете да: 

 Одберете наслов за вашето ПУИ што е во форма на Да/Не прашање. 

Структурираната контроверзност бара тема на која може да се води 
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дебата со две спротивставени страни. Наслов со Да/Не прашање веќе 

е дел од фазата Дебата, и ќе се појави во втората лекција. 

 Претпоставете како би изгледала разумната компромисна позиција и 

проверете дали двете спротивставени страни имаат фер шанси за 

еднакви аргументи во придонес на овој компромис. Некојпат можеби е 

потребно да ја разделите темата на дебатата (на пр. „Дали треба да се 

забранат опасни хемикалии во домаќинството?“ наместо „Дали треба 

да се регулираат опасни хемикалии во домаќинството?“) со цел да се 

балансираат двете страни и да им се дозволи да придонесат кон 

компромисно решение. 

 Поврзете ја контроверзноста со соодветен општествен контекст. Кога 

луѓето мислат на контроверзни теми во науката обично мислат на 

медиумски приказни во врска со ризиците по човековото здравје или 

животната средина. На пример, час по физика за движење и сила 

може да укаже на тема за дебата како што е „Дали максималната 

брзина на автопат треба да се лимитира на 80 км/ч (50 м/ч)?“ или 

„Дали треба да има рутинска инспекција на мостовите?“ Запомнете 

дека во сценариото Структурирана контроверзност првата лекција ве 

запознава со знаење за доменот како и со пристапот на истражување, 

додека втората лекција им дава на учениците можност да ја поврзат 

науката со потребите, вредностите и очекувањата од општеството. 

 За учениците кои не се запознаен со пристапот на истражување, 

сценариото Структурирана контроверзност може да биде 

презентирано во форма на наративна приказна која вклучува 

измислени карактери кои треба да решаваат проблеми во текот на 

активното учење. На учениците им се нуди можност да им помогнат на 

измислените карактери да ги решат овие проблеми. (Види ПУИ 

примерите за „Дали треба да се забранат опасни хемикалии во 

домаќинството?“ 

Активирањето на претходното и новото знаење може да се постигне на ист 

начин како и во основното сценарио. На пример QuizMaster апликацијата и 

апликацијата Прозорче за внес на податоци може да се користат за 

припрема на прашања за учениците и апликацијата Визуелизација на 

концептот за да се припреми делимно завршена Визуелизација на концептот. 

Како опција, фазата Ориентација може да ги воведе проблемите и 

нерешените прашања преку форма на наративна приказна која вклучува 

измислени карактери. 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА 

Во контекст на Структурирана контроверзност фазата Концептуализација 

може да го следи истиот концепт како и во Основното сценарио (т.е. примена 

на апликациите Бележник за прашање или Бележник за хипотеза) или како 

опција да ја следи формата на наративна приказна.  

При креирање на фазата Концептуализација со користење на формата на 

наративна приказна можете да: 

http://www.golabz.eu/apps/quizmaster
http://www.golabz.eu/apps/quizmaster
http://www.golabz.eu/apps/input-box
http://www.golabz.eu/apps/input-box
http://www.golabz.eu/content/go-lab-concept-mapper
http://www.golabz.eu/apps/question-scratchpad
http://www.golabz.eu/app/hypothesis-tool
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 Накратко ги запознаете учениците со онлајн лабораторијата и да им 

дозволите слободно да си играат со неа. Учениците имаат можност да 

видат кои варијабли може да се сменат, кои да се мерат и 

набљудуваат, и кои варијабли си влијаат меѓусебно. Овие 

информации може да се искористат во врска со нивното претходно или 

ново знаење, за формулирање прашања за истражување или 

хипотези.  

 За новите ученици може да биде потребно да им се дадат јасни 

прашања за истражување. 

. Потоа може да им објасните дека измислените ликови имаат 

формулирано прашања за истражување со помош на нивните 

наставници и сега мора да прават експерименти за да може да ги 

одговорат прашањата.  

 Треба да се нагласи препознавањето на можни причински односи 

помеѓу варијаблите и како експериментот ќе даде докази за да се 

поддржат тие односи. Во дебатата под Структурираната 

контроверзност, добрите аргументи ќе се потпрат на убедливи докази 

за поддршка, и учениците ќе научат како да препознаваат структура на 

добри аргументи. 

ИСПИТУВАЊЕ 

Во контекст на Структурирана контроверзност фазата Испитување може да 

го следи истиот концепт како и во Основното сценарио (на пр. соодветна 

употреба на алатката Креирај експеримент, алатката Заклучок, и Преглед на 

податоци) или како опција да ја следат формата на наративна приказна. 

При креирање на фазата Испитување со користење на формата наративна 

приказна можете да: 

 Воведете псеудо-контроверзност меѓу вашите измислени ликови, која 

учениците треба да ја решат преку експерименти. На пример, 

измислените ликови може да не се сложуваат за две спротивставени 

хипотези и учениците треба да го користат Бележник за хипотеза за да 

изберат точна хипотеза, додека ја контролираат нејзината валидност 

преку експерименти со онлајн лабораторијата.  

 Воведувањето нецелосна хипотеза од страна на вашите измислени 

ликови која учениците мора да ја довршат со правење експерименти 

со онлајн лабораторијата и со користење на Бележник за хипотеза за 

да се внесе точна хипотеза. 

 Измислените ликови нека ги препознаат термините потребни за 

формулирање хипотеза, но дозволете им на учениците да ги спојат тие 

термини со употреба на алатката Хипотеза и да ја тестираат 

хипотезата со правење експерименти во онлајн лабораторијата. 

 Треба посебно да се внимава на фактот дека хипотезата бара 

верификување преку експеримент и дека аргументите кои се чинат 

точни може да бидат погрешни по експериментот.  

http://www.golabz.eu/apps/experiment-design-tool
http://www.golabz.eu/apps/observation-tool
http://www.golabz.eu/apps/data-viewer
http://www.golabz.eu/apps/data-viewer
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ЗАКЛУЧОК 

Во контекст на Структурирана контроверзност фазата Заклучок може да го 

следи истиот концепт како и Основното сценарио (на пр. соодветна употреба 

на алатката Заклучок) или ако опција да ја следат формата наративна 

приказна. 

При креирањето на фазата Заклучок со користење на формата наративна 

приказна можете да: 

 Ја користите алатката Заклучок за да ги сумирате различните псеудо-

контроверзии или проблеми кои учениците им помогнале на 

измислените ликови да ги решат во фазата Испитување. Тука може да 

ги поврзете резултатите од прашањата за истражување поставени во 

фазата Концептуализација.  

 Проверете ја вештината од активното учење за собирање релевантни 

експериментални докази за да дадете оправдани заклучоци што 

одговараат на прашањата за истражување. Потсетете ги учениците 

секојпат да бидат критички настроени за аргументите кога недостасува 

доказ.  

 Фазата Заклучок може да ја завршите со давање инструкции на 

учениците да се подготват за дебатата Структурирана контроверзност. 

Потсетете ги на прашањето за дебата кое треба да биде во форма на 

Да/Не прашање. Поврзете го тукушто стекнатото знаење за доменот со 

како би го претставиле во дебатата.  

ДЕБАТА 

Фазата Дебата е карактеристична за сценариото Структурирана 

контроверзност и кога учениците расправаат во контроверзно прашање со 

наставникот како модератор. Во дебатата учениците се делат на два тима и 

работат заедно за да ги презентираат нивните аргументи согласно пропишан 

формат на дебата со наставникот како модератор. По дебатата наставникот 

одредува време за соработка преку групна дискусија за начините на кои 

може да се реши контроверзноста со компромисно решение. 

При креирањето на фазата Дебата можете да: 

 Да ги припремите учениците за дебата со користење на Padlet 

апликацијата како домашна задача. Иако дебатата се случува офлајн 

може да им дадете домашна задача онлајн и учениците да припремат 

аргументи однапред. За оваа задача може да се користи Padlet 

апликацијата за да им се овозможи на членовите на тимот да 

соработуваат при осмислувањето аргументи. 

 Дајте им на учениците пример формат на дебата за да знаат како би 

се спровела во пракса. 

 Дајте им совети на учениците кои ги опишуваат добрите техники на 

дебатирање со користење на следниот текст: 

http://www.golabz.eu/apps/conclusion-tool
http://www.golabz.eu/apps/conclusion-tool
http://www.golabz.eu/apps/padlet
http://www.golabz.eu/apps/padlet
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o Повикајте се на и цитирајте значајни факти, цитати и 

извори во поддршка на вашата позиција. 

o Однапред земете ги предвид аргументите на вашите 

противници и најдете им ги можните слаби страни. 

o Емоциите држете ги под контрола и бидете фокусирани во 

текот на дебатата. 

 Строго внимавајте на време со цел да сте сигурни дека целиот формат 

на дебатата може да се заврши за време на часот. 

 Доколку аргументите избегаат од темата и тоа потрае, замешајте се и 

пренасочете ја дискусијата назад на темата или преминете на 

одговорот од другиот тим. 

 Доколку тимот има проблем со отпочнување тогаш помогнете им со 

укажување на слабите точки со аргумент и поттикнете ги да 

коментираат. 

 Начелно, помогнете им на тимовите да ги преработат аргументите, да 

ги отстранат отфрлањата и да ја држат дискусијата да не избега од 

темата. 

ДИСКУСИЈА 

Фазата Дискусија може повеќе или помалце да го следи концептот на 

Основното сценарио (т.е. прашања за рефлектирање на процесот на 

истражување и неговите исходи). Дополнително, прашањата за дебатата 

Структурирана контроверзност може да се вклучат на следниот начин: 

 Кој аргумент од спротивната страна го сметате за најубедлив и 

зошто? 

 Што сметате дека треба да се направи поинаку или слично 

следниот пат кога ќе се вклучите во дебата? 

 Кои техники за дебатирање го забележавте кои беа ефикасни? 

Неефикасни? 

2.6.3 Офлајн активности 

Дебатата се случува офлајн. Пример од формат на 40-минутна дебата на 

часот е прикажана во  

 

 

 
 
 
 

Табела 7. 
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Табела 7 

Формат на дебата за сценариото Структурирана контроверзност 

 ТИМ АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

(МИНУТИ 

Припрема    

 И 

ДВЕТЕ 

ДА членовите на тимот се познаваат и дискутираат 

кои аргументи да ги презентираат и кој ќе ги 

презентира.  

НЕ членовите на тимот се познаваат и го прават 

истото. 

5 

Почетни изјави и 

разјанувања 

   

 ДА Презентирање почетни изјави со користење три 

аргументи 

5 

 НЕ Поставување кларификациони прашања 2 

 ДА Презентирање почетни изјави со користење три 

аргументи 

5 

 НЕ Поставување кларификациони прашања 2 

Отфрлање (Нема 

презентирање нови 

аргументи) 

   

 ДА Ги повторува аргументите од спротивната страна и 

кажува што не е во ред со нивната позиција 

3 

 НЕ Ги повторува аргументите од спротивната страна и 

кажува што не е во ред со нивната позиција 

3 

Резиме    

 ДА Ја резимира нивната позиција со обраќање по 

точките на спротивната страна и затвора со 

објаснување зошто нивниот аргумент е најдобар 

3 

 НЕ Ја резимира нивната позиција со обраќање по 

точките на спротивната страна и затвора со 

објаснување зошто нивниот аргумент е најдобар 

3 

Разрешување    

 И 

ДВЕТЕ 

И двата тима сакаат да го разрешат спорот со 

компромис 

5 
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 И 

ДВЕТЕ 

Компромисот се дискутира со наставникот 4 

  ВКУПНО 40 

 

Ова сценарио бара поголемо внимание од наставникот и со тоа на 

наставникот му се дава поголема улога во целиот процес на учење. Начелно, 

прва улога на наставниците е да ги водат учениците доколку наидат на 

проблем во конкретна фаза од активното учење и второ наставниците се 

модератори во фазата Дебата.  

2.6.4 Кога да го користите ова сценарио? 

Ова сценарио добро одговара за иницирање колективна дискусија меѓу 

учениците на одредено контроверзно прашање. Во случај на реално 

општествено-научно прашање, ова сценарио дава предност на испитување 

на контроверзноста и од научен и од етички аспект. Дури и доколку 

контроверзноста е очигледна, ова сценарио дава предност на активната 

соработка меѓу ученците со цел наоѓање компромисно решение. Ги 

охрабрува учениците да ги споделуваат нивните мисли и идеи за темата, да 

поддржат позиција што користи докази, слушаат аргументи кои ги презентира 

спротивставените страни и конечно работат заедно за да најдат 

компромисно решение. 

2.6.5 ПУИ примери 

Сценариото Структурирана контроверзност вообичаено вклучува две ПУИ-и 

со цел да им се овозможи на учениците да дебатираат на страната за со цел 

да ги подготват независно од учениците кои се подготвуваат за страната 

против. Овие два ПУИ примери се креирани во доменот хемија.  

2.7 Најди ја грешката 

При активното учење од учениците се бара да почнат од идеја (прашање, 

хипотеза) што сами ќе ја генерираат. Друг пристап е да им се дозволи на 

учениците да почнат од идеја од некој друг (кој секако може да биде 

измислен лик). Овој (измислен) лик може да има погрешна идеја што потоа 

треба да се коригира. Овој пристап е многу моќен бидејќи им дава на 

учениците конкретна почетна точка. Винјен (2014), на пример, ги испитувал 

учениците кои работеле со алатка за моделирање и споредувал три групи 

ученици кои биле вклучени во изучувањето тема по биологија (регулација на 

глукоза во крвта). Првата група го симулирала точниот модел, втората 

требала да го заврши нецелосниот модел и третата да ги поправи грешките 

на моделот. Винјен (2014) нашол јасни индикации дека поправањето грешки 

е најуспешен пристап.  

И покрај овие предности експерименталните студии не секогаш ги 

прикажуваат овие предности (за преглед види Винјен, 2014). Така, важно е да 

се идентификуваат околностите кои прават учењето од грешки да биде 

плоден пристап. Мекларен и др. (2012) го анализирање истражувањето на 

http://graasp.eu/ils/55e0283a5de47c39e48d7600/?lang=en
http://graasp.eu/ils/55e027eb5de47c39e48d75ff/?lang=en
http://graasp.eu/ils/55e027eb5de47c39e48d75ff/?lang=en
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учењето од грешки и опишуваат три услови за овој пристап да биде успешен. 

Прво, грешките може да дојдат од некој друг, кој може да биде измислен лик. 

Како што наведуваат овие автори, поправањето сопствени грешки може да 

биде конфронтирачко и срамно. Фоестер-Кухел, Луецнер, Фуерстенау и 

Русел (2014) претпоставуваат дека учењето од сопствени грешки е помалку 

ефикасно од учењето од туѓи грешки, бидејќи сопствените грешки се 

припишуваат на надворешни причини а туѓите грешки интензивно се 

проучуваат и се користат за одбегнување слични, сопствени грешки. Ова го 

испитувале кај ученици кои требале да поправат грешни визуелизации на 

концепти и откриле дека го поддржуваат овој ефект. Фактот дека луѓето учат 

од туѓите грешки исто така се потврдува при истражувања на мозокот 

(Хауард-Џонс, Богац, Јоо, Леонардс и Деметриу, 2010). Второ, за да биде 

ефикасен пристап според Мекларен и др. (2012), од ученикот треба да се 

бара да биде активен во корегирањето грешки и да добива повратни 

информации за тоа. Во тој контекст, Чанг и Чанг (2012) ги поттикнуваат 

учениците да даваат критики но и со однапред дефинирани критички 

реченици за да се покрене целиот процес. Трето, грешките кои се воведени 

треба да претставуваат грешки што учениците ги прават често, за да се 

земат за карактеристични недоразбирања.  

2.7.1 Фази на истражување и нивниот редослед 

Фазите на истражување во „Најди ја грешката!“ (види Приказ 9) личат на оние 

од основното сценарио, а се разликуваат по нивната содржина. 
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Приказ 9 Фазите на истражување во најди ја грешката 

Табела 8 детално ги сумира главните карактеристики на секоја фаза и на 

алатките (апликациите) што се предложени.  

Табела 8 

Пример насоки за сценариото Најди ја грешката 

Фаза Под-фаза Алатка Опис на насоките 

Вовед   
Учениците се информирани дека ќе 

работат со туѓи грешки 

Ориентација  

Поле за слободен 

текст 

Квиз 

Ученикот добива општа идеја за доменот и 

го освежува претходното знаење 

Концептуализациј

а 
 

Бележник за 

хипотеза 

Недоразбирањата на измислените ликови 

се претставени и од учениците се очекува 

да ги 'преведат' овие недоразбирања во 

Бележник за хипотеза.  

Испитување 
Експериментирањ

е 

Алатка 

Набљудување 

Учениците ги проверуваат хипотезите 

базирани на идеи на измислениот ученик, 

преку експерименти во лабораторијата. 

Заклучок  Алатка Заклучок 
Учениците одлучуваат за хипотезата врз 

основа на нивните податоци.  

Дискусија Рефлексија 

Формат на 

слободен текст 

Прикачување 

фајл 

Визуелизација на 

концептот 

Учениците се преиспитуваат зошто 

измислениот ученик би ја направил оваа 

грешка. Како опција, може да подготвите 

визуелизација на концептот со грешките 

на измислениот лик и да побарате од 

учениците да ја корегираат оваа 

визуелизација на концептот. 

 

2.7.2 Насоки за секоја фаза 

Во сценариото погоре претставена е целосната патека. Сепак, таа може да 

се модифицира со изоставање на некои фази или повеќе или помалку 

фокусирање на конкретни фази и/или платформи. Во овој дел претставени 

се куси насоки за тоа како да се креира ПУИ за основното сценарио, и тоа по 

секоја фаза. За секоја фаза е исто така укажано кои алатки се најсоодветни. 

Пократки верзии на овие насоки можете да надете во „ПУИ сценарио“ како 

што се претставени во Graasp. 

ОПШТО 

Учењето од грешки е наменето за ученици кои имаат основно знаење за 

доменот но сепак може да имаат некои недоразбирања.  

ВОВЕД 

Во фазата Вовед може однапред да ги подготвите учениците за задачата. 

При учењето од грешки ова значи дека може да им кажете на учениците дека 

ќе треба да најдат грешки во работата на другите.  

Може да започнете со поговорка како на пример: 
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 Во Русија има изрека: Мудриот човек учи од туѓи грешки, паметниот 

учи од сопствени, а глупавиот никогаш не учи.  

 Единствена реална грешка е таа од која не учиме ништо. Џон ПУИел 

 Искуство е името што им го даваме на нашите грешки. Оскар Вајлд 

ОРИЕНТАЦИЈА 

Во фазата Ориентација ги запознавате учениците со доменот. Често ќе 

покажувате како теориите во доменот може да се применуваат во пракса, 

преку реални примери. Може да користите и видеа кои на пример го 

покажуваат феноменот во реална ситуација.  

Во фазата Ориентација може да им помогнете на учениците да го оживеат 

нивното претходно знаење. Тоа може да го направите со поставуваање 

прашања и да им дадете да пополнат поле за слободен текст или со давање 

квиз или може да им укажете на некои поосновни ПУИ-а кои го третирале 

истиот феномент. 

Може да одберете и да воведете неколку „грешки“ тука, но истото може да го 

направите и во фазата Концептуализација. 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА 

Во фазата Концептуализација воведете ги „грешките“. Тоа може да го 

направите преку претставување еден или повеќе измислени ученици кои ја 

објаснуваат ситуацијата во доменот (доколку им дадете име на овие ученици 

нека биде тоа различно од сите останати во училницата). Објаснувањето ќе 

содржи грешки. Најдобро ќе биде доколку можете овие грешки да ги базирате 

на познати грешки во овој домен. Вашите ученици треба да ги најдат и 

корегираат овие недоразбирања кои можеби се и нивни. 

Како опција презентирајте им одреден број „идеи“ од кои една е точна и 

другите се базирани на недоразбирање. Задача на вашите ученици е да 

најдат која (доколку користите измислени ликови) е точна.  

Може да побарате од учениците препишат овие недоразбирања како 

хипотези со користење на Бележник за хипотеза. Врз основа на вештините 

на вашите ученици, може да одберете сами да ја подготвите хипотезата и да 

им ја понудите готова на бележник, да им презентирате делумно завршена 

хипотеза која тие треба да ја довршат, или да им дадете на учениците сами 

да подготват хипотеза. Не заборавајте да ги прилагодите термините во 

бележникот на доменот во ПУИ.  

ИСПИТУВАЊЕ 

Во фазата испитување запознајте ги со лабораторијата и побарајте од 

учениците да ја проверат хипотезата или хипотезите кои ги подготвивте или 

кои тие ги креираа врз основа на грешките на измислениот ученик. Тука 

можеби е добро да ги повторите хипотезите.  

Побарајте од учениците да запишат наоди од своите експерименти, по 

можност во алатката Набљудување. 

http://www.golabz.eu/apps/input-box
http://www.golabz.eu/apps/quizmaster
http://www.golabz.eu/app/hypothesis-tool
https://youtu.be/JA7Ot4PeISg
https://youtu.be/JA7Ot4PeISg
http://www.golabz.eu/apps/observation-tool
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Може да им дозволите на учениците да ги тестираат грешките во една фаза 

испитување или да креирате посебен ред за секоја грешка (или точна идеја) 

и соодветното испитување. 

ЗАКЛУЧОК 

Во фазата заклучок дозволете им на учениците да одлучат која од „идеите“ е 

коректна или да одлучат за вредноста на секоја идеја и соодветната 

хипотеза. Може тука да ја користите алатката заклучок или може да 

користите поле за слободен текст и да им дадете на учениците да го 

пополнат со нивните заклучоци. Исто така, побарајте од учениците да ги 

запишат доказите што ги нашле а се во прилог или против секоја 

презентирана идеја. 

ДИСКУСИЈА 

Во текот на фазата дискусија може да побарате од учениците да се навратат 

на тоа зошто сметале дека измислениот ученик направил грешка. Ова бара 

длабоко познавање на доменот од страна на учениците.  

Како опција, побарајте од учениците да му објаснат на измислениот ученик 

зошто погрешил и како тој или таа треба да ги поправи неговите или 

нејзините идеи. Тука може да го користите полето за слободен текст или 

апликацијата за прикачувањењ фајлови.  

Друг начин на кој учениците може да се навратат и повторно да размислат за 

нивните наоди е да им презентирате визуелизација на концептот што ги има 

сличните грешки (треба сами да подготвите визуелизација на концептот) како 

оние претставени на почетокот и да побарате од нив да ја корегираат оваа 

визуелизација. Така, учениците мора повторно да размислат за грешките во 

друга форма.  

2.7.3 Офлајн активности 

Ова сценарио нема конкретни офлајн активности. 

2.7.4 Кога да го користите ова сценарио? 

Ова сценарио може да се користи кога се знае дека во конкретен домен, 

учениците имаат многу специфични недоразбирања кои треба да се 

корегираат. Начелно, може да се користи од ученици кои имаат претходно 

знаење (вклучително и недоразбирања) но и од ученици кои се поприлично 

нови во доменот. Во вториот случај, „грешките“ треба да се навистина дел од 

пообемен домен на информации но учениците тогаш ќе можат да почнат да 

го истражуваат доменот преку конкретни, погрешни идеи што веднаш им 

дава вистинска насока. Во вториот случај, потребна е повеќе поддршка во 

вид на (делумно) креирани експерименти. Ова сценарио едвај се фокусира 

на стекнување познавање на концептот и сфаќање на знаењето. 

2.7.5 ПУИ примери 

Има два ПУИ примери за ова сценарио. 

Едно за струја и едно за “брзини”.  

http://www.golabz.eu/apps/conclusion-tool
http://www.golabz.eu/apps/input-box
http://www.golabz.eu/apps/file-drop
http://www.golabz.eu/content/go-lab-concept-mapper
http://graasp.eu/ils/55f80694b8fd4d2280c73f68/?lang=en
http://graasp.eu/ils/55f806acb8fd4d2280c73f6a/?lang=en
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3 Совети и трикови  

Овие С&Т исто така можете да ги најдете онлајн (http://go-lab-project.eu/tips-

tricks С&Т постојано се ажурираат и прошируваат. 

3.1 Активното учење е повеќе од сет препорачани чекори 

Една од клучните карактеристики на активното учење е дека учениците мора 

самите да откријат нешто, испитувањето е секогаш стожер на процесот на 

истражување. Како дел од ученичката иницијатива и насоки, можеби е добра 

идеја да вклучите подобро организирана, структурирана и чекор-по-чекор 

вежба, но активното учење исто така значи дека присутни се и испитувања 

кои ги водат самите ученици. Така, ПУИ не треба да биде само след од 

чекор-по-чекор инструкции за ученикот да ги следи како книга со рецепти за 

готвење. Мора да постои аспект од активното учење каде учениците 

пребаруваат и пробуваат различни решенија. Во ред е доколку ученикот не 

успее од прва и го повтори процесот. Така, наместо да им кажувате на 

учениците кои вредности да ги зададат за секоја варијабла, тие самите треба 

да откријат кои се вредностите кои треба да ги користат; секако, вие може да 

им дадете однапред дефиниран експеримент за да го следат (и може тие 

експерименти да ги дефинирате во алатката Креирај експеримент), но сепак 

учениците треба да имаат некаква слобода. 

3.2 Претходно знаење на учениците 

Доколку Просторот за активно учење преку истражување (ПУИ) се користи 

како самостојна верзија, мора да се внимава учениците да имаат доволно 

основно познавање и разбирање за целата терминологија која се користи во 

ПУИ. Доколку ова не е случај, последователно со ПУИ може да се дадат 

соодветните информации. Има неколку опции за да се постигне тоа: 

 Во фазата ориентација и концептуализација, потребните претходни 

информации од доменот може директно да се прикажат (како текст, 

дијаграми, видеа, итн.). 

 Може да се вклучат интернет линкови до основните информации во 

секоја фаза (со користење на иконата за внесување линкови (insert 

link) ); некои трајни информации може да се прикажат и под долната 

линија со алатки (tools bottom bar). 

3.3 Местото за информации и лабораторијата 

Учењето со онлајн лаборатории начелно значи дека има интеракција помеѓу 

самото екстрахирање информации од лабораторијата и учењето со други, 

подиректни ресурси. Во основа, има две работи: 

 Лабораториите и/или симулациите е најдобро да се користат пред 

материјалите кои содржат инструкции (онлајн ресурси, книги, 

предавања, така што учениците би имале осет кои информации да ги 

екстрахираат од дадениот материјал. 

http://go-lab-project.eu/tips-tricks
http://go-lab-project.eu/tips-tricks
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 Пред учењето со онлајн лабораторија, учениците треба да имаат 

доволно претходно знаење за да имаат придобивки од нивните 

искуства во лабораторијата. 

Општа препорака е дека соодветно би било да се користат и двата пристапа. 

Тоа може да се постигне со давање кус преглед на лабораторијата во фазата 

ориентација, така што учениците би се запознале со лабораторијата и би 

добиле осет за прашањата по кои треба да истражуваат. Во фазата 

концептуализација, се презентираат основните информации. Ова може да се 

направи директно во фазата концептуализација со линкови до други извори 

на интернет, или офлајн на предавање. Во фазата испитување, учениците ќе 

се вратат во лабораторијата и ќе го спроведат целосното истражување. 

3.4 Воведен дел 

Просторите за активно учење преку истражување (ПУИ) може да почнат со 

информативен дел каде им се укажува на учениците што да очекуваат и им 

ги објаснува целите на учењето и структурата на ПУИ (види пример приказот 

подолу). Разликата со фазата ориентација е тоа што во фазата ориентација 

претходното знаење на учениците се обновува, се воведуваат главните 

концепти за доменот и се дава изјава за генералниот проблем. Воведната 

фаза не е планирано присутна, така што доколку сакате да ја вклучите треба 

сами да ја креирате во Go-Lab авторската средина на Graasp (види Совети 

„Може да ги менувате фазите од циклусот на истражување“ и „Именување на 

фазите на истражување“). 
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3.5 Објаснување на фаза од активното учење 

Претставете ги главните цели и очекувања од секоја фаза на истражување 

на почетокот на фазата. 

 

3.6 Може да ги менувате фазите од циклусот на истражување 

Кога креирате Простор за активно учење преку истражување од 

лабораторија, Go-Lаb нуди сет од однапред дефинирани фази. Може да 

додавате фази или да ги преименувате (види Совет „Именување на фазите 

на истражување“). Погледнете ја оваа ПУИ како пример: 

 

Додавањето фаза може да се направи лесно, со кликање на знакот „+“ во 
Graasp (Go-Lab авторска средина). 
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 Потоа употребете го копчето за креирање простор. Редоследот на 

просторите може да се менува со нивно повлекување наоколу. 

 

3.7 Траење на фаза на истражување 

Доколку една фаза во Просторот за активно учење преку истражување (ПУИ) 

е предолга, учениците може да го загубат фокусот доколку треба многу да 

вртат надолу по страната. Во тој случај може да се одлучите фазата да ја 

поделите на две помали фази (два дела во Просторот за активно учење 

преку истражување) но да бидете сигурни дека меѓу двата дела ќе има 

поврзаност. Види совет „Може да ги менувате фазите на циклусот на 

истражување“ за додавање фази во ПУИ. 
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3.8 Премин помеѓу фази 

Треба да постои поврзаност помеѓу фазите на истражување така што 

учениците логично би преминувале од фаза во фаза. Тоа може да се 

постигне со воведување кратка реченица на крајот од секоја фаза, која ќе го 

означува преминот во следната. На пример: 

 

3.9 Именување на фазите на истражување 

Go-Lab циклусот на истражување има одреден број фази за кои се одбрани 

имиња кои ги карактеризираат главните когнитивни активности за учениците. 

Go-Lab имињата се: Ориентација, Концептуализација, Испитување, Заклучок 

и Дискусија. Во концептуализацијата и испитувањето, има две алтернативни 

патеки (Прашање-Истражување и Хипотеза-Експериментирање). 

Испитувањето понатака има под-фаза Интерпретирање податоци, а 

Дискусијата има две под-фази Рефлексија и Комуникација. 
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Со користење на Go-Lab авторскиот систем, наставниците (или други 

креатори/автори) може да го сменат редоследот на фазите и да додадат 

фази кои одговараат на нивните конкретни барања. Исто така, имињата на 

конкретните фази може да се сменат и прилагодат на терминологијата што 

им е позната и/или ја знае целната група ученици. Ова е важно бидејќи на 

учениците (а посебно малите деца) честопати им недостасува научен 

вокабулар за да сфатат што всушност значи „научен јазик“ што може да го 

попречи нивното однесување при активното учење. 

Следната табела прикажува неколку алтернативи за именување на секоја од 

фазите. 

Ориентација На што се однесува? Први претпоставки; 

Концептуализација Теорија; Што мислите? 

 Прашање Проблем; Предизвик 

 Хипотеза Идеја; предлог 

Испитување Студија 

 Истражување Игра 

 Експериментирање Истрага 

 Интерпретирање 

податоци 
Што гледам? 

Заклучок Одлука; Резултат 

Дискусија Дијалог; Ослободување 
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 Рефлексија Разгледување 

 Комуникација Како да му кажете на другиот? 

Исто така, во рамки на фазите важно е да го прилагодите нивното на 

академски јазик на знаењето на учениците. На пример, ним може да им 

недостасува разбирање на зборови како „зависни и независни варијабли“. 

Може да го смените името на фазата во Graasp со кликање на името и 

внесување ново име, и со потврда така што ќе го кликнете зелениот симбол. 

 

3.10 Фаза заклучок 

Најочигледен пристап во фазата заклучок е да побарате од учениците да ги 

ревидираат своите хипотези, да одберат релевантни сетови податоци и 

забелешки, и доколку е потребно да ја прилагодат хипотезата. Оваа 

активност може да е поддржана од Go-Lab алатката Заклуок. 

За дополнителна поддршка за учениците, одредени изјави и прашања може 

да бидат одговорени од нив. Во некои случаи, тие ќе мора да се вратат во 

претходните фази за да ги видат таквите изјави. 

Примери: 

 Кое е влијанието на морскиот ветар врз наоблачувањето? 

 Дали вкупното време (на x-y авионот) што го пресметавте е нула? 

Доколку не, зошто не е нула? 

Може да ја користите апликацијата Input Box за да им овозможите на 

учениците да ги запишат нивните одговори. 
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3.11 Користење прашања 

Прашањата за учениците може да се постават преку апликацијата Quiz 

Master. Тоа се прашања со избор од повеќе понудени одговори, но може и да 

си поставите обични прашања во ПУИ. Во вториот случај: 

 Прашањата треба да се запишат на начин на кој едно Да или Не нема 

да бидат доволни. Учениците треба да ги оправдаат нивните одговори 

со јасно објаснување на процесот на размислување како или зошто 

направиле нешто. 

 Прашањата треба да се одговараат во алатка за едитирање текст (на 

пр. Бележник) или индиректно да се одговараат во алатка за 

подвлекување (на пр. Визуелизација на концептот. Реторички прашања 

што не може да се одговорат некаде во ПУИ, не се препорачуваат. 

3.12 Кога се користи бележник за прашања или хипотези навратете се 

на истите во подоцнежна фаза 

Во фазата концептуализација, може да побарате од учениците да ги објаснат 

нивните моментални идеи преку воведување на Бележник за прашања и/или 

хипотези. Учениците потоа може да прават експерименти за да видат дали 

нивните прашања се одговорени или дали хипотезите се потврдени или 

отфрлени. За да ги поврзете прашањата и/или хипотезите со податоците од 

експериментите, може да ја користите алатката Заклучок од Go-Lab сетот 

алатки. Но, доколку не ја користите, секако во фазата заклучок вратете се на 

прашањата или хипотезите кои ги покренале учениците или прашањата кои 

вие сте ги покренале на почетокот на ПУИ. 
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3.13 Давајте добри инструкции за користење 

Бидете сигурни дека давате доволно информации за начинот на користење 

на лабораторијата. Доколку работите со сложена симулација или 

лабораторија, поделете го испитувањето на различни делови со различни 

задачи, за да не бидат учениците преоптеретени. Може во ПУИ повеќепати 

да вклучите лабораторија. Може да вклучите и кратко видео или прирачник 

пред учениците да почнат да ја користат лабораторијата. 
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3.14 Не го потценувајте времето потребно за изработка на ПУИ 

Активното учење е процес кој бара време, посебно доколку е нов за 

учениците. За ова може да ви е потребно повеќе време од очекуваното. 

Доколку се двоумите, користете само ограничен број Go-Lab алатки 

(апликации за активно учење преку истражување). 

3.15 Посебни алатки за секој домен 

Неколку од Go-Lab алатките (или Go-Lab апликациите за истражување, на пр. 

визуелизацијата на концептот, хипотеза/прашање бележник, алатката 

креирај екперимент) може на учениците да им понудат однапред дефинирани 

концепти за доменот. Овие концепти може да се внесат преку опцијата за 

конфигурација ( ) во Go-Lab алатките кога го едитирате вашиот ПУИ. Така 

на пример, во визуелизацијата на концептот учениците може да користат 

однапред дефинирани концепти и еве како би изгледало тоа за учениците: 
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Или учениците може да состават прашање со елементите што вие сте ги 

подготвиле за нив. 

 

Доколку на учениците им обезбедите делумно пополнети алатки, тоа може 

да им помогне на оние кои сеуште не се доволно спремни во поширокиот 

домен и/или експериментирањето. Може да дадете (делумно) пополнети 

алатки (на пр. нецелосна визуелизација на концептот или сет од хипотези) со 

тоа што самите би ги искреирале во авторскиот приказ (Graasp). Она што ќе 

го креирате тука, ќе можат да го видат вашите ученици кога ќе започнат со 

ПУИ. 

3.16 Објаснување на Go-Lab алатките 

Алатките (или Go-Lab апликациите за истражување) кои се нудат во 

Просторот за активно учење преку истражување (ПУИ) се најверојатно нови 

за учениците. Тоа значи дека секоја алатка би требало да е придружувана од 

одредени инструкции за да можат учениците да ја користат. Ова исто така 

важи, во уште поголема мера веројатно, за општите алатки како 

бележниците (note pads). Доколку од учениците се бара да ги пополнат 

бележниците, можеби ќе биде ефикасно за нив да им дадете теми или 

наслови кои би ги користеле, и во секој случај јасно да им кажете што се 

очекува од нив. Исто така, доколку побарате учениците да состават прашања 

или хипотези, можеби е добро да им кажете колку прашања или хипотези 
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очекувате, посебно за неискусните ученици. Go-Lab платформа апликациите 

имаат прилагодлива по потреба функција за помош 

3.17 Go-Lab алатките им помагаат на учениците.  

Go-Lab алатките (или Go-Lab аплкациите за истражување) имаат копче 

помош за учениците. Како автор, може да ја прилагодите помошта со 

конфигурирање на копчето во авторската фаза. Помошта станува видлива 

кога учениците ќе кликнат на „?“ копчето кај алатките. -Видете повеќе на:  

 

3.18 Користете ја опцијата општи алатки 

Може да ги користите Go-Lab алатките (апликации за истражување како што 

е бележник за хипотези) во различни фази на Просторот за истражување. 

Исто така може општите алатки (како калкулатор или периодична табела) да 

ви бидат достапни во сите фази преку долната палета со алатки во ПУИ. 
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Може да додавате алатки во општата палета со алатки преку додавање во 

Graasp на исто ниво како што се ПУИ фазите; потоа автоматски ќе се појави 

на долната палета со алатки за учениците. Видете го примерот со 

калкулаторот подолу. 

 

3.19 Не сите ученици имаат потреба од истите насоки 

На учениците кои имаат слабо претходно знаење, дајте им повеќе насоки: 

 Вклучете ја алатката Креирај Експеримент (EDT) за да им помогнете 

на учениците да ги планираат експериментите. Објаснете ја целта на 

експериментот (и важноста на варирање на една по една работа, 

доколку е потребно) и јасно демонстрирајте им како се работи со EDT. 

 Кажете им која варијабла треба да варира во нивниот експеримент и 

кои варијабли треба да бидат константни, наместо да оставите сами 

да сфатат. Тоа ќе им помогне да спроведат добро креирани 

експерименти од кои можат да извлечат заклучоци. Тоа може да го 

постигнете со конфигурирање на EDT со однапред креиран 

експеримент од ваша страна, така што учениците ќе го почнат 

експериментот кога ќе влезат во нивниот ПУИ. 

На учениците кои имаат некакво претходно знаење дајте им помалку насоки. 

 Не ја вклучувајте алатката Креирај експеримент (EDT) за учениците 

кои веќе имаат солидно претходно знаење. Тие ќе се стекнат со 

еднакво знаење кога би ја користеле EDT во споредба со тоа кога не 
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би ја користеле, но може да се јави фрустрација поради тоа што тоа 

што ќе треба да го направат веќе им е познато. 

 Не им кажувајте која варијабла треба да варира во нивниот 

експеримент и кои варијабли треба да се константи. Ним не им 

требаат тие дополнителни насоки; едноставно оставете ги сами да 

сфатат! 

3.20 Употреба на медиуми во ПУИ 

Обидете се да користите различни извори на информации (видеа, текст, 

анимации, слики, дијаграми, итн.). За сложени концепти, користете текст плус 

мултимедијални извори (анимации, видеа) со цел да се поткрепи учењето на 

содржината карактеристична за одреден домен (не се потпирајте само на 

еден метод на пренесување информации!). 

3.21 Број и траење на видеата 

Не вклучувајте премногу видеа и не бирајте премногу долги видеа - две 

минути би требало да биде приближниот максимум (иако секако, постојат 

исклучоци). 

Видеата треба да имаат добар визуелен и аудио квалитет (на пр. светлината 

треба да биде соодветна за да се види што се случува и звукот не треба да 

вклучува претерана јачина или позадински звук). 

Видеата кои се само музички (без тонско објаснување) треба да имаат точни 

текстуални насоки за да биде јасно што се случува за време на гледањето на 

визуелизацијата. 

Исто така, имајте предвид дека доколку внесете видеа во Graasp (со 

влечење до ПУИ) и многу ученици истовремено почнат со ПУИ (кога ќе ви 

почне часот) можно е да ви е потребно повеќе време за симнување на 

видеото. Времето може да го намалите со давање линк од видеа на 

YouTube. 

Пред да користите ПУИ секогаш проверете дали (YouTube) линковите сеуште 

функционираат. 

  

3.22 Прилагодување на димензиите на сликите во Graasp 

Доколку додадете слика во вашиот ПУИ може на истата да и смените 

димензии со користење на "gear" симболот на сликата што сте ја внеле. 
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3.23 Користете различни позадини за различни фази.  

Просторите за активно учење преку истражување (ПУИ) може да ги 

направите визуелно попривлечни со користење на различни слики во 

позадина на секоја од фазите. Така и на учениците ќе им биде појасно дека 

менуваат фази. 

 

 

Позадината на секоја фаза може да ја смените во Graasp со кликање на 

моливчето до фазата. 
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3.24 Одберете си јазик 

Просторите за истражување може да ги презентирате на многу различни 

јазици. Доколку одберете јазик во Graasp, јазикот на сите Go-Lab алатки 

(апликации за истражување) автоматски ќе се адаптира (доколку сите 

термини се преведени). Сепак називите на ПУИ фазите ќе треба да ги 

преведете сами (види Совет „Именување на фазите на истражување). 
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3.25 При креирањето на ПУИ може да соработувате со колегите 

Кога креирате ПУИ може да работите заедно со колега/колешка и да ја 

делите одговорноста за креирањето ПУИ. Лесно можете да поканите 

колега/колешка преку Graasp (Go-Lab авторски дел) да стане ко-автор. Одете 

во горниот десен дел на вашиот екран и одберете „членови“. Внесете го 

името на вашиот колега/колешка (кому му е потребен Graasp пристап) и 

внесете го името: 

 

Кликнете на “гледач” под името на лицето и сменете ја неговата улога од 

“гледач” во “уредник” или “сопственик“. 

 

3.26 Може да направите копија од вашиот ПУИ 

Go-Lab авторската алатка користи „само-зачувување“ ("autosave") што значи 

дека никој пат не треба да се грижите за зачувување на вашата работа. 
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Сепак овој процес секогаш подразбира пишување врз постарите верзии. 

Доколку, на пример, сакате да експериментирате со вашиот ПУИ и сакате да 

сочувате постара верзија би требало да направите копија. Тоа е лесно, 

отворете го дијалогот на вашата ПУИ икона. Процесот е понатака објаснет 

преку краток филм на: http://www.golabz.eu/videos.  

 

 

http://www.golabz.eu/videos
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