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Сажети преглед
Овај резултат је приручник са сценаријима Go-Lab-а. Овај приручник садржи
шест различитих сценарија намењених да буду помоћ наставницима у
осмишљавању простора за учење засновано на истраживању. Сваки сценарио
представља посебан педагошки метод у оквиру општег активног приступа
учењу Go-Lab-а. Шест сценарија за учење засновано на истраживању Go-Labа означени су на следећи начин:







Основни сценарио
Приступ слагалице
Шест шешира који се мењају
Учење кроз критику
Структурисана расправа
Пронађи грешку

Касније, када се открије или креира одговарајући алат за моделовање,
додаћемо и седми сценарио, Учење кроз моделовање.
За сваки сценарио постоји посебан скуп фаза истраживања са активностима
специфичним за дату фазу.
Овај резултат је проширени опис свих шест сценарија, који укључује
разматрања за осмишљавање и основне информације. У том погледу се он
може сматрати приручником. Сценарији се даље нуде у Graasp-у, окружењу
Go-Lab-а за ауторски рад (www.graasp.eu). Graasp ће наставницима пружити
могућност да одаберу неки одређени сценарио и да им након одабира
сценарија буде понуђен претходно структурисани простор за учење засновано
на истраживању са исправним фазама и кратким описом структуре сваке фазе
у оквиру тог ПУИ. Садржај ових описа из Graasp-а се такође нуди у овом
приручнику (Поглавље 2). Сваки сценарио осим тога садржи линкове до
примера ПУИ-а који прате сценарио.
Овај приручник са сценаријима садржи и „савете и трикове“ (у наставку: СиТ)
за креирање ПУИ. Ови згодни савети за креирање ПУИ-а су такође понуђени
на Go-Lab платформи за подршку (http://go-lab-project.eu/tips-tricks).
Приступ који смо ми применили за креирање сценарија и СиТ је комбинација
приступа од врха надоле и одоздо ка врху. Део нашег рада је инспирисан
литературом (нпр., радом Ванјбергера и др. (Weinberger et al., 2011), док је део
узет из актуелног рада на креирању простора за учење засновано на
истраживању. То су ПУИ које је креирао тим Go-Lab-а (од око 25 људи) и ПУИ
које је креирао велики број наставника, на пример на Go-Lab Еразмус
курсевима и током Go-Lab летњих школа 2014. и 2015. године у Маратону. Овај
приручник са сценаријима стога одражава тренутна највиша теоријска
достигнућа, као и основна знања из практичног наставног рада.
Након овог резултата ће бити издата тзв. „pretty print“ верзија која се може
користити као приручник са сценаријима за Go-Lab.
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1 Увод
Овај Go-Lab приручник са сценаријима је намењен Go-Lab наставницима као
и да пружи подршку осмишљавању Go-Lab простора за учење засновано на
истраживању (у наставку: ПУИ). ПУИ су Go-Lab окружења за учење која
укључују онлајн лабораторију и смернице за наставу (текст, видео материјале
и алате (апликације)).
Овај приручник нуди шест различитих педагошких структура или „планове“ за
ПУИ; ови планови се називају сценарији. Сценарио се дефинише на следећи
начин: „Go-Lab сценарио описује, на начин који је независтан од области
(физика, хемија, итд.), све активности, материјале и интеракције за
наставнике и ученике који чине комплетно (онлајн и офлајн) Go-Lab искуство
учења заснованог на истраживању. Сценарији се разликују по активностима
које су у њих укључене и по комбинацији а) офлајн и онлајн активности, б)
поступака који се изводе индивидуално или кроз заједнички рад, в) расподели
активности између наставника и система, и г) следу активности“.1
Сваки сценарио је понуђен на два начина:
а. као претходно структурисан ПУИ у Graasp-у који се може користити као
полазна тачка за развој ПУИ - Након одабира лабораторије у Golabz-u
(www.golabz.eu), нуди сe неколико сценарија као полазне тачке за
креирање ПУИ. Ови „ПУИ за сценарио“ садрже исправне фазе за дати
сценарио и кратке смернице за осмишљавање те фазе за сваку
појединачну фазу. Сваки ПУИ за сценарио садржи линкове до најмање
једног примера ПУИ, у коме је приказан дати сценарио у некој конкретној
области.
б. као штампани опис тих смерница у овом приручнику са сценаријима.
Структура овог приручника са сценаријима дата је у наставку. У Поглављу 1 су
описана три елемента. Прво је укратко представљен ток рада на
осмишљавању ПУИ. Друго, представљамо „глосар“ најчешће коришћених
израза у Go-Lab-у. Треће, описујемо главни шаблон који чини основу за све
сценарије. У Поглављу 2 је описан скуп од шест сценарија и смернице за
њихово спровођење у ПУИ и представљени су линкови до једног или више
примера ПУИ за сваки сценарио. У Поглављу 3 је на крају представљен већи
скуп општих Савета и трикова (у наставку: СиТ) који су помоћ у обликовању
ПУИ. Ови СиТ су доступни и на сајту који служи као подршка за Go-Lab
(http://go-lab-project.eu/tips-tricks).
1.1

Ток рада на осмишљавању ПУИ

Претпостављамо да је најчешће коришћена полазна тачка за одабир,
прилагођавање или разраду ПУИ заснована на темама из природних наука о
којима треба предавати и да ће након овог почетног избора уследити
различити кораци. Претпостављени кораци су:
1

У претходном раду смо користили израз "план рада на часу" за ПУИ и офлајн активности.
У циљу избегавања терминолошких дискусија, сада користимо само израз "сценарио".
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1. прва одлука се односи на избор онлајн лабораторије коју треба користити.
Ова онлајн лабораторија може одговарати теми о којој се настава
потенцијално може унапредити прихватањем приступа који је више
заснован на истраживању. Код корака који следе, претпостављамо да
постоји одговарајућа онлајн лабораторија доступна у Go-Lab
репозиторијуму.
2. Након одабира одговарајуће онлајн лабораторије, наредна одлука је
везана за педагошку структуру коју треба користити. Овде постоји
неколико могућности. Прве две се примењују када одговарајући постојећи
ПУИ већ постоји у Go-Lab репозиторијуму:
а. претрага кроз Go-Lab репозиторијум даје ПУИ на а) тему о којој треба
предавати, и б) најпримеренији педагошки приступ (сценарио). У овом
случају, ПУИ се може понудити директно ученицима.
б. Уколико постоји доступан ПУИ који не одговара захтевима у потпуности,
већ само приближно, он се може одабрати и потом даље
прилагођавати све док не задовољи конкретне потребе. То би могло
да значи увођење измена (прилагођавање или замену) у доступне
ресурсе, алате (апликације), итд. у датом ПУИ. Онлајн лабораторија ће
највероватније остати неизмењена.
3. Уколико нема доступног одговарајућег ПУИ-а, Go-Lab подржава креирање
одговарајућег ПУИ у два корака:
а.

Ако не постоји ПУИ који се може одмах користити или прилагодити,
може се одабрати неки од доступних Go-Lab сценарија који а)
одговара образовним циљевима, б) одговара претходном знању
ученика и њиховим вештинама истраживања, и в) који се може
организовати у учионици.

б.

Након одабира одређеног сценарија, може се креирати нови ПУИ
заснован на овом сценарију. Прво треба одабрати онлајн лабораторију
у Golabz-у. Потом треба одабрати одговарајући сценарио. Овај избор
даје ПУИ са фазама које су карактеристичне за одабрани сценарио, са
лабораторијом у исправној фази и са кратким упутствима у свакој фази
о томе како треба обликовати ту фазу. ПУИ се креира из овог сценарија
за ПУИ уношењем наставног материјала (видео материјала, текстова)
у свакој фази и убацивањем и прилагођавањем доступних алата
(апликација) за ову област.

4. Готови ПУИ се могу објавити на Golabz-у да би и други наставници могли
да га користе (претходни корак бр. 2).
5. Готов ПУИ се може користити на часовима за предавања.
Слика 1 Наведени ток рада је приказан на дијаграму.
Приручник Go-Lab-а са сценаријима олакшава овај процес на неколико
начина:


Прво, у њему је дефинисан скуп од шест општијих педагошких
сценарија.
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Друго, за сваки од шест сценарија, он представља „сценарио за ПУИ“
који има структуру сценарија и кратко упутство у свакој фази о томе како
треба попунити ову фазу. Када се креира ПУИ из Golabz-а, увек је
представљен основни сценарио. Ако намеравате да користите
напредније сценарије, њима можете приступити из Graasp-а; видети
Слика 2
Треће, доступни су примери ПУИ за те сценарије. Ти примери ПУИ су
укратко описани у овом резултату.

Слика 1. Ток рада при ауторском раду на ПУИ.
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Слика 2. Како одабрати неки одређени сценарио из Graasp-а.
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Терминологија

1.2

У овом одељку је дефинисана терминологија чија је употреба договорена у
оквиру Go-Lab пројекта.
Онлајн лабораторије
Онлајн лабораторије су научне лабораторије које су доступне посредством
компјутерске технологије. Основна активност у онлајн лабораторији је
истраживање (експериментисање или откривање) уз коришћење (физичке или
виртуелне) опреме или могућности да се ради директно са резултатима тог
истраживања (у облику скупова података). Током истраживања, ради се са
вредностима физичких или виртуелних варијабли, како би се пружио увид
у однос између варијабли.
Разликујемо три врсте онлајн лабораторија:




Лабораторије на удаљеним локацијама. У оваквој лабораторији,
истраживања се изводе са физичком опремом којом се даљински рукује.
Виртуелне лабораторије. У виртуелној лабораторији, истраживање се
спроводи уз коришћење симулиране (виртуелне) опреме.
Скупови података/алати за анализе. Скупови података су исходи
истраживања извођених помоћу физичке или виртуелне опреме.
Скупови података су често праћени посебним алатима за анализу и
визуелизацију који помажу при организацији и тумачењу скупова
података.

Учење засновано на истраживању
Истраживање је приступ учењу који укључује процес откривања који води ка
постављању питања и открићима у потрази за новим разумевањима
(засновано на раду који је објавила Национална фондација за науку (National
Science Foundation, 2000). То значи да се у процесу учења заснованог на
истраживању информације не нуде директно, већ их ученици сами откривају
кроз истраживачке активности.
Усмеравање
Усмеравање је подршка која ученику помаже у процесу истраживања у онлајн
лабораторији. Усмеравање постоји у облику тзв. циклуса истраживања који
ученику пружа скуп фаза као организацију процеса истраживања. Ученику се
у свакој фази могу понудити посебни облици усмеравања; у Go-Lab-у су они
углавном алати (апликације) које ученицима помажу да изврше одређене
активности (нпр., полазне претпоставке).
Простор за учење засновано на истраживању
Простор за учење засновано на истраживању (ПУИ) је окружење за учење које
ученицима нуди скуп онлајн активности за учење засновано на истраживању
које се одвијају у складу са општим циклусом истраживања. Он укључује све
или неки од следећих подскупова активности:
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нека одређена онлајн лабораторија. Једна врста или нека комбинација
три врсте онлајн лабораторија са неким одређеним садржајем (из
физике, хемије, итд.).
Алати (апликације). Посебни алати који ученицима помажу у
спровођењу активности у оквиру истраживања.
Општи алати. Нпр., калкулатор или блок за белешке.
Ресурси. Основни материјал у облику текстова, видео материјала,
фотографија, дијаграма или других средстава. Основни материјал
садржи информације из дате области које су ученицима потребне за
одговарајуће искуство истраживања. ПУИ може садржати и линкове до
ресурса изван самог ПУИ.
Ћаскање (чет) или други механизми за комуникацију Средства за
размену информација са другим ученицима (која се тренутно не
спроводе у Go-Lab-у).

Go-Lab портал
Go-Lab портал (www.golabz.eu) је главно приступно место за „власнике“
лабораторија, наставнике и ученике. Go-Lab портал се састоји од:











Лабораторија. Репозиторијум лабораторија
o Лабораторије на удаљеним локацијама
o Виртуелне лабораторије
o Скупови података са припадајућим алатима за анализе и
визуелно представљање
Апликације. Алати који су подршка ученицима у процесу истраживања
(нпр., алат за доношење закључака) или који имају општије употребе
(нпр., калкулатор).
ПУИ. Репозиторијум простора за учење засновано на истраживању
Механизми за ауторски рад. они омогућавају наставницима да креирају
просторе за учење засновано на истраживању или да их прилагођавају
својим потребама и укључују:
o механизме за прилагођавање и мењање распореда фаза у оквиру
Go-Lab циклуса истраживања,
o механизме за додавање или уклањање алата (апликација) у
оквиру циклуса истраживања,
o механизме за прилагођавање и/или алате (апликације) за
превођење.
Додатни сервиси:
o Механизми за резервације. Они служе за резервисање
лабораторија на удаљеним локацијама
o Платформа за подучавање. Ова платформа омогућава размену
сервиса и стручних знања.
Механизми за обуку и подршку за наставнике. Механизми помоћи за
наставнике о свим компонентама портала (претраживање, ауторски
рад, сервиси и заједница). To је Go-Lab подршка на порталу
(http://www.golabz.eu/support).
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Сценарио
Go-Lab сценарио описује, на начин је независтан од конкретних области, све
активности, материјале и интеракције за наставнике и ученике који чине
комплетно (онлајн и офлајн) искуство Go-Lab учења заснованог на
истраживању. Сценарији се разликују по активностима које укључују и по
комбинацији а) офлајн и онлајн активности, б) поступака који се изводе
индивидуално или кроз заједнички рад, в) расподеле активности на
наставнике и систем, и г) распореда активности (видети и код Вајнбергера и
др. (Weinberger, et al., 2011).
Шема сценарија

1.3

Сваки сценарио садржи одређени број основних компоненти. То су:




активности на истраживању и њихов след,
додатан опис активности које се изводе изван ПУИ (офлајн),
опис онога што ученици треба да раде заједно (или сарађујући
међусобно) и појединачно.

1.3.1 Активности на истраживању и њихов след
Основне активности на истраживању у Go-Lab-у укратко су представљене у
пет фаза које чине Go-Lab циклус истраживања. Основни Go-Lab циклус
истраживања (видети Слика 3) састоји се од пет фаза, оријентације,
концептуализације, истраживања, закључка, и дискусије:








фаза оријентације је усмерена на подстицање интересовања за област
и радозналости за извођење истраживања.
Концептуализација се састоји од две алтернативне подфазе, питања
и хипотезе. Обе подфазе се тичу односа између независних и зависних
варијабли о феномену који се проучава. Прецизније говорећи:
„Постављање хипотезе је формулисање изјаве или скупа изјава према
де Јонгу (de Jong, 2006), док је постављање питања формулисање
питања која се могу испитивати“ према Педастеу и др. (Pedaste et al.,
2015).
Испитивање има три подфазе: откривање, експериментисање и
тумачење података. Откривање је систематско спровођење
истраживања са намером да се пронађу показатељи везе између
укључених варијабли. Eкспериментисање је усмерено на одабир
варијабли, вредности и ред манипулације. Тумачење података је
усмерено на распознавање значења из прикупљених података.
Закључивање је фаза у којој се долази до основних закључака
експеримената/испитивања.
Дискусија је дељење информација о спроведеном истраживању путем
комуникације
и
размишљања.
Комуникација
је
представљање/извештавање и дељење информација о исходима вашег
истраживања са другима, док је размишљање процес описивања,
критиковања, оцењивања и дискутовања о целом процесу истраживања
или о некој посебној фази овог процеса.

Page 14 of 94

Go-Lab 317601

Go-Lab

D1.4 Go-Lab приручник за сценарије за рад на часу

Слика 3. Графички приказ Go-Lab циклуса истраживања.
Ученици који следе основни сценарио представљен на Слика 3 (који је
детаљније описан у одељку 2.2) не морају редом да пролазе све фазе, већ
сценарио дозвољава да прате различите путеве/могућности (видети одељак
2.2.1).
У осталим сценаријима представљеним у овом приручнику (видети Поглавље
2), фазама основног сценарија се понекад додају нове фазе, али се и код њих
често поново користе фазе које постоје и у основном сценарију, иако се начин
на који је дата фаза осмишљена може разликовати.
1.3.2 Офлајн активности
Једна од најважнијих сврха овог Go-Lab пројекта је да се ученици ангажују у
окружењима за учење засновано на истраживању кроз коришћење
лабораторија на удаљеним локацијама и онлајн лабораторија на начин који
корак по корак унапређује њихово знање и који укључује све врсте когнитивних
активности. Међутим, има неколико разлога за укључивање офлајн активности
у сценарио и за комбиновање офлајн активности са ПУИ. Офлајн активности
које се могу користити су представљене у одељцима који следе.
1.3.2.1 Физичке лабораторије
У лабораторији ПУИ, активности се спроводе онлајн. Директно
експериментисање у стварним (физичким, не виртуелним) лабораторијама је,
наравно, такође вредно помагало за учење, а у неким случајевима се може
успешно укључити у одређени Go-Lab ПУИ. Стварне, виртуелне лабораторије
или оне на удаљеним локацијама или скупови података се могу укључити у
сценарије, на основу могућности које сваки модус експериментисања пружа и
доступности лабораторија (физичких, виртуелних или оних на удаљеним
Go-Lab 317601
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локацијама), заједно са техничким аспектима/питањима/ограничењима који
прате сваки од тих типова лабораторија. Де Јонг, Лин и Закарија (de Jong, Linn
и Zacharia (2013)) представљају одређени број могућности за сваки
појединачни тип лабораторије. На пример, физичке лабораторије укључују сва
чула ученика, рад са материјалом са којим се ученици срећу у стварном животу
и у њима се ученици обавештавају о безбедносним процедурама током
експеримената са физичким материјалом/опремом. Лабораторије на
удаљеним локацијама би могле ученицима да понуде приступ опреми на
удаљеним локацијама (нпр., сателити, телескопи) и опреми која се ретко или
никада не може наћи у правим школским лабораторијама (нпр., опрема велике
величине). Виртуелне лабораторије би могле да понуде безбедно окружење
за експериментисање у коме нема грешака при мерењу, које превазилази
временска и просторна ограничења. Оне би осим тога могле да понуде приступ
микроскопском и концептуалном свету науке.
Могуће је прећи са онлајн на офлајн активности и обрнуто кад год то додаје
вредност процесу учења. На пример, кад год је могућ лак приступ правој
лабораторији, предлажемо да се то искористи током истраживања која
ученици изводе. Тако, у случају неке једноставне лекције о електричним
колима, жице, батерије и сијалице се лако могу обезбедити како би се
ученицима пружила прилика да раде са стварним материјалима и да откривају
како се може направити једноставно струјно коло. Међутим, за истраживање
сложенијих кола (са више батерија/сијалица које су повезане редно и/или
паралелно), препоручује се коришћење виртуелне лабораторије пошто се у
њој та кола могу направити за краће време, у њој се смањује могућност било
каквих грешака, она омогућава тачнија мерења и пружа ученицима могућност
да упоређују више кола истовремено. Овај пример се може сматрати
комбинацијом стварних и виртуелних лабораторија која може имати значајног
утицаја на концептуално знање.
1.3.2.2 Индивидуалан рад
У неким случајевима су ученици навикли на неке одређене алате или постоје
бољи алати који су доступни за индивидуалан рад од оних који се могу
понудити у неком ПУИ. На пример, извештавање се може исписати офлајн, на
папиру или у програмима за обраду текста или уз коришћење алата за
извештавање. Ти се извештаји могу отпремити у Go-lab путем, на пример, filedrop апликације.
1.3.3 Активности које се изводе кроз заједнички рад
Постоје и добре, и лоше стране индивидуалног и заједничког рада. Код
индивидуалног учења, најважнија корист је то што сваки ученик стиче искуство
са процесом учења који је боље прилагођен његовим/њеним индивидуалним
потребама. На пример, сваки ученик би могао извршавати задатке брзином
која му одговара. Са друге стране, када се рачунари користе за индивидуални
рад, ученику не нудите могућност да развија социјалне вештине, што је обично
део редовног рада на часу. Насупрот томе, групно колаборативно учење
поседује капацитет за превазилажење ове могуће социјалне изолације
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(Johnson, Johnson, & Stanne, 1985, 1986). Још једна значајна предност
колаборативног учења је што ученици могу да уче од вршњака (нпр., могли би
да деле знања и искуства, да чују различите перспективе/аргументе/изјаве).
Према раду Џонсона и Џонсона (Johnson and Johnson) (2004) боље је да
ученици са разноликим интересовањима, стручним знањима, перспективама
и вештинама сарађују него да раде самостално, због тога што тако могу да
остваре више циљева учења од ученика који ради самостално. Неколико
теорија (нпр., теорија конструктивизма, друштвено дељеног сазнања,
дистрибуираног учења) и емпиријских истраживања подржавају тезу да
ученици добро уче када сарађују (Lou, Abrami, & d'Apollonia, 2001), као и када
раде са окружењима за учење засновано на истраживању која подржавају
рачунари (Zacharia, Xenofontos, & Manoli, 2011).
У Go-Lab-у ће се највећи део заједничког рада ученика одвијати офлајн, пошто
сам Go-Lab тренутно не пружа ученицима могућност да међусобно разговарају
(чет) ни дељене објекте. Изузетак од тог правила је припрема продуката учења
од стране група ученика, што ће се одвијати онлајн, у окружењу за учење
једног од чланова групе. Остали чланови групе ће моћи да деле производ
заједничког рада кроз file-drop апликацију. Други изузетак је представљање
заједничког рада другим вршњацима, што ће се такође одвијати онлајн. Код
три сценарија (Слагалица у одељку 2.3, Шест шешира који се мењају у одељку
2.4, и Структурисана расправа у одељку 2.6) се од ученика захтева да сарађују.
Код тих сценарија је назначено када се одвијају активности у којима учествује
цео разред, а када се одвијају колаборативне активности.
1.4

Одабир сценарија

На одабир одговарајућег сценарија утиче више чинилаца. Они се тичу
образовних циљева његових лекција, карактеристика његових ученика, а
нарочито нивоа претходног знања ученика и вештина истраживања које
ученици поседују, као и организационих питања. Код сваког сценарија ћемо
назначити за који од ових критеријума се сугерише коришћење управо тог
сценарија - то је урађено за појединачне сценарије у Поглављу 2.
1.4.1 Образовни циљеви
Уз сваки ПУИ могу бити дати специфични образовни циљеви. Ти се образовни
циљеви могу разликовати у погледу врсте знања (чињенично, концептуално,
процедурално и метакогнитивно; према Anderson & Krathwohl, 2001). Избор
сценарија може зависити од типа знања које је у фокусу наставе. На пример,
избор сценарија се може разликовати код фокуса на процедурално знање у
односу на фокус на концептуално знање. У првом случају, најпогоднији
сценарио би био онај који је експлицитније усмерен на емпиријски поступак и
кораке које треба извршити пре и након извођења експеримента (нпр., Учење
кроз критику, одељак 2.5); у другом случају, сценарио који је усмерен на
исправљање погрешних схватања би био бољи избор (нпр., Пронађите
грешку, одељак 0). Што се тиче квалитета знања, сви сценарији се
концентришу на дубље (разумевање и примену) нивое знања и они могу
помоћи да се ученицима омогући да размишљају на критички и креативан
Go-Lab 317601
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начин. Афективни (мотивациони, емоционални) циљеви се више везују за три
колаборативна сценарија (Слагалица, Шешири за размишљање и
Структурисана расправа).
1.4.2 Карактеристике ученика
Карактеристике ученика су важне при избору одговарајућих сценарија и код
прилагођавања сценарија. Треба размотрити два најважнија аспекта: (1)
вештине истраживања које ученици поседују и (2) њихово претходно знање о
учењу заснованом на истраживању и знање о датом садржају.
1.4.2.1 Вештине истраживања
За њихово успешно коришћење, неопходно је да ученици поседују одређене
вештине. У контексту учења заснованог на истраживању, неопходно је да
ученици поседују неколико вештина у одређеним фазама истраживања. Код
основног сценарија, оне се односе на:
оријентацију: посматрање, трагање за информацијама;
концептуализацију:
уочавање
проблема,
дефинисање
проблема,
постављање питања, трагање за информацијама, брејнсторминг, постављање
хипотеза, предвиђање, анализа потреба;
истраживање: планирање (методи, задаци, опрема, материјали и ресурси,
време), откривање, експериментисање, посматрање, прикупљање података,
анализа података (организација података, проналажење шаблона,
оцењивање квалитета података), тумачење података, давање закључака,
моделовање;
закључивање: проналажење односа, долажење до закључака, закључивање,
извештавање;
дискусију: дискутовање, представљање и разрада резултата, проналажење
аргумената и изјава оправдања, саопштавање, размишљање, представљање
и евалуација процеса истраживања и његових исхода.
Неопходно је или да ученици поседују ове вештине, или да им се дају алати
(апликације) да би им се помогло да их изврше. Ако се неки сценарио доста
ослања на вештине које ученици не поседују, то може бити разлог да се тај
сценарио не одабере.
1.4.2.2 Претходно знање
Go-Lab циклус истраживања (Слика 3) усмерава пажњу на два различита пута
којим ученици могу да се упуте (у фазама концептуализације и испитивања)
при спровођењу истраживања, од којих их на једном води отвореније питање,
а код другог полазе од неке одређене претпоставке. Ова два пута се односе
на когнитивни модел стицања знања према Клару и Дунбару (Кlahr and Dunbar
(1988)) као потрази кроз два простора проблема – кроз простор хипотезе и кроз
простор експеримента. Начин на који се ученици крећу кроз простор хипотезе
у великој мери зависи од њиховог претходног знања из дате области (Klahr,
2000). На ова два приступа се може гледати и као на то да ли се у решавању
проблема спроводи стратегија индуктивног или дедуктивног размишљања.
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Претпоставља се да стратегије индуктивног учења (нпр. покушај и погрешка)
пре бирају ученици који поседују мало знања из одређене области (Lazonder,
Wilhelm, & Hagemans, 2008). У погледу избора Go-Lab сценарија који се
углавном ослања на приступ вођен хипотезом, важно је да у случају избора
овог сценарија ученици поседују довољно претходног знања из дате области.
Истраживање даје ефекте ако ученици знају шта је општи циљ учења
заснованог на истраживању, које фазе треба проћи током истраживања, који
је циљ сваке од тих фаза, у каквом су оне међусобном односу, који је тачно
циљ сваке фазе и како треба уредити њихов процес учења (планирање,
праћење и евалуација). То би се могло описати као опште знање о
истраживању (Mäeots & Pedaste, 2013). Опште знање о истраживању је скуп
знања о природи кохерентног процеса истраживања у целини. То није знање
о томе како треба извести неку активност истраживања, нпр., како треба
формулисати хипотезу, већ знање о компонентама процеса истраживања у
целини, укључујући познавање следа фаза истраживања, неопходности сваке
фазе и улоге метакогнитивних процеса неопходних за уређивање
истраживања.
У погледу избора Go-Lab сценарија, при избору сценарија је важно размотрити
претходно искуство и познавање компоненти и следа фаза истраживања у GoLab-у. Неки нови и компликованији сценарио може понудити стимулативни
изазов ученицима, али само ако су се претходно упознали са неким
једноставнијим сценаријем, какав је Основни сценарио.
1.4.3 Организациона питања
На избор одређеног сценарија утичу и ограничења у погледу организације. Два
важна ограничења су број расположивих сати и могућности да се час
организује.
Број сати који се може посветити настави може на пример одредити да ли ће
се користити цео циклус истраживања или само неки његови делови. На
пример, избор може да буде да се користи само фаза испитивања као
компонента неке шире, претходно већ планиране активности, тако што ће се
углавном користити уџбеник и неке офлајн активности. На тај начин, број
расположивих сати може утицати на број корака у истраживању који ће се
укључити у ПУИ.
ПУИ Go-Lab-а су осим тога веома погодни за све облике учења код кога се
мешају дигитални медији са традиционалним методима наставе. Појединачан
ПУИ се може осмислити тако да се у њему ради током одређеног временског
периода, тако да се неки делови раде на часу, а други као пројектни рад у
школи или као домаћи задатак.
Организација часа је такође одређујући фактор за сценарио који ће се
користити. Код неких сценарија ће се тражити да се разред подели у мање
групе. То значи да ће се код њих тражити одређени број ученика и у неким
случајевима да то буду ученици са одређеним нивоима претходног знања или
вештина. Код иницијално доступних сценарија ће бити представљене
Go-Lab 317601
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смернице о томе како треба организовати разред. Процена састава знања и
вештина ученика у разреду може помоћи у бољем сагледавању типа
организације који треба одабрати (ученици који раде: самостално, у хомогеним
групама или у хетерогеним групама). Ако неко жели да организује разред у
мање групе, добиће информације о различитим начинима организације (на
пример, приступ слагалице или приступ шест шешира).
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2 Сценарији
У овом поглављу описано је шест различитих сценарија који се могу користити
за обликовање дидактичке структуре ПУИ. Сваки сценарио ће бити детаљно
описан у oдељку 2.2 и у наредним одељцима, али су пре тога у oдељку 2.1
представљени веома кратки „тизери“ за сваки сценарио, тек да би се стекао
неки утисак о њима.
2.1

Тизери за сценарије

2.1.1 Основни сценарио
У Основном сценарију учење се одвија око извршавања основних задатака
истраживања, као што су идентификовање варијабли, давање предвиђања,
спровођење експеримената и извлачење закључака на основу доказа. Како би
се ученицима олакшао логички и неометан ток истраживања, у Основном
сценарију су задаци на истраживању једноставно организовани у пет
најважнијих фаза: оријентација, концептуализација, испитивање, закључак и
дискусија.

Discussion

Кроз ових пет фаза истраживања искуство
учења се за ученике структурише тако да,
Orientation
без
обзира
на
њихове
тренутне
способности,
они
могу
остварити
Conceptualisation
оптималне резултате. То је могуће због
тога што у неколико фаза постоји више
Investigation
могућности за вођење учења заснованог
на истраживању. На пример, у фази
Conclusion
концептуализације, могуће је упутити
ученике у правцу постављања питања које
ће потом испитивати у фази испитивања. То је посебно добро за ученике који
су се тек упознали са темом и који су радознали да истраже односе између
концепата који су им нови. Међутим, могуће је да се ученици који су већ
упознати са темом воде ка формулисању хипотеза у фази концептуализације
које ће они потом испитати кроз спровођење одговарајућих експеримената у
фази испитивања. Систематско испитивање хипотеза уз контролисане
експерименте је карактеристика која дефинише како професионални научници
приступају проблемима у стварном животу.
Све у свему, Основни сценарио пружа флексибилно искуство учења да би
ученици решавали стварне проблеме у природним наукама следећи начин
размишљања заснован на истраживању, уместо да само памте утврђене
чињенице.
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2002. Journal of Research in Science Teaching, 47, 474-496.
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National Research Council. (2000). Inquiry and the national science education
standards. A guide for teaching and learning. Washington DC: National
Academy Press.
Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., de Jong, T., van Riesen, S. A. N., Kamp, E.
T., Manoli, C. C., Zachariac, Z. C., & Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquirybased learning: Definitions and inquiry cycle. Educational Research Review, 14,
47-61.
Zacharia, Z. C., Manoli, C., Xenofontos, N., de Jong, T., Pedaste, M., van Riesen,
S. A. N., Kamp, E. T., Mäeots, M., Siiman, L., & Tsourlidaki, E. (2015).
Identifying potential types of guidance for supporting student inquiry when using
virtual and remote labs in science: A literature review. Educational Technology
Research and Development, 63, 257-302.
2.1.2 Приступ слагалице
Код слагалице, сваки део слике мора бити на свом месту да би се приказала
цела слика. Слично томе, сценарио слагалице је врста групног учења код кога
сваки ученик треба да сарађује са вршњацима како би се остварили циљеви
учења. Неоходно је да сваки ученик да свој допринос за припрему коначног
исхода.
Сценарио слагалице се сматра кључном
стратегијом за заједнички рад у настави
природних наука. Једна важна карактеристика
ове перспективе је да ученици имају прилику
да уче један од другог комуницирајући са
вршњацима и размењујући информације.
Ученици се два пута деле у групе, прво у
основне групе, а потом у стручне групе. Ови
други ће детаљније истраживати један део
укупне студије. Када се сваки ученик из
стручне групе врати у своју основну групу,
делиће стечена стручна знања са осталим члановима основне групе.
Допринос сваког ученика је као део слике који мора да буде ту да би цела слика
добила облик.
Код сценарија слагалице се позитивни исходи колаборативног учења
појачавају подстицањем интеракције међу ученицима из стручне и основне
групе. За ово је, међутим, неопходно да ученици поседују одговарајуће
вештине комуникације, као што су вештине међуљудских односа и изношења
аргумената.
У Go-Lab-у би се сценарио слагалице могао спровести у два алтернативна
низа активности учења, кроз Пут хипотезе и кроз Пут покретачког питања. У
оба случаја ученици прво оформе основне групе, а потом прелазе у различите
стручне групе да би испитивали сваку димензију проучаваног феномена. На
крају стручног рада, стручњаци се враћају у основне групе да би саопштили
своје резултате вршњацима и да би се извукао коначан закључак. Пут
хипотезе треба следити када ученици имају јасну слику о варијаблама
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укљученим у појаву која се проучава, па стога и онда када могу да формулишу
и испитају хипотезе. Када ученици немају такву јасну општу слику, било би
боље одабрати Пут покретачког питања и наставити рад испитивањем дате
појаве.
Додатна литература
Aronson, E. (2002). Building empathy, comparison and achievement in the jigsaw
classroom. У J. Aronson (Ed.), Improving academic achievement (pp. 209-225).
New York: Academic Press.
Doymus, K., Karacop, A., & Simsek, U. (2010). Effects of jigsaw and animation
techniques on students' understanding of concepts and subjects in
electrochemistry. Education Technology Research and Development. doi:
10.1007/s11423-010-9157-2.
Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2004). Cooperation and the use of technology. У
D. H. Jonassen (Ed.), Handbook of research on educational communication and
technology (pp. 785-811). Mahwah, NJ: Erlbaum.
2.1.3 Шест шешира за размишљање
Шест шешира за размишљање је широко прихваћена техника за подстицање
креативности Едварда де Боноа (Edward de Bono) (из 1999. год.) у различитим
областима, међу којима и у образовању. У суштини,
Шест шешира за размишљање пружа смернице за
усвајање различитих начина размишљања, који се
представљају као шест шешира различитих боја:
бели, црвени, црни, жути, зелени и плави.
Ова техника за подстицање креативности се обично
користи у групи. Учесници могу имати праве или
замишљене шешире (односно, сви чланови групе се
замоле да гласно заједно изговоре коју боју шешира
носе или се представи слика шешира тако да је сви они могу видети). Важно
је извести стављање и скидање шешира као експлицитан поступак
гестикулације или изговарањем тог чина. Осим тога, чланови групе треба
истовремено да користе шешире исте боје. Заменом шешира, учесници могу
да преусмере пажњу или мисли и међусобну интеракцију. Шешири се осим
тога могу користити редом који се сматра примереним и могу се понављати
онолико пута колико је потребно да би се дато питање решило.
Техника шест шешира за размишљање се успешно примењује у настави
предмета природних наука, технологије и математике, а препознато је
неколико предности које она пружа, као што су унапређивање креативности и
способности решавања проблема, стимулисање разноврсности мисли и
емпатије, итд.
Додатна литература
De Bono, E. (1999). Six thinking hats. London: Penguin.
Childs, P. (2012). Use of six hats in STEM subjects. У Спис са Конференције
Академије за високо образовање о учењу и настави у области природних
наука, технологије и математике (High Education Academy STEM
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Learning and Teaching Conference), April 12, 2012, London, UK. doi:
10.11120/stem.hea.2012
Garner, A., & Lock. R (2010). Evaluating practical work using de Bono’s ‘Thinking
hats’. SSR Science Notes, 91(337), 16-18,
2.1.4 Учење кроз критику!
У сценарију Учење кроз критику! најважнија активности ученика је да просуђују
квалитет окружења за експерименте. Ученици читају нечији извештај о
спроведеном експерименту који су и они сами извели.
Активности учења су усмерене на представљање и
одбрану
мишљења,
кроз
давање
судова
о
информацијама, ваљаности идеја или квалитету рада на
основу неког скупа критеријума.
У првом делу сценарија ученици просуђују извештај на
основу скупа критеријума који им је наставник дао. На
основу критика, они настоје да боље осмисле
експеримент. У другом делу сценарија они изводе експеримент и пишу
извештај о начину на који су га осмислили, налазима и закључцима. У трећем
делу сценарија ученици размењују извештаје и евалуирају рад друге групе
(или других група) ученика. На основу повратних информација које су добили,
они завршавају свој извештај.
Овај сценарио се користи да би ученици постали свесни процеса везаних за
научно закључивање и извештавање, и он је мање усмерен на предавање о
некој одређеној теми.
Ученици треба да поседују основно разумевање теме која се обрађује. Уколико
то не постоји, основне информације треба представити у фази оријентације у
оквиру сценарија.
Додатна литература
Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R., et al (Eds.). (2001) A taxonomy for learning,
teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational
objectives. Boston, MA: Allyn & Bacon (Pearson Education Group).
Chang, H., & Chang, H. (2012). Scaffolding students’ online critiquing of expert- and
peer-generated molecular models of chemical reactions. International Journal
of Science Education, 35, 2028-2056. doi: 10.1080/09500693.2012.733978
Coughlan, M., Cronin, P., & Ryan, F. (2007). Step-by-step guide to critiquing
research. Part 1: Quantitative research. British Journal of Nursing, 16(11), 658663.
Ryan, F., Coughlan, M., & Cronin, P. (2007). Step-by-step guide to critiquing
research. Part 2: Qualitative research. British Journal of Nursing, 16(12), 738745.
Vance, D. E. (2013). Conducting an article critique for a quantitative research study:
perspectives for doctoral students and other novice readers). Nursing: Research
& Reviews, 3.
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2.1.5 Структурисана расправа
Сценарио структурисане контроверзе је активност учења код које се за
ангажовање ученика користе у друштвеном смислу контроверзна питања. Овај
сценарио у суштини упарује образовање у области природних наука засновано
на истраживању са грађанском одговорношћу.
YES or NO
Грађани у демократским друштвима треба да
буду укључени у доношење одлука о новим
технологијама и научним иновацијама када су
угрожене културне, еколошке, друштвене,
економске или етичке вредности. Да би се
ученици припремили за ову важну грађанску
одговорност, сценарио структурисане расправе је
осмишљен око неког у друштвеном смислу
контроверзног питања о којој две супротстављене стране износе аргументе
током ученичке дебате. Расправа је структурисана тако да у средини постоји
компромисни став и да обе супротстављене стране имају прилику да
аргументима допринесу долажењу до тог компромиса.
Сценарио структурисане расправе је подељен у две лекције. У првој лекцији,
ученици раде кроз ПУИ да би стекли релевантно знање у датој области и да
би научили како се аргументи подржавају емпиријским доказима. На крају ПУИ,
ученици добијају упутство како да се припреме за расправу која ће се одржати
током друге лекције. За расправу се ученици деле у два тима и раде заједно
да би представили своје аргументе следећи прописани формат дебате коју
модерира наставник. Након дебате, наставник оставља време за
колаборативну групну дискусију о начинима да се компромисним решењем
реши расправа.
Сценарио структурисане расправе је углавном усмерен на то да ученици
стекну вештине за критичку евалуацију науке и даје им прилику да учествују у
конструктивном дијалогу о друштвеним аспектима научних питања са својим
друговима из разреда. Код овог сценарија се претпоставља да су ученици
способни да припреме убедљиве аргументе за дебату тако што сами или
заједно са члановима свог тима траже релевантне информације.
Додатна литература
Sadler, T. D. (2009). Situated learning in science education: Socio‐ scientific issues
as contexts for practice. Studies in Science Education, 45, 1-42.
Walker, K. A., & Zeidler, D. L. (2007). Promoting discourse about socioscientific
issues through scaffolded inquiry. International Journal of Science Education,
29, 1387-1410.
Weinberger, A., de Jong, T., Dolonen, J., Hansen, C., Hovardas, A., Pedaste,
M.Matteman, Y. (2011). SCY scenario handbook and pedagogical plans, final
version. Enschede: University of Twente.
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2.1.6 Пронађите грешку
У сценарију „Пронађите грешку!“ процес истраживања је организован око
уочавања грешака других (фиктивних) ученика о некој одређеној теми.
Истраживање показује да је ово веома делотворан приступ учењу, пошто
ученицима обезбеђује јасан фокус у процесу истраживања и помаже им да се
боре против уобичајених заблуда. Чини се
да је уочавање грешака у раду других
делотворније од уочавања сопствених
грешака због тога што се сопствене грешке
често приписују спољним узроцима. Важни
услови за успех су да ученици активно раде
са грешкама и да се дају повратне
информације.
ПУИ који следе овај сценарио уводе једну или више погрешних идеја неке
именоване особе у фази оријентације или концептуализације и траже од
ученика да „преведу“ те заблуде у скуп конкретних хипотеза (користећи
апликацију hypothesis scratchhad). У наредним фазама се морају извести
експерименти да би се те хипотезе испитале, а полазне хипотезе треба
исправити. Након тога ученици морају да размисле о томе шта су по њима
узроци за те заблуде.
Овај сценарио је усмерен само на стицање разумевања концептуалног знања.
Сценарио Пронађите грешку се може користити за ученике који поседују
претходно знање (укључујући заблуде), али га могу користити и ученици који
су тек почели да се упознају са датом облашћу. У овом другом случају,
„грешке“ треба уградити у обимније информације о датој области, при чему је
такође неопходно више подршке у облику (делимично) осмишљених
експеримената.
Додатна литература
Chang, H., & Chang, H. (2012). Scaffolding students’ online critiquing of expert- and
peer-generated molecular models of chemical reactions. International Journal
of Science Education, 35, 2028-2056. doi: 10.1080/09500693.2012.733978
Förster-Kuschel, J., Lützner, S., Fürstenau, B., & Ryssel, J. (2014). Fehlerhafte
concept maps im betriebswirtschaftlichen planspielunterricht - lernen aus
eigenen vs. Lernen aus fremden fehlern. Zeitschrift für Berufs- und
Wirtschaftspädagogik, 110, 395-412.
Howard-Jones, P. A., Bogacz, R., Yoo, J. H., Leonards, U., & Demetriou, S. (2010).
The neural mechanisms of learning from competitors. NeuroImage, 53, 790799. doi: 10.1016/j.neuroimage.2010.06.027
McLaren, B. M., Adams, D., Durkin, K., Goguadze, G., Mayer, R. E., Rittle-Johnson,
B., van Velsen, M. (2012). To err is human, to explain and correct is divine: A
study of interactive erroneous examples with middle school math students. У A.
Ravenscroft, S. Lindstaedt, C. D. Kloos, & D. Hernández-Leo (Eds.), 21st
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century learning for 21st century skills (Vol. 7563, pp. 222-235): Springer Berlin
Heidelberg.
Wijnen, F. (2014). Learning from erroneous models. Теза за мастер студије,
Универзитет у Твентеу, Еншеде.
2.2

Основни сценарио

Основни Go-Lab сценарио за учење засновано на истраживању је развијен на
основу обимног прегледа 32 чланка који описују фазе истраживања и/или
оквире за учење засновано на истраживању (Pedaste, et al., 2015). На основу
овог прегледа, утврдили смо пет различитих фаза истраживања: оријентацију,
концептуализацију, испитивање, закључак и дискусију. Неке од тих фаза су
подељене на подфазе. Прецизније, фаза концептуализације је подељена на
две (алтернативне) подфазе, постављање питања и генерисање хипотезе;
фаза испитивања је подељена на три подфазе, откривање или
експериментисање које води ка тумачењу података, док је фаза дискусије
подељена на две подфазе, промишљање и комуникацију.
У овом оквиру, учење засновано на истраживању почиње фазом оријентације
и одвија се даље кроз концептуализацију до испитивања, где је могуће имати
неколико циклуса. Учење засновано на истраживању се обично завршава
фазом закључка. Фаза дискусије (која укључује подфазе комуникације и
промишљања) може бити присутна у свакој тачки током учења заснованог на
истраживању и повезана је са свим другим фазама, због тога што се може
одвијати у било ком тренутку учења заснованог на истраживању (дискусија у
акцији) или након њега, када се посматра урађено (дискусија о акцији).
Основни сценарио је графички представљен на Слика 4
2.2.1 Фазе истраживања и њихов след
У основном сценарију процес учења заснованог на истраживању стандардно
почиње оријентацијом, када ученици стичу идеју о теми коју треба испитати,
али им се осим тога представља проблем који треба решити. Ако је
радозналост ученика већ подстакнута претходним проучавањем или
интересовањем, ова фаза често није потребна. У наредној фази (како је
утврдио аутор ПУИ) се може следити приступ који покреће хипотеза или
приступ који покреће питање.
Ако ученици немају никакву одређену теоријску идеју, већ само општи план за
то шта треба истражити, треба да крену од отворенијих питања која их воде ка
откривању неке појаве (приступ вођен подацима). У овом случају, очекује се
да ће се ученици вратити фази концептуализације ако имају одређене,
ревидиране или нове идеје из подфазе откривања или из прикупљених
података, али исто тако могу прећи директно из подфазе истраживања у
подфазу тумачења података и закључка. Ако ученици имају одређенију, често
на теорији засновану идеју о томе шта треба испитати, онда се може
применити приступ вођен хипотезом. Мању варијацију, код које се комбинују
оба приступа, могао би да представља приступ вођен питањем, када ученици
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имају неко питање и када им је наредни циљ да прикупе основне информације
за формулисање неке одређене хипотезе као могућег одговора на питање.

Слика 42. Основни сценарио (опште фазе, подфазе и њихови међусобни
односи).
Пут којим се иде у фази испитивања (откривање или експериментисање)
првенствено зависи од предузетих активности током фазе концептуализације
(то је када се полази од питања или од хипотезе). И код откривања, и код
експериментисања, планирање је важна активност како би се избегло
непримерено коришћење ресурса као што су време, материјали и новац.
Тумачење података је подфаза која следи или након подфазе откривања, или
након подфазе експериментисања, у којима се прикупљају подаци. Овде
ученици анализирају податке у складу са неком одређеном стратегијом и
методом планираним у подфазама откривања или експериментисања, и дају
прва тумачења података. Из фазе тумачења података могуће је ићи даље у
фазу закључка или се вратити уназад у фазу концептуализације да би се
прегледала постојећа или дефинисала нова питања или хипотезе, што учење
засновано на истраживању чини цикличним процесом. Ако су током подфаза
откривања или експериментисања откривени проблеми, враћање уназад да
би се изменио план или експеримент осмишљен у одређеној подфази, без
2

Ова слика је иста као Слика 1 (овде је понављамо због лакшег упућивања).
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измене питања или хипотеза за истраживање, би могло да буде добра идеја.
Ако је ученик прикупио довољно података за потврду хипотезе или за давање
одговора на постављено питање, он може да пређе у наредну фазу да би
формулисао коначне закључке.
Они се формулишу у фази закључка, у којој се исходи фазе испитивања
упоређују са резултатом фазе концептуализације. У случају да прикупљање
података није било успешно како је планирано (према налазима у подфази
тумачења података), ученик се може вратити на фазу концептуализације да би
поново поставио питање или хипотезу, који служе као нови улазни податак за
фазу истраживања. У том случају, резултати фазе тумачења података ученику
служе као ново теоретско знање на основу кога формулише питања или
хипотезе. Ученик се може вратити уназад и да би одговорио на нове идеје које
се јаве на основу података прикупљених током њиховог тумачења.
Све фазе од оријентације до закључка су везане за фазу дискусије, која се
састоји од две подфазе, комуникације и промишљања. И комуникација, и
промишљање се могу сматрати процесима који се све време одвијају, који
ученицима помажу да приме повратне информације о процесу учења кроз
дељење исхода везаних за дату област и идеја везаних за процес са другима.
То подразумева директну комуникацију међу ученицима, са наставником, итд.
Међутим, то би могло да укључује и вођено праћење процеса учења ученика
кроз активности промишљања. Разликују се две врсте промишљања, према
Шону ((Schön, 1987)): a) промишљање у акцији, када ученици евалуирају
процес учења док спроводе активности у некој одређеној фази и прикупљају
одређене информације за то док планирају и прате активности учења, или б)
промишљање о акцији, када ученици евалуирају процес учења након
завршетка целог циклуса истраживања. У оба случаја, ученици користе
резултате промишљања за ревидирање активности у којима су учествовали
током одређених фаза (нпр., поновно постављање питања за истраживање)
или као улазну информацију за нови циклус истраживања. Комуникација се
може сматрати комуникацијом „у акцији“ или комуникацијом „о акцији“, односно
она је или део неке фазе истраживања или се реализује као засебна активност
на крају циклуса истраживања.
Табела 1 представљен је кратак преглед фаза у основном сценарију и са њима
повезане активности ученика.
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Табела 1
Пример вођења за основни сценарио
Фаза

Подфаза

Оријентација

Формулисање
питања за
истраживање

Алат

Опис вођења

Апликација
Concet mapper

Мапа концепта помаже ученицима у
визуелном представљању односа
између различитих концепата. За
почетак, од ученика се може тражити
да се присете што је могуће више
израза.

Апликација
Questioning
Scratchpad

Пре извођења експеримената, ученици
треба да направе преглед тема за
истраживање и да одлуче шта желе
да знају. Они то раде тако што
формулишу питања за истраживање.
Питање за истраживање је питање
које на које се може одговорити
извођењем експеримената.

Апликација
Hypothesis
Scratchpad

Хипотезе дају предвиђања ефеката
одређених варијабли. Научници
користе сва сазнања и информације
које су прикупили о теми
истраживања како би на основу њих
претпоставили исход експеримената.
Задајте ученицима да на основу
сазнања која су прикупили у
претходној фази изнесу претпоставке
о одговорима на њихова питања.
Таква претпоставка дата на основу
знања ће представљати хипотезу.
Укажите на то да ученици могу
формулисати и неколико хипотеза за
свако питање.

Алат за
осмишљавање
експеримента

Замолите ученике да направе план пре
извођења експеримента. Ученици
треба да означе варијабле које желе
да измене у различитим
експериментима (тј., независне
варијабле), варијабле које желе да
задрже неизмењене (тј., контролне
варијабле) и варијабле које желе да
посматрају/мере (тј., зависне
варијабле).

Алат за
закључивање

Подстакните ученике да размишљају
о подацима које су прикупили и
замолите их да размисле о томе који
ће им подаци помоћи да потврде или
оповргну постављену хипотезу.

Алат за
промишљање

Замолите ученике да размисле томе
шта би требало урадити другачије, а
шта слично, наредног пута када буду
радили истраживање.

Концептуализација

Постављање
хипотезе

Испитивање

Експериментисање

Закључак

Дискусија
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2.2.2 Смернице за појединачне фазе
У основном сценарију представљен је цео пут. Он се, међутим, може
модификовати изостављањем неких фаза или усмеравањем веће или мање
пажње на одређене фазе и/или потпору. У овом одељку представљамо кратке
смернице и то по појединачним фазама о томе како треба осмислити ПУИ за
основни сценарио. За сваку фазу осим тога наводимо најпримереније алате.
Краће верзије ових смерница могу се наћи под „сценарио за ПУИ“
представљеном у Graasp-у.
ОРИЈЕНТАЦИЈА
У фази оријентације ученици стичу идеју о теми коју треба истраживати и
представља им се проблем који треба решити. Оријентација је усмерена на
подстицање интересовања и радозналости ученика за дати проблем. Фаза
оријентације се осим тога користи за подсећање на претходно и ново знање
ученика.
При осмишљавању ПИУ можете покушати да подстакнете радозналост
ученика тако што ћете:


увести подстицајан видео са YouTube-а или сами снимити посебно
прилагођени видео материјал,



направити увод у виду неке изненађујуће или контрадикторне изјаве,



поставити питања која подстичу на размишљање, као што је: Како то
ради? Зашто је то тако? Шта ће се догодити ако...? Када се то догађа?
Ко је то открио? Одакле је то?

Ученици се могу подсетити на претходно стечена и нова знања:


линковима до одређених веб сајтова на којима су дефинисани термини
или представљене основне информације,



коришћењем QuizMaster апликације да припремите питања за више
одговора за ученике,



коришћењем Input Box апликације да припремите отворена питања за
ученике,



групном дискусијом преко Padlet апликације у којој ученици пишу или
додају слике на онлајн белој табли,



креирањем делимично завршеног концепта мапе уз коришћење Concept
Mapper апликације коју ученици проширују или исправљају. Концепт
мапе помаже ученицима у визуелном представљању односа и при
организацији различитих концепата. Концепт мапе можете увести
наводећи следећи текст:
o Концепт мапе је визуелна представа ваших мисли, информација
и знања. Он садржи концепте и односе између тих концепата
који су визуелно представљени помоћу стрелица и боја. То вам
помаже да организујете информације и пружа вам структуру
која вам помаже да лакше смишљате нове идеје.
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Док ученици изводе фазу оријентације на часу, можете их подстицати да
учествују у разговору о теми о којој се учи. Дозволите им да опишу своје идеје,
али немојте још указивати на грешке, пошто ће ученици сами открити у чему
греше до краја лекције. Друга могућност је да их записујете и да им касније на
њих скренете пажњу. Покушајте да пратите дискусију између ученика и
тражите од њих да критички размишљају. Питајте их, на пример, следеће: „Шта
мислите о томе што су ваши другови управо рекли? Да ли се слажете са тим?
Због чега?“ Током дискусије са ученицима о теми из дате области, водите
рачуна да им постављате питања оријентисана на научне аспекте да бисте их
додатно заинтересовали.
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА
У фази концептуализације ученицима су на располагању различите
могућности за формирање кључних концепата које треба проучити током
активности истраживања. Ова фаза нуди две (алтернативне) подфазе, питање
и хипотезу, чији се исходи састоје од сличних компонената. Уопштено
говорећи, постављање хипотезе је формулисање изјаве или скупа изјава које
се могу испитати, а постављање питања у овом контексту је формулисање
питања која се могу истражити.
Када ову фазу осмишљавате користећи приступ кој покрећу питања, можете:


укључити апликацију Question Scratchpad да бисте помогли ученицима
да формулишу питања за истраживање користећи једноставан метод
превлачења (drag-and-drop). Апликација Question Scratchpad се може
конфигурисати тако да нуди готова питања, недовршена питања или
могућност избора претходно дефинисаних термина које ученик
комбинује да би направио комплетно питање за истраживање;



нагласити да се на питање за истраживање може одговорити тако што
се изврше експерименти,



ако мислите да ће ученицима бити тешко да сами формулишу питања
за истраживање, можете им га сами пружити. У том случају, размотрите
могућност да затражите од ученика да детаљније испитају ово питање
за истраживање помоћу питања као што су:
o Можете ли да уочите варијабле на чије проучавање упућује
питање за истраживање?
o Молим вас да идентификујте варијабле које утичу да се нешто
догоди.
o Шта мислите, које варијабле треба посматрати или мерити
да бисте одговорили на ово питање за истраживање?

При осмишљавању фазе концептуализације користећи приступ заснован на
хипотези, можете:


укључити апликацију Hypothesis Scratchpad да помогнете ученицима да
формулишу хипотезе користећи једноставан метод превлачења (dragand-drop). Апликација Hypothesis Scratchpad се може конфигурисати
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тако да нуди готове хипотезе, недовршене хипотезе или избор
претходно дефинисаних термина које ученик комбинује да би направио
комплетну хипотезу;
нагласити да хипотезе дају предвиђања ефеката одређених варијабли,



размотрити могућност да предлоге или назнаке дате на следећи начин:
o Добра хипотеза је предвиђање које се може испитати и које је
дато у следећем облику: „Ако се промени варијабла А, онда ће
се променити варијабла Б“.
o Прецизирајте дејство или правац промене (нпр. повећава се,
смањује се, остаје исто) варијабли које користите.
o При формулацији хипотезе, користите само једну зависну
варијаблу.

Док ученици изводе фазу концептуализације на часу, ви можете прегледати
остварени напредак и усмено им дати назнаке за формулисање одговарајућег
питања за истраживање или хипотезе.
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ИСПИТИВАЊЕ
Фаза испитивања је фаза у којој радозналост прелази у активност како би се
одговорило на постављено питање за истраживање или хипотезу. Ученици
осмишљавају планове за експерименте, истражују тако што мењају вредности
варијабли, истражују (посматрају), дају предвиђања и тумаче резултате.
При осмишљавању фазе испитивања, можете:


нагласити да ученици треба да назначе варијабле које желе да мењају
у различитим експериментима (тј., независне варијабле), варијабле које
желе да задрже у неизмењеном облику (тј., контролне варијабле) и
варијабле које желе да посматрају/мере (тј., зависне варијабле);



користити алат за осмишљавање експеримената да бисте ученицима
усмеравали током планирања научних експеримената. Алат за
осмишљавање експеримената тражи од ученика да одаберу неку
варијаблу са претходно дефинисаног списка и да одлуче да ли ће се она
мењати, остати иста или мерити (тј. ученици утврђују независне,
зависне и контролне варијабле). Након категоризације варијабли, алат
за осмишљавање експеримената тражи од ученика да утврде вредности
независних и контролних варијабли, да изврше експеримент користећи
те вредности и да на крају напишу резултат зависне варијабле. Све у
свему, алат за осмишљавање експеримента ученицима пружа пут за
састављање детаљног плана за извођење експеримената;



користити алат за опсервације да бисте помогли ученицима око
бележења опсервација током припреме, извођења и анализе
експеримената и да касније учитају те опсервације у алат за
закључивање као основу за извођење закључака;
користити апликацију Data Viewer да ученицима пружите функције за
организацију и визуелизацију података добијених из експеримената.
Графичко представљање је концизан начин приказивања односа између
независних и зависних варијабли;





размотрити могућност да предлоге или назнаке дате за вођење ове
фазе дате на следећи начин:
o Водите рачуна о томе да треба мењати само по једну
варијаблу и водите белешке не само о подацима, већ и о самом
процесу.
o Да ли сте пре почетка експеримента извршили све неопходне
радње?
o Да ли сте прикупили довољно података?

Док ученици изводе фазу испитивања на часу, ви можете прегледати
остварени напредак и подстаћи их усмено да следе назнаке дате у тексту. У
зависности од знања и вештина ученика, можете се одлучити да извршите
анализу са целим разредом. Утврдите коју врсту података очекујете од
ученика, као што су, на пример, табела, графикон, одређени прорачуни. То
може зависити од нивоа знања и вештина ваших ученика. Осим тога, водите
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рачуна да сви ученици, а не само они најбољи, учествују у овој активности.
Сваком ученику треба пружити прилику да понуди свој допринос и сви ученици
треба да разумеју извршену анализу. Када је потребно, интервенишите.
ЗАКЉУЧАК
Фаза закључка је фаза у којој се исходи фазе испитивања упоређују са
резултатом фазе концептуализације и у којој се изводе закључци.
При осмишљавању вазе закључка, можете:


нагласити да ученици треба да размисле о подацима које су прикупили
и о томе који ће им подаци помоћи да потврде или оповргну своје
хипотезе,



користити алат за закључивање да би ученици могли да провере да ли
резултати експеримената у облику њихових опсервација које је
забележио алат за опсервације подржавају хипотезе које су поставили
у апликацији Hypothesis Scratchpad или да ли су они релевантни за
питања која су постављена у апликацији Question Scratchpad.

Док ученици изводе фазу закључка на часу, ви можете прегледати остварени
напредак, указати на погрешне закључке и подстаћи их да понове
експерименте/испитивања како би дошли до тачног закључка.
ДИСКУСИЈА
Дискусија служи за дељење информација о процесу истраживања и о
резултатима истраживања. Она укључује процес описивања, критиковања,
евалуације целог процеса истраживања или неке одређене фазе тог процеса
и дискусије о њима. Она укључује две подфазе - комуникацију и промишљање
- које ученицима помажу при саопштавању налаза до којих су дошли другима
и подстичу их на размишљање о извршеним активностима како би учили из
својих искустава.
При осмишљавању фазе дискусије, можете:


користити алат за промишљање да бисте ученицима пружили повратне
информације о томе како су користили време током рада у ПИУ и
подстаћи их да размишљају о процесима учења реализованим током тог
периода. Наводимо примере текста из алата за промишљање:
o Промишљање подразумева размишљање о урађеном и о
извршеним изборима. Молимо вас да прегледате евиденцију о
времену потрошеном на активности у наставку да би сте се
подсетили како сте провели време током фаза истраживања.
Предложени временски стандард, кога пружа креатор ПУИ,
додат је да би вам помогао око поређења.
o Да ли сте провели релативно више времена од очекиваног у
раду током једне или више фаза? Ако се то догодило, молимо
вас да размотрите због чега је то тога дошло (нпр., фаза је
била посебно тешка или вам је нека фаза заокупила пажњу).
Објасните зашто мислите да се ваш утрошак времена у
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фазама истраживања разликовао од предложеног стандардног
потребног времена. Ако се ваш утрошак времена поклапа са
предложеним, објасните да ли мислите да у свим
истраживачким пројектима треба следити овакво опште
распоређивање времена;


користити апликацију Input Box да подстакнете размишљање у правцу
отворених питања као што су:
o Која фаза је била најтежа током активности и због чега је ова
фаза била најтежа?
o Да ли сте били уверенији или мање уверени у своје хипотезе?
Ако се то догодило, који експерименти или опсервације су вас
натерали да се промените мишљење? Ако се то није догодило,
да ли је то зато што сте од почетка били у праву? Да ли сте
имали довољно података и опсервација да извучете закључке?
o Шта мислите да би требало урадити другачије, а шта слично
приликом следећег истраживања?



На крају активности учења заснованог на истраживању, можда ћете
желети да од ученика затражите да саставе извештај или презентацију
да би укратко представили то искуство. У том случају, можете користити
апликацију File Drop да бисте омогућили ученицима да поднесу датотеку
у дигиталном облику у којој преносе то што су открили.

Ако ученици раде презентације о открићима током истраживања на часу, онда
их подстакните да воде дискусију и да једни другима упућују коментаре на
изнето. Презентација уживо је важан део начина на који научници
професионалци саопштавају резултате својих истраживања у стварном
животу.
2.2.3 Када треба користити овај сценарио?
Основни сценарио се може применити да би се остварила два најважнија
циља. Прво, он се може користити да би се разумели неки одређени феномени
када један или неколико независних фактора утичу на неку зависну варијаблу.
Друго, он води ученике ка разумевању приступа истраживања – његових фаза,
подфаза и појединачних задатака. У поређењу са другим Go-Lab сценаријима,
он је најједноставнији и могао би се препоручити као први за почетнике код
учења заснованог на истраживању. Због једноставне структуре, он се
препоручује и за наставнике који још нису стручни у примени учења заснованог
на истраживању у раду на часу. Међутим, требало би поменути да није
најпримереније откривати сложеније процесе када би могло бити важно да се
сложени проблем подели на мање делове које могу да решавају различите
групе ученика. Стога би се могли размотрити неки други сценарији описани у
наредним поглављима.
2.2.4 Пример ПУИ
Можете прегледати следеће ПУИ као примере за овај сценарио:
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Потапање и плутање, Кратери на Земљи и другим планетама, Серијска и
паралелно везана кола и ПУИ за биологију „Guppies“ (Рибице)”.
2.3

Приступ слагалице

Приступ слагалице је врста групног учења при коме сваки ученик треба да
сарађује са вршњацима да би се остварили циљеви учења. Код слагалице,
сваки део слике мора бити ту да би се приказала цела слика. Слично томе, код
приступа слагалице је неопходно да сваки ученик да свој допринос за
припрему коначног исхода (Aronson, 2002, стр. 215). Код овог сценарија,
ученици се два пута деле у групе, прво у основне групе (када се проблем
истражује) и потом у стручне групе (које су усмерене на неки посебан део
задатка). По завршетку стручног рада, стручњаци се враћају у основне групе и
проблем се решава комбиновањем свих различитих стручних знања. Када се
сваки стручњак буде вратио у своју основну групу, допринос сваког ученика ће
бити ту да се обликује цела слика, управо као део слагалице.
2.3.1 Фазе истраживања и њихов след
На почетку, ученици се у фази оријентације поделе у основне групе, а
наставник свакој основној групи додељује задатак да испита читав скуп
варијабли које се испитују (као нпр., на слици 6; V1-V3). У фази
концептуализације, сваки ученик из основне групе ће се више упознати са некој
појединачном варијаблом, зато што ће касније постати „стручњак“ у раду са
овом варијаблом. У фази испитивања, ученици прелазе из основних група у
„стручне“ групе. Нарочито, „стручњаци“ из различитих основних група, којима
је додељена иста варијабла, окупљају се у „стручну“ групу за ову варијаблу.
Фаза закључка састоји се од два корака. „Стручне“ групе прво закључују своје
испитивање, а потом се „стручњаци“ враћају у „основне“ групе да би делили
добијене резултате и извлачили коначне закључке. Ово је обрнути прелаз из
„стручних“ група натраг у „основне“ групе. Број и величина група ће зависити
од броја ученика у разреду и доступних рачунара.
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Слика 6. Фазе истраживања и њихов след код приступа слагалице.
Фазе код приступа слагалице могу следити оба пута из основног педагошког
сценарија, односно пут покретачког питања или хипотезе (слика 7). Наставник
ће одлучити који пут треба следити на основу способности и потреба ученика
и доступног времена. Наставник тако може одабрати да користи циклус
истраживања вођен хипотезом или више истраживачки приступ тако што ће
следити пут покретачког питања.
Пут хипотезе треба одабрати када ученици имају јасан преглед свих варијабли
укључених у појаву која се проучава и када треба да почну да раде на
испитивању (тј., када су ученици спремни да испитају одређену хипотезу). Пут
покретачког питања треба да следе ученици који морају да почну рад
отвореним питањем, зато што не знају тачно које су варијабле укључене у
испитивану појаву (тј., ученици треба да утврде које се варијабле квалификују
за укључивање у испитивање). Прецизније, след фаза за пут хипотезе и за пут
покретачког питања дате су у наставку:



пут покретачког питања: оријентација – питање – откривање – тумачење
података – закључак – саопштавање – промишљање
пут испитивања хипотезе: оријентација – хипотеза – експериментисање
– тумачење података – закључак – саопштавање – промишљање
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Пут покретачког
питања
1. Наставник
представља
област
2. Формирање
група;
формулисање
покретачког
питања (све
варијабле)

3. Сваком ученику
се додељује нека
варијабла и он
прелази у стручну
групу; стручне
групе испитују
додељене
варијабле или
односе између
варијабли
4. Стручњаци
извлаче закључке.
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Пут хипотезе
1. Наставник
представља област;
формирање група
2. Формулисање
хипотезе (све
варијабле)

3. Сваком ученику
се додељује
варијабла и он
прелази у стручну
групу; стручњаци
испитују додељене
варијабле

4. Стручњаци
извлаче закључке.
5. Стручњаци
прелазе у основне
групе, деле

Слика 7. Путеви покретачког питања и хипотезе у оквиру истраживачког
циклуса код приступа слагалице.
У Табела 2, предложене су посебне врсте вођења водећи рачуна о путу и
фази/подфази циклуса истраживања. Осим тога, за сваку врсту вођења дат је
кратак опис, у коме се објашњава њихова основна функција.
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Табела 2
Вођење по појединачним путевима и фазама приступа слагалице
Пут

Фаза/подфаза

Вођење

Опис вођења

Оба пута

Све фазе

Алат за вођење
белешки

Води белешке или самостално, или по
упутству.

Апликација
Concept Mapper
(може се
конфигурисати)

Организује концепте и описује
стрелицама односе међу концептима.

Апликација
Hypothesis
Scratchpad
(може се
конфигурисати)

Олакшава формулисање хипотеза.

Апликација
Heuristic

Пружа општи облик добре хипотезе.

Хипотеза

Покретачко
питање

Хипотеза

Концептуализација
– хипотеза

Апликација
Questioning
Scratchpad
(може се
Концептуализација - модификовати у
алату за израду
питање
апликација)

Испитивање –
експериментисање

Покретачко
питање

Испитивање –
откривање

Хипотеза

Испитивање тумачење
података

Page 40 of 94

Олакшава формулисање покретачког
питања.

Апликација
Heuristics

Пружа правила за формулисање доброг
покретачког питања.

Алат за
осмишљавање
експеримената
(Experiment
Design)

Олакшава прављење плана
експеримента и процес осмишљавања
експеримента.

Апликација
Heuristics

Основна правила о томе како треба
радити са варијаблама током
осмишљавања експеримената.

Апликација
Prompts
(захтеви за
унос)

Подсећа ученике да сачувају податке под
одговарајућим називом због тога што ће
у наредној фази требати их преузму.

Апликација
Assignment

Помаже ученицима да изврше валидно
истраживање у лабораторији.

Апликација
Prompts

Подсећа ученике да следе поступак и
побољшава идентификовање онога на
шта треба усмерити пажњу.

Алат Data
Viewer

Олакшава визуелно представљање
података прикупљених током
експеримента.
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Пут

Оба пута

Хипотеза

Фаза/подфаза

Испитивање тумачење
података

Вођење

Опис вођења

Апликација
Prompts

Објашњава ученицима како да учитају
скуп података.

Апликација
Guiding
questions

Посебна питања којима се подржава
тумачење података.

Алат за
закључивање

Олакшава формулисање валидних
закључака.

Апликација
Prompts

Подсећа ученике да сачувају закључак
под одговарајућим називом због тога што
ће у наредној фази требати да га
преузму.

Закључак

Оба пута

Закључак

Апликација
Heuristics

Прати коришћење доказа за подржавање
или одбацивање хипотеза.

Хипотеза

Дискусија –
саопштавање

Апликација
Prompts

Подсећа ученике како да преузму
стручне закључке.

Оба пута

Дискусија –
промишљање

Алат за
промишљање

Пружа подршку ученицима у критичком
мишљењу и евалуацији свог рада.

2.3.2 Смернице за појединачне фазе
У претходном сценарију представљен је цео пут. Он се, међутим, може
модификовати изостављањем неких фаза или усмеравањем веће или мање
пажње на одређене фазе и/или потпору. У овом одељку представљамо кратке
смернице и то по појединачним фазама о томе како треба осмислити ПУИ за
сценарио слагалице. Све смернице су припремљене за пут хипотезе, али уз
мања прилагођавања се такође могу применити за пут покретачког питања. За
сваку фазу осим тога наводимо најпримереније алате. Краће верзије ових
смерница могу се наћи у оквиру „сценарија за ПУИ“ који је представљен у
Graasp-у.
ОРИЈЕНТАЦИЈА
У фази оријентације ученици се деле у основне групе и размишљају о општој
теми, упознају се са посебним аспектима опште теме тако што истражују
неколико ресурса и активирају своја претходна знања. У овој фази, се изводе
активности 1 и 2 из табеле бр. 3 (видети страну 46), при чему ученици
размишљају о теми и присећају се свог претходно стеченог знања.
Током прве активности треба да делујете као модератор дискусије.
Упознавање са темом се може спровести на следеће начине:
 приказивањем једног и/или више видео снимака са YouTube-а. Друга
могућност је да сами снимите видео материјал у коме ћете објаснити
општу тему;
 кратким текстом;
 једним и/или више линкова ка одређеним веб сајтовима.
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Да би се ученици подсетили претходно стеченог знања (друга активност), могу
да:
 запишу у Input Box, све концепте и кључне речи за које мисле да су
повезане са темом,
 одиграју кратак квиз са више понуђених одговора у вези са темом.
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА
Подфаза хипотеза
У подфази хипотеза ученици размишљају о најважнијим концептима који
описују појаву која се проучава. Они потом формулишу посебне хипотезе које
ће испитивати у наредној фази. У овој фази се предузимају активности 3 до 6
из Табела 3, односно ученици идентификују варијабле и односе између
варијабли, дискутују о претпоставкама за формулисање хипотезе и
формулишу хипотезу.
У овој фази можете тражити од ученика да покушају да повежу концепте и
кључне речи које су забележили у претходној фази тако што ће креирати мапу
концепта.
Пре него што ученици почну да креирају мапу концепта, можете им дати
релевантну назнаку:
"Мапа концепта је визуелна представа ваших мисли, информација и знања.
Она садржи концепте и односе између тих концепата који су визуелно
представљени стрелицама и бојама. То вам помаже да организујете
информације и пружа структуру која вам помаже да лакше дођете до нових
идеја."
Пошто ученици израде мапу концепта, можете их подстаћи питањима да би
сте обезбедили да мапа концепта сваког ученика садржи најмање подскуп
варијабли које ће се испитивати у наредној фази.
У основној групи, ученици прво дискутују о претпоставкама за формулисање
хипотезе, а потом сваки члан основне групе формулише хипотезе
користећи апликацију Hypothesis Scratchpad. Током формулисања хипотеза,
ученицима се дају неке од следећих назнака:





Добра хипотеза се може формулисати у облику изјаве „АКО...
ОНДА…“, која треба да укључује једну зависну и најмање једну
независну варијаблу. На пример: АКО се независна варијабла повећава,
ОНДА се зависна варијабла смањује.
При формулацији хипотезе, користите само једну зависну варијаблу.
Водите рачуна о томе да хипотеза не мора да буде потврђена након
експеримента. То није проблем. Многи научни експерименти су
довели до важних сазнања због тога што су на основу њих неке
хипотезе биле одбачене.

Уопштено говорећи, у овој фази водите рачуна да ученици користе
одговарајуће варијабле и подстичите их да обраћају пажњу на назнаке које им
се дају.
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ИСПИТИВАЊЕ
Подфаза експериментисања
У подфази експериментисања, ученици формирају стручне групе. Они потом
осмишљавају и изводе експерименте. Свака стручна група испитује неку другу
варијаблу да би потврдила или одбацила неку хипотезу. У овој фази се изводе
активности 7 до 11 из Табела 3, односно ученици прелазе из основних у
стручне групе, упознају се са лабораторијом коју треба да користе, дискутују о
претпоставкама за осмишљавање експеримента, осмишљавају експеримент,
изводе експеримент и записују своје опсервације.
На почетку ове фазе, можете кратко разговарати са ученицима у свакој
стручној групи о циљу формирања те стручне групе. Ученици треба да знају
да ће свака стручна група усавршити знање о некој другој варијабли. На
пример, ако се основна група састојала од четири члана, сваки члан ће постати
стручан за једну варијаблу која се испитује. Сви ученици у стручној групи ће се
концентрисати на само једну варијаблу. Након овог кратког разговора, можете
се побринути да сви ученици у стручној групи знају коју ће варијаблу
испитивати.
Ученици треба да се упознају са лабораторијом како би правилно планирали
испитивања која ће спроводити. Први утисак могу стећи тако што ћете пустити
ученике да се накратко упознају са лабораторијом (нпр., 5 минута) или тако
што ћете припремити кратак видео са објашњењем најважнијих елемената и
функција лабораторије.
Наредни корак је да ученици израде детаљан план за извођење
експеримената. За то се може користити алат за осмишљавање
експеримената. Пре него што сваки ученик употреби овај алат, можете од њих
тражити да у групи у којој изводе експеримент продискутују следећа питања:
 Коју варијаблу ћете мерити? Другим речима: Која је ваша зависна
варијабла? Објасните молим вас због чега сте одабрали ову
варијаблу.
 Коју ћете варијаблу мењати? Другим речима: Која је ваша независна
варијабла? Објасните молим вас због чега сте одабрали ову
варијаблу.
 Које варијабле треба да контролишете - задржите у неизмењеном
облику - у експерименту који изводите? Другим речима: Које су ваше
контролне варијабле? Објасните молим вас због чега.
Када ученици унесу мерења у алат за осмишљавање експеримената
(Experiment Design), сви подаци ће се аутоматски сачувати у формату који у
наредној фази може да користи апликација Data Viewer. Од ученика можете
тражити и да забележе оно што су приметили током експеримената
користећи алат за опсервације (Observation Tool).
Током експериментисања, ученицима можете поставити низ питања која
подстичу на размишљање, као на пример: „Да ли сте испланирали све
неопходне радње пре него што сте извршили експеримент?“ „Да ли сте
прикупили довољно података?“
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Подфаза тумачења података
У подфази тумачења података ученици могу користити апликацију Data Viewer
током припреме графикона са подацима и испитати однос између варијабли
(независних и зависних) које су испитиване у претходној фази. У овој фази се
изводи активност 12 из Табела 3, односно ученици тумаче податке које су
добили извођењем експеримената.






Апликација Data Viewer је алат који помаже ученицима да креирају
графиконе и/или табеле са подацима за сва забележена мерења за
независне и зависне варијабле. Подстакните ученике да израде
најмање један графички приказ добијених података.
Осим тога, можете убацити један Input Box и пружити ученицима питања
која ће им служити као смернице да бисте им помогли да испитају
односе између варијабли.
Кажите ученицима да се врате на фазу експериментисања ако нису
прикупили довољно података.

ЗАКЉУЧАК
У фази закључка ученици извлаче закључке из експеримената користећи алат
за закључивање (Conclusion Tool) да би преузели оно што су претходно
урадили (хипотезе, графиконе, опсервације). Осим тога, они дискутују о
закључку који су извукли у стручним групама и припремају стручне
презентације како би у својим основним групама саопштили добијене
резултате. У овој фази се изводе активности 13 до 15 из Табела 3, односно
ученици извлаче закључак, дискутују о закључцима у стручним групама и
припремају стручне презентације.
Док користе алат за закључивање (Conclusion Tool), ученицима дајте назнаке
као што су на пример ове које следе:


Закључак до кога сте дошли треба да оправдате на основу доказа
које сте прикупили током фазе истраживања. Ти докази ће вам
помоћи да дате одговор о томе да ли вашу хипотезу треба подржати
или одбацити.

Осим тога, ученике треба да подржите у формирању валидних закључака.
Укажите на погрешне закључке и подстакните их да понове експерименте да
би дошли до закључка који се може бранити.
Ученици могу да припреме стручне презентације у Power Point формату и да
их учитају у ПУИ користећи апликацију File Drop. У стручним презентацијама
ученици треба да настоје да пруже довољно доказа из експеримената које су
извели да би њихова хипотеза била одбачена или потврђена. Проверите да
ли су све стручне групе учитале своје презентације у апликацију File Drop.
Током припреме стручних презентација, ученицима треба да пружите неке
назнаке, као на пример:


Добра стручна презентација треба да садржи информације о
проучаваном проблему, испитиваној хипотези, спроведеном
истраживању, прикупљеним подацима и извученом закључку.
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ДИСКУСИЈА
Подфаза комуникације
У подфази комуникације ученици се враћају у своје основне групе. Они
обавештавају остале чланове групе о својим закључцима, да би сада заједно
дошли до коначног закључка. У овој фази се изводе активности 16 до 20 из
Табела 3, односно ученици прелазе из стручних у основне групе, саопштавају
резултате члановима основних група, дискутују о својим закључцима у
основној групи, записују коначан закључак и дискутују о закључцима свих
осталих група.
Током првог корака ове фазе, ученици се враћају у своје основне групе и
својим вршњацима представљају резултате и закључке до којих су дошли.
Својим презентацијама могу приступити преко апликације File Drop.
У наредном кораку, ученици у својим основним групама морају доћи до неког
коначног закључка и записати га у Input Box.
На крају ове фазе, можете цео час дискутовати са ученицима о коначним
закључцима до којих су дошли. Осим тога, можете тражити да детаљније
образложе како се то што су радили и исходи њиховог рада могу применити у
различитим окружењима, да би ученици могли да препознају различите
аспекте научне праксе.
Подфаза промишљања
Подфаза промишљања је последња фаза циклуса истраживања у којој
ученици учествују у активностима размишљања које им помажу да критични
размисле о процесу учења који су прошли. У овог фази се изводи активност 21
из Табела 3, односно ученици размишљају о следу активности.
Ученици могу користити алат за промишљање (Reflection Tool) да би завршили
активности размишљања или одговорили на питања која подстичу на
размишљање, као што су питања наведена у наставку, у Input Box-у:




Размислите критички о томе да ли сте све активности исправно
извршили.
Евалуирајте остварени успех или неуспех размишљајући о томе што
сте радили у свим фазама процеса учења.
Размислите о томе које се друге стратегије могу применити за то
што сте радили и наведите активности које би се могле извршити
на неки други начин.
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Табела 3
Уобичајени след активности у сценарију слагалице
Корак
број

Кратак опис
активности

Фаза у ПУИ
(Pedaste et al.
2015)

Подфаза у ПУИ
(Pedaste et al.
2015)

Онлајн/офлајн
начин рада

Начин рада
у разреду
(цео
разред;
групно;
прелазак
са једног
на други
начин
рада;
самосталан
рад)

Онлајн
ресурси које
треба
користити

1

Оформити
основне групе

Дискусија

Комуникација

Офлајн рад

Прелазак са
рада са
целим
разредом
на рад у
основним
групама

-

2

Размишљање о
теми

Дискусија

Комуникација

Офлајн рад

Основна
група

-

3

Подсећање на
претходно
стечена знања

Оријентација

Оријентација

Онлајн рад

Самосталан
рад

Input Box;
Апликација
Uday's
Scratchpad

4

Идентификовање
варијабли и
односа између
варијабли

Концептуализација

Постављање
хипотезе

Онлајн рад

Самосталан
рад

Апликација
Concept
mapper

5

Дискусија о
претпоставкама
за формулисање
хипотезе

Дискусија

Комуникација

Офлајн рад

Основна
група

-

6

Формулација
хипотезе

Концептуализација

Постављање
хипотезе

Онлајн рад

Самосталан
рад

Апликација
Hypothesis
Scratchpad

7

Оформити
стручне групе

Дискусија

Комуникација

Офлајн рад

Прелазак из
основних у
стручне
групе

-

8

Упознавање са
лабораторијом
која ће се
користити

Испитивање

Експериментисање

Онлајн рад

Самосталан
рад

Онлајн
лабораторија

9

Дискусија о
претпоставкама
за
осмишљавање
експеримента

Дискусија

Комуникација

Офлајн рад

Стручна
група

-

10

Осмишљавање
експеримента

Испитивање

Експериментисање

Онлајн рад

Самосталан
рад

Алат
за
осмишљавање
експеримената
(Experiment
Design)

11

Извођење
експеримента и
записивање
опсервација

Испитивање

Експериментисање

Онлајн рад

Самосталан
рад

Онлајн
лабораторија;
Алат за
опсервације
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Корак
број

Кратак опис
активности

Фаза у ПУИ
(Pedaste et al.
2015)

Подфаза у ПУИ
(Pedaste et al.
2015)

Онлајн/офлајн
начин рада

Начин рада
у разреду
(цео
разред;
групно;
прелазак
са једног
на други
начин
рада;
самосталан
рад)

Онлајн
ресурси ко
треба
користити

(Observation
Tool)
12

Тумачење
података
добијених
извођењем
експеримента

Испитивање

Тумачење
података

Онлајн рад

Самосталан
рад

Алат
Viewer

13

Извлачење
закључка

Закључак

Закључак

Онлајн рад

Самосталан
рад

Алат
закључивањ
(Conclusion
Tool)

14

Дискусија о
закључцима
стручних група

Дискусија

Комуникација

Офлајн рад

Стручна
група

-

15

Припрема
стручне
презентације

Дискусија

Комуникација

Онлајн рад

Стручна
група

Апликација
Padlet;
Апликација
Drop

16

Враћање из
стручних у
основне групе

Дискусија

Комуникација

Офлајн рад

Враћање из
стручних у
основне
групе

-

17

Саопштавање
резултата
члановима
основних група

Дискусија

Комуникација

Онлајн рад

Основна
група

Апликација
Drop

18

Дискусија о
закључку у
основној групи

Дискусија

Комуникација

Офлајн рад

Основна
група

-

19

Записивање
коначног
закључка

Дискусија

Комуникација

Онлајн рад

Самосталан
рад

Апликација
Input Box

20

Дискусија о
закључцима свих
група

Дискусија

Комуникација

Офлајн рад

Цео разред

-

21

Размишљање о
следу активности

Дискусија

Промишљање

Онлајн рад

Самосталан
рад

Алат
промишљањ
(Reflection
Tool)

2.3.3 Офлајн активности
Офлајн активности се морају извршавати увек када се њима додаје вредност
процесу учења. Преласци између онлајн и офлајн активности су могући у било
којој од пет фаза истраживања (оријентација, концептуализација, испитивање,
закључак и дискусија). На пример, током фазе истраживања, можете пустити
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ученике да у стручној групи дискутују о офлајн претпоставкама за
осмишљавање експеримента.
Током фазе дискусије, када ученици или размишљају о претходним
активностима, или међусобно комуницирају, офлајн активности додају
вредност филозофији интеракција између ученика у основним и стручним
групама. Од неколико првих корака у следу активности, нека офлајн активност
би могла да буде од користи ученицима док размишљају о теми. Други
тренутак када би могло бити неопходно увести офлајн активности међу
ученицима је да се омогући формирање основних и стручних група. У овом
другом случају, ученици се у почетним/основним групама морају подстаћи да
дискутују и одлуче на ком стручном знању ће надограђивати свој рад, тако да
све испитиване варијабле буду додељене стручњацима.
Следећа тачка на коју треба обратити пажњу током рада у стручним групама
је када стручњаци за иста знања саопштавају резултате и извлаче закључке.
Стручњаци комуницирају офлајн и потребно је да дођу до ваљаних закључака
и да користе довољно доказа којима ће подржати те закључке. Када се
стручњаци врате у основне групе, водиће се још једна значајна офлајн
дискусија. У том случају, сваки стручњак у групи треба да обавести вршњаке о
закључцима до којих је дошао, а основне групе треба потом критички да
размишљају о ваљаности резултата до којих су дошли њихови вршњаци и да
дођу до истог свеобухватног закључка.
2.3.4 Када треба користити овај сценарио?
Приступ слагалице треба користити када постоји више варијабли и/или
спектар вредности варијабли који треба испитати како би се на одговарајући
начин описала нека појава. У таквим случајевима, кроз приступ слагалице ће
се задаци поделити групама ученика, што омогућава да се за краће време
ради са значајним бројем варијабли.
Осим тога, приступ слагалице је погодан када се очекују велика одступања код
поступака прикупљања података, тако да би било добро имати различите
групе ученика како би се омогућила поређења међу тим групама прикупљених
података.
Осим тога, приступ слагалице повећава интеракцију између ученика и појачава
ефекат колаборативног учења. Интеракција међу ученицима ће такође
подразумевати изношење аргумената, при чему се стручно знање шири међу
ученицима. У том погледу, приступ слагалице би могао подржати развој
вештина изношења аргумената.
2.3.5 Пример ПУИ
Пример ПУИ код приступа слагалице је креиран на тему Омовог закона.
2.4

Шест шешира за размишљање

Шест шешира за размишљање Едварда де Боноа3 је широко усвојена техника
за подстицање креативности у различитим областима, као што су пословно
3

De Bono, E. (1999). Six Thinking Hats. Penguin.
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управљање, образовање и интеракција између људи и рачунара. У суштини,
Шест шешира за размишљање пружа упутства за усвајање различитих
начина размишљања, које представља шест шешира у различитим бојама:
бели (неутралне информације), црвени (осећања и емоције), црни (строга
критика), жути (користи и оптимизам), зелени (енергија и слобода) и плави
(контрола и управљање).
2.4.1 Фазе истраживања и њихов след
На сваку фазу истраживања се може применити више од једног шешира у боји
(одн., начина размишљања). У Табела 4 приказано је који су шешири
релевантни за које фазе истраживања.
Табела 4
Шест шешира у бојама, фокус у размишљању и њихов значај за фазе
учења заснованог на истраживању Go-Lab-а
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.

Conceptualization: Identify the possibilities,
Creativity &
alternatives and new ideas; an opportunity to
Alternatives
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.

Ова техника за подстицање креативности се обично користи у раду у групама.
Учесници на главама могу имати праве или замишљене шешире (односно, сви
чланови групе се замоле да гласно заједно изговоре коју боју шешира носе или
се представи слика шешира тако да је сви они могу видети). Да би се
Go-Lab 317601
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обезбедило да учесници буду свесни одређеног начина размишљања у коме
су и да би они на основу тога размишљали са истим фокусом, важно је извести
стављање и скидање шешира као експлицитан поступак (одн., гестикулацију
или изговарање чина промене шешира). Осим тога, чланови групе треба
истовремено да користе шешире исте боје. Заменом шешира, учесници могу
да промене фокус размишљања или да преусмере мисли и међусобну
интеракцију (и вербалну, и невербалну). Шешири се осим тога могу користити
редом који се сматра примереним и могу се понављати онолико пута колико је
потребно да би се дато питање решило.
Примена Шест шешира за размишљање у основном педагошком моделу GoLab-а је релативно једноставна, како је илустровано и описано на Слика 5.
Водите рачуна о томе да се од наставника захтева да оркестрира процеса
замене шешира, због тога што је то колаборативна активност. Међутим, ако је
разред велики, усклађивање овог процеса може бити нешто теже. Друга
могућност је да се разред подели у више мањих група. Свакој групи се одређује
вођа; вођа групе је одговоран за координисање тренутка у коме треба
променити шешире и води рачуна да чланови групе примењују исти фокус у
размишљању о питању које се испитује.

Слика 5. Пример примене Шест шешира за размишљање на фазе учења
заснованог на истраживању.
Иако је на Слика 5 илустровано које се боје шешира могу примењивати на
одређене фазе учења заснованог на истраживању, наставник (или ученик који
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је вођа групе) има доста слободе да прилагоди коришћење шешира на основу
способности и избора чланова групе, динамике групе и одређених фактора
који су производ дате ситуације.
Као што је приказано на Слика 5, постоје два пута – пут хипотезе (пут са десне
стране) и пут питања (пут са леве стране), који подразумевају коришћење
различитих боја шешира или различитих начина размишљања. Избор пута
зависи од спремности ученика. Пут хипотезе би требало одабрати ако су
ученици већ утврдили све варијабле везане за тему о којој се говори и ако су
спремни да испитају одређене хипотезе (тј., у фази испитивања). Пут питања
треба одабрати ако ученици имају за циљ да испитају тему о којој се говори
при чему не знају тачно које су варијабле релевантне или немају неку посебну
хипотезу да испитају.
Осим тога, иако у већини фаза и подфаза истраживања ова два пута имају
сличне шеме коришћења шешира (или следа начина размишљања), постоје и
одређени изузеци. На пример, у фази концептуализације, пут хипотезе почиње
ношењем жутог шешира (логичко размишљање), након чега следи црни
шешир (просуђивање и опрез), док пут питања почиње ношењем зеленог
шешира (креативност и друге могућности), након чега се такође ставља црни
шешир. Треба обратити пажњу на то да се плави шешир може користити у
свим фазама за управљање, праћење и контролу одговарајућег процеса,
пошто он ради као нека врста мета-когнитивне стратегије.
Табела 5
Вођење у различитим путевима и фазама са шеширима одговарајућих
боја
Опис вођења
Пут

Фаза/подфазе
Шешири

Хипотеза

Оријентација

Питање
Хипотеза

Алат за вођење белешки

Бели
Жути

Црни

Зелени

Црни

Алат за вођење белешки
Апликација
Concept
mapper

Концептуализациј
а
Питање
Хипотеза
Питање

Откривање и
експериментисањ
е

Хипотеза

Тумачење
података

Жути
Зелени

Питање
Хипотеза
Питање

Go-Lab 317601

Апликација
Hypothesis
scratchpad

Апликација Questioning
Scratchpad

Плави
(управљање
, праћење и
контрола)

Алат за осмишљавање
експеримената
Апликација Guiding
questions
Алат Data Viewer

Црни
Апликација Guiding
questions

Питање
Хипотеза

Елементи за подршку
учењу

Закључак

Бели

Жути

Алат за закључивање

Дискусија

Црни

Црвен
и

Алат за промишљање
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2.4.2 Смернице за појединачне фазе
У претходном сценарију представљен је цео пут. Он се, међутим, може
модификовати изостављањем неких фаза или усмеравањем веће или мање
пажње на одређене фазе и/или потпору. У овом одељку представљамо кратке
смернице и то по појединачним фазама о томе како треба осмислити ПУИ за
сценарио Шест шешира за размишљање. За сваку фазу осим тога наводимо
најпримереније алате. Краће верзије ових смерница могу се наћи под
„сценарио за ПУИ“ одабраном у Graasp-у.
Пут хипотезе се бира као стандардни сценарио за Шест шешира за
размишљање, ако се има у виду претпоставка да наставник обично ученицима
пружа преглед варијабли које треба проучити у датом експерименту.
Сваком ученику (или групи ученика) треба дати наређане шешире у бојама,
при чему на сваком треба да буде назначена одговарајућа кључна
карактеристика датог шешира у боји (Слика 6), који служе као подсетници
ученицима за начин размишљања који би требало да примењују.

Слика 6. Карте за Шест шешира у боји на којима су приказане кључне
карактеристике одговарајућих шешира.
Ако у разреду има петнаестак или мање ученика, наставник може да управља
тиме који шешир треба применити у којој фази/подфази тако што гласно
изговара боју шешира који ученици треба да „ставе на главу“. Ученици потом
стављају карту одговарајуће боје на добро видљиво место да би били свесни
начина размишљања који треба примењивати и који одговара датој боји. Од
пресудне је важности да ученици буду усклађени, тако што се ангажују у
оквиру исте фазе истраживања у истом когнитивном/афективном процесу. Ако
у разреду има више од 15 ученика, ученике треба поделити у групе од по пет
ученика. За сваку групу се бира или именује вођа групе који је одговоран за
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координацију промене шешира, спровођење онога што наставник каже и
приказивање одговарајуће карте. Да би се квалификовао за вођу групе, ученик
треба да уме да срочи и са самопоуздањем пренесе упутства другима.
Величина групе од 15 ученика је препоручени праг: испод или изнад кога се
активности промене шешира спроводе у пленуму, односно у групама. Овај
праг ипак може бити и другачији, у зависности од окружења у учионици и од
избора ученика, као и од њиховог понашања.
ОРИЈЕНТАЦИЈА
У фази оријентације ученицима се саветује да ставе бели шешир на главу, што
подразумева да треба да испитају основне чињенице и информације које се
односе на истраживану тему. Наставник може ученицима пружити неколико
ресурса или тражити да ученици пронађу те ресурсе, на пример у школској
библиотеци, на посебно специјализованим сајтовима, видео материјалу на
YouTube-у и у документарним ТВ филмовима. Ученици треба да прочитају
дате ресурсе како би се упознали са темом и како би се на тај се начин
припремили за наредне фазе учења. Да би се олакшало разумевање
информација из ресурса, ученици се подстичу да користе алат за вођење
белешки.
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА
У зависности од пута који треба одабрати, ова фаза почиње ношењем жутог
шешира у случају пута хипотезе и зеленог шешира у случају пута питања.
Пут хипотезе: ношење жутог шешира подразумева да ученици истражују
кључне концепте везане за лабораторију/испитивану појаву, тако што утврђују
који су њихови позитивни аспекти, вредности и користи (нпр., значај за њихов
свакодневни живот; унапређене вештине логичког размишљања). Ипак,
ученици треба да обрате пажњу на могуће предрасуде, које се могу ублажити
кроз групне дискусије које осим тога могу помоћи и да се одржи њихово
ангажовање у овом процесу. Осим тога, сва алата који подржавају овај процес
су апликација Concept Mapper и апликација Hypothesis Scratchpad. Ученике
треба замолити да ставе црни шешир када користе било који од ова два алата.
Слично томе, треба их саветовати да анализирају потешкоће и ризике са
којима су се сусрели, тако што ће пронаћи када и зашто се ствари могу
одвијати погрешно и како то треба исправити. Пошто заврше мапу концепта
или пошто формулишу хипотезу, ученици треба да их критички провере како
би утврдили све потенцијалне замке или пропусте. Мапа, односно хипотеза из
ове фазе треба да им омогуће да несметано раде у наредној фази.
Пут питања: ношење зеленог шешира подразумева да се ученици подстичу
да буду креативни да би дошли до нових идеја. На основу чињеница и
информација прикупљених у фази оријентације, ученици могу користити алат
- Question Scratchpad - да би формулисали нова питања за истраживање
других идеја. Следећа назнака се може дати у циљу ефективног коришћења
овог алата: „Добра питања вас могу подстаћи да истражите одређену тему. За
формулисање релевантног питања, можете користити уобичајене речи за
питања као што су „како“, „шта“, „када“ и изразе као што су „ако ... онда“, „веће
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од“ или „повећање“, да би сте испитали могуће односе између варијабли.“
Слично као и код пута хипотезе, од ученика треба тражити да носе црни шешир
да би препознали могуће грешке.
ИСПИТИВАЊЕ
Подфазе откривања и експериментисања:
Од ученика који следе пут хипотезе се тражи да носе жути шешир (видети како
се овај шешир карактерише у фази концептуализације) и да користе алат за
осмишљавање експеримената (Experiment Design) (у наставку: АОЕ) за израду
детаљног плана за експерименте које ће изводити. Пре процеса израде плана,
ученици треба да се упознају са лабораторијом, тако што ће, на пример,
погледати неки видео (видети фазу оријентације).
Од ученика који следе пут питања се тражи да носе зелени шешир (видети
како се овај шешир карактерише у фази концептуализације). Уместо да
користе АОЕ, ученици се могу замолити да размисле о следећим питањима:
Коју варијаблу ћете мерити и због чега? Коју ћете варијаблу мењати и због
чега? Које варијабле треба да контролишете током експеримента и због чега?
Подфаза тумачења података:
Ученицима се каже да ставе црни шешир док критички испитују податке.
Ученици нарочито треба да буду опрезни док просуђују да ли је формулисане
хипотезе/питања могуће верификовати/да ли је могуће на њих одговорити.
Треба размотрити супротне аргументе. Алат Data Viewer се може користити за
преглед података који су аутоматски сачувани у АОЕ и на тај начин се
припремају графикони и анализирају односи између варијабли које су
испитиване у претходној фази. Осим тога, ученицима се могу дати нека
питања за вођење да им се помогло да извлаче закључке о односима међу
варијаблама. У случају да ученици немају довољно података, треба их
подстаћи да се врате у подфазу експериментисања како би прикупили више
података.
ЗАКЉУЧАК
У фази закључка, и од ученика који следе пут хипотезе, и од ученика који следе
пут питања се тражи да ставе бели шешир и након тога жути шешир, и да након
тога, у зависности од настале потребе, ставе један од та два шешира.
Имплицира се да ученици треба поново да се позабаве чињеницама и
информацијама проучаваним у фази оријентације и да потом логички
евалуирају позитивне и негативне налазе експеримената. Ученици могу
користити алат за закључивање да би преузели хипотезе/питања, податке,
графиконе и друго што су урадили у претходним фазама. Овај алат им такође
може помоћи у припреми презентација и саопштавању резултата.
ДИСКУСИЈА
У фази дискусије, и у случају пута хипотезе, и у случају пута питања,
ученика се тражи да носе црни шешир као и црвени шешир. Овим
имплицира да би ученици требало да саопштавају своје аргументе и
супротстављају позитивне и негативне аргументе. То им омогућава
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критички размишљају о могућим грешкама. При размишљању о увидима до
којих су дошли и о искуствима стеченим у процесу учења заснованог на
истраживању и при саопштавању ових увида и искустава, ученици могу
изражавати своја осећања (нпр., поносан, забављен, фрустриран, изненађен)
да би to истакли то што желе да кажу. Ученици могу користити алат за
промишљање као подршку у раду у овој фази. То је алат који ученицима пружа
повратне информације о томе како користе ПУИ. Нарочито, он приказује
проценат времена које је ученик провео у свакој фази истраживања у
поређењу са стандардом (који треба да постави наставник). Ученици се потом
одређеним питањима подстичу да размишљају о томе како су користили ПУИ,
као на пример: Зашто сте потрошили много више времена у одређеној фази?
Напомена: У свим фазама истраживања ученици увек носе плави шешир
заједно са другим шеширима. Имплицира се да ученици треба да прате
сопствене ставове и понашање како би се обезбедило да поштују смернице за
различите начине размишљања. То је у суштини мета-когнитивна стратегија.
2.4.3 Офлајн активности
Код сценарија Шест шешира за размишљање, пресудно је важно да се
ученици упознају са импликацијама сваког од шест шешира у боји. Шешири
симболизују шест начина размишљања који пак нису у потпуности
ортогонални; то неке ученике може збунити. Да би се то избегло, препоручује
се да пре планираних сценарија у лабораторији представе одговарајући
примери и праксе. Пошто је овај приступ у настави примењив на велики број
различитих области, корисно је или оправдано у погледу трошкова да се
одређено време потроши на обуку ученика са циљем да они овладају овом
техником. Ако се утврди да су неки ученици посебно вешти у примени шешира,
они се могу именовати за вође група да би „управљали“ процесом мењања
шешира у својој групи. То је нарочито корисно у случају великог броја ученика
у разреду, пошто се сматра да је тешко синхронизовати рад петнаест или више
ученика. Другу припрему треба извршити са знаком од карата у шест боја, које
би требало обложити заштитном фолијом да би се могле дуже користити.
Што се тиче самог процеса истраживања, офлајн активности би требало
спроводити уколико за то има времена. Може се догодити да импликације
фаза и подфаза истраживања неки ученици не разумеју без објашњења. Стога
се препоручује да им то објасните на одговарајућим примерима у физичкој
лабораторији и да им покажете како се те примене у физичком окружењу могу
пренети у виртуелно окружење.
2.4.4 Када треба користити овај сценарио?
Техника Шест шешира за размишљање се заправо примењује у настави
природних наука и математике и технологије (Childs, 2012; Garner & Lock,
2010), при чему је утврђено неколико предности ове технике. Она, укратко,
може:


одразити процес експериментисања у оквиру природних предмета,
математике и технологије;
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помоћи у поједностављивању, па стога и у усмеравању пажње на један
процес;
омогућава спровођење колаборативне групне активности учења;
пружа заједнички језик у оквиру групе, и истовремено елиминише его и
смањује конфронтацију;
унапређује креативност и решавање проблема;
подстиче разноврсност у размишљању и емпатију;
негује вештине евалуације које воде унапређивању процеса и
испитивању нове хипотезе.

Овај сценарио је нарочито моћан алат када се примењује у разреду са
релативно малим бројем ученика (мање од 15 ученика), због тога што
подразумева синхронизовање мењања шешира и истовремену интеграцију са
фазама/подфазама истраживања. Пошто овај сценарио садржи и елементе
игре - процес мењања шешира, извикивање боја шешира од стране
наставника/вођа група, боје шешира већ саме по себи чине окружење живљим
него што је иначе - он може бити делотворан у грађењу позитивне и пријатне
атмосфере за учење, као и међусобног поверења међу учесницима.
2.4.5 Пример ПУИ
Пример ПУИ за Шест шешира за размишљање је креиран за тему
Архимедовог принципа.
2.5

Учење кроз критику

Учење кроз критику експерименталног приступа других се сматра моћним
начином учења, а способност критиковања метода истраживања се такође
сматра вештином која указује на то да су ученици овладали истраживањем
(National Research Council, 2000). Евалуирати да ли је одабрани научни
приступ примерен за долажење до одређених закључака се сматра суштински
важном вештином у правом научном раду, па тако и у процесу учења
заснованом на истраживању код ученика. Дејвис (Davis, 2004, стр. 92), на
пример, сугерише да се ученици подстакну питањима као што су: „Колико су
добри методи за овај доказ ...?“ Постоје докази да кроз критиковање неког
научног метода, ученици стичу боље вештине истраживања, као у раду Лин и
Ејлона ((Linn & Eylon, 2006)) па се стога представљање критике препоручује
као експлицитан део циклуса учења заснованог на истраживању (видети, нпр.,
код Сампсона, Грумса и Вокера (Sampson, Grooms, & Walker, 2011)). Основни
задатак који се представља ученику у овом сценарију је да просуди да ли се
метод коришћен за испитивање хипотезе или за давање одговора на питање
у представљеној студији може унапредити.
Овај се сценарио разликује од сценарија „Пронађите грешку“ (видети одељак
2.7) по томе што у сценарију „Пронађите грешку“ ученици морају да критикују
неко тумачење одређене области, док у сценарију „Учења кроз критику“ морају
да критикују одређени научни метод.
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2.5.1 Фазе истраживања и њихов след
Главна фаза која је и карактеристична за овај сценарио је фаза „критичког
промишљања“, када је ученицима представљена нека поставка експеримента
(у облику одељка о методу из научног часописа или описа како би неки
замишљени ученик извршио дати експеримент) које они морају да евалуирају
и да осмисле свој приступ који је другачији од оног представљеног. Пре тога
им се представља општи приступ у ПУИ (Увод) и оријентишу се (уопштено и
посебно) на тему, што укључује подсећање на претходно стечено знање. У
фази закључка ученици морају да извлаче закључке из експеримента који су
сами извели и могу да упоређују своје резултате са приступом тих других
ученика. Те су фазе укратко представљене на Слика 7

Слика 7. Преглед фаза код учења кроз критиковање.
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Табела 6
Пример вођења за учење кроз критиковање
Фаза

Подфаза

Алат

Опис вођења
Објашњење циљева учења, структуре
ПУИ и могућих техничких захтева.

Увод

Општа
оријентација

Поље за
слободан унос
Мапа концепта
MC квиз

Овде се од ученика тражи да изведу
одређена предвиђања користећи
лабораторију или видео материјале

Посебна
оријентација
Критичко
размишљање

Испитивање

Ученицима се даје општи увод и
рекапитулира се њихово претходно
знање.

Поље за
слободан унос
Алат за
осмишљавање
експеримената
Алат Data Viewer
Алат за
опсервације

Представља се поставка експеримента
коју треба критиковати

Ученици изводе своје експерименте који
су другачији од представљених
експеримената

Закључак

Алат за
закључивање

Размислите о подацима које сте
прикупили, који ће вам подаци помоћи да
потврдите или да оповргнете своју
хипотезу?

Дискусија

Апликација File
DropFile drop
алат

Предају се извештаји и ученици могу
упоређују своје поставке и резултате са
поставкама и резултатима других
ученика

2.5.2 Смернице за појединачне фазе
У претходном сценарију представљен је цео пут. Он се, међутим, може
модификовати изостављањем неких фаза или усмеравањем веће или мање
пажње на одређене фазе и/или потпору. У овом одељку представљамо кратке
смернице и то по појединачним фазама о томе како треба осмислити ПУИ за
основни сценарио. За сваку фазу осим тога наводимо најпримереније алате.
Краће верзије ових смерница могу се наћи под „сценарио за ПУИ“ одабраном
у Graasp-у.
УВОД
Функција увода је ученицима пружи опште циљеве и структуру за рад који их
очекује. Овде се осим тога могу набројати и захтеви који су више практичне
природе.
Увод садржи:


циљеве учење за ПУИ. Ти су циљеви учења усмерени на знање о датој
области („Стећи знање о хемијским реакцијама киселина и база и о
процесу диазотације“) или на вештине („Мерити тачно, одредити да су
мерења поуздана“). Код сценарија учења кроз критиковање, један од
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циљева увек треба да буде да се стекне способност просуђивања
квалитета поставке неког експеримента.
Структура ПУИ: Ученицима треба укратко објаснити фазе кроз које ће
проћи и њихове функције
(Технички) захтеви за извођење ПУИ

На пример, да ли су потребни неки одређени програмски додаци (plugins) за
функционисање одређене лабораторије која је овде објашњена, евентуално
са линком до странице на којој је дато објашњење додатка.
ОПШТА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Функција ове фазе је да се ученицима пружи увод за општу тему и да се они
подсете свог (претходног и новог) знања.
Увод може бити дат кроз


видео материјал, са YouTube-а или можете сами снимити свој видео
материјал у коме ћете сами објаснити општу тему,
o кратак текст,
o линк до одређеног веб сајта.

Ученици се могу подсетити на стечено знање тако што ћете их пустити да:






напишу кратак преглед онога што су видели или прочитали у уводу
(можете користити поље за слободан унос текста или дозволити
ученицима да учитају неку датотеку;)
креирају мапу концепта. Ученицима са мање претходног знања можете
дати делимично завршену мапу концепта. (Мапу концепта можете
објаснити на следећи начин: „Мапа концепта је визуелна представа
ваших мисли, информација и знања. Мапа концепта садржи концепте и
односе између тих концепата који су визуелно представљени
стрелицама и бојама.“;
одиграју кратак квиз са више понуђених одговора у вези са темом.

ПОСЕБНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Функција ове фазе је да се ученицима дају директне информације о датој теми
ПУИ и да се подстакне радозналост ученика, што можете урадити тако што
ћете их замолити да предвиде како ће се неки процес одвијати, након чега
треба да упореде своје одговоре са „тачним“ одговорима.
Ова се фаза може састојати од следећих компонената:





кратког текста/видеа у коме се објашњава дата тема;
једног (или више) питања у којима се од ученика тражи да предвиде шта
ће се догодити у одређеном случају после кога (којих) следи видео и/или
пример лабораторије у којој ученици могу да провере да ли су њихова
предвиђања била тачна;
интерактивне апликације која омогућава ученицима да истраже дату
тему (уколико је таква апликација доступна).
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КРИТИЧКО РАЗМИШЉАЊЕ
Функција ове фазе је да се ученици пусте да критички размишљају о датој
поставци експеримента.
Ова се поставка експеримента може представити у облику:



научног рада о студији о области из које је дата лабораторија,
описа скупа експеримената које сте сами извршили (и у које сте унели
одређени број уобичајених грешака).

Пошто сте прочитали ову поставку експеримента, можете ученицима
поставити нека од следећих питања:








Које варијабле се користе у поставци представљене студије? Које су
независне варијабле, зависне варијабле и контролне варијабле у овом
експерименту?
Да ли су истраживачи заборавили неке контролне варијабле? Ако се то
догодило, које су варијабле заборавили?
Да ли су истраживачи одабрали одговарајуће вредности за те варијабле
када су изводили експеримент? Ова питања треба да учините веома
прецизним када их будете постављали својим ученицима. (На пример,
да ли су Хенен и други (Haenen et al.) одабрали одговарајућу
температуру?)
Да ли су истраживачи користили исправни поступак мерења? (На
пример, да ли су очитали тачну бројку на графику?)
Да ли су истраживачи користили тачан број мерења?

Након сваког питања, можете дати поље за слободан унос текста. Можете
размотрити могућност да ученицима дате тачне одговоре пошто покушају да
сами одговоре на та питања. То на пример можете урадити тако што ћете
укључити линк до веб сајта са одговорима на крају ове фазе.
Организација рада на часу:
Можете размотрити могућност да дозволите ученицима да раде у паровима
када одговарају на ова питања. То ће им помоћи у процесу критичког
размишљања.
ИСПИТИВАЊЕ
У овој фази ће ученици сами изводити испитивање. Замолите ученике да
направе план и кажите им да треба пажљиво да размисле о томе како могу да
испитају да ли је ваша хипотеза тачна или не и-или како да дају конкретан
одговор на питање у оквиру истраживања.
При изради детаљног плана истраживања, ученици могу користити алат за
осмишљавање експеримената. Пре него што почну да користе овај алат,
можете их замолити да размотре следећа питања:



Коју варијаблу ћете мерити? Другим речима: Која је ваша зависна
варијабла? Објасните молим вас због чега сте одабрали ову варијаблу;
Коју ћете варијаблу мењати? Другим речима: Која је ваша зависна
варијабла? Објасните молим вас због чега сте одабрали ову варијаблу;
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Које варијабле и факторе треба да контролишете - задржите у
неизмењеном облику - у експерименту који изводите? Другим речима:
Које су ваше контролне варијабле? Објасните молим вас због чега;
Да ли је потребно да поновите мерења? Објасните због чега је потребно
(није потребно).

Након попуњавања АОЕ, овде можете ученицима представити лабораторију.
Резултати експеримената које врше ученици се, у зависности од лабораторије,
чувају у формату који може користити алат Data Viewer. Ако не желите или не
можете да користите алат за прегледање података (data viewer), од ученика
можете тражити да бележе оно што виде у експериментима у алату за
опсервације.
ЗАКЉУЧАК
У фази закључка ученици извлаче закључке из експеримената које су вршили.
За то је неопходно да комбинују своје питање за истраживање и/или хипотезе
са добијеним подацима и опсервацијама.
Ако сте у претходној фази укључили алат data viewer и/или алат за
опсервације, можете користити алат за закључивање.
ДИСКУСИЈА
У фази дискусије од ученика се тражи да поднесу извештај о добијеним
налазима.
Формат који ученици треба да користе за извештавање о налазима се може
прилагодити вашим ученицима и расположивом времену. Један од предлога
је да ученици напишу „научни“ рад као у примеру ПУИ о метил оранжу. То могу
да ураде у било ком програму за обраду текста (нпр., у Word-у) и да учитају
извештај преко алата file drop. Ви међутим можете изабрати да ученици раде
презентације или да организују групну дискусију.
Као додатак, можете тражити од ученика да замене свој чланак са другом
групом и да једни другима коментаришу радове. Овде ученицима можете
сугерисати да испитају да ли су:







(не)зависне варијабле видљиве у питању за истраживање,
све релевантне контролне варијабле размотрене,
опсервације тачне,
резултати добро представљени,
извршени прави прорачуни,
дискусија и закључци ваљани.

2.5.3 Офлајн активности
Након фазе оријентације, наставник би могао да дискутује о темама као што
су поузданост, ваљаност мерења и грешке у мерењима. Осим тога, може се
детаљније објаснити и функционисање опреме.
Након што ученици заврше фазу концептуализације, могла би се размотрити
могућност дискусије на часу у којој се може разговарати о питањима на која се
мора одговорити у овој фази.
Go-Lab 317601
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Након прегледа у фази дискусије, могла би се одржати сесија са тутором да
се види да ли је тутор сагласан са датим коментарима.
2.5.4 Када треба користити овај сценарио?
Овај сценарио користите када ученици треба да буду свесни процеса везаних
за научно размишљање и извештавање; дата тема је овде споредна, иако ће
ученици такође (боље) учити о датој теми. Овај сценарио је углавном намењен
напреднијим (старијим) ученицима, али ако је поставка експеримента веома
једноставна, и млађи ученици могу да следе овај сценарио.
2.5.5 Пример ПУИ
Доступни су пример ПУИ о хемијској области метил оранжа и пример ПУИ за
област потиска.
2.6

Структурисана расправа

Овај сценарио је инспирисан сценаријем Структурисане расправе са
играњем улога (СРИУ) који се налази у SCY пројектном Приручнику са
сценаријима (http://scy-net.eu/scenarios/index.php/Collaborative_Controversies);
видети и код Вајнбергера и др. (Weinberger, et al. (2011)). Код СРИУ сценарија
наставник структурише контроверзу коју чини технолошка иновација и њени
могући негативни ефекти по друштво. Ученици се потом усмеравају да
испитају позитивне и негативне стране датог питања, од њих се тражи да
играју улогу заговорника једне стране, да воде дебату са супротном страном и
да на крају траже неко компромисно решење. У процесу испитивања датог
питања, ученици унапређују своје мета-вештине и знања о некој одређеној
области.
У Go-Lab-овом прилагођеном СРИУ сценарију, ми смо прво морали да
признамо да су онлајн лабораторије често добро структурисана окружења која
дају један једини „исправан“ одговор када се следи одговарајући алгоритам.
То је супротно друштвено-научним проблемима, који су уопштено говорећи
лоше структурисани, недовршени и могу имати више могућих решења. Стога,
да би се друштвено-научни проблеми укључили у Go-Lab искуство, сценарио
структурисане расправе дели активност учења на два дела. У првом делу се
ученицима представља нека контроверзна тема и они добијају упутство да
раде самостално у онлајн Go-Lab окружењу за учење засновано на
истраживању да би стекли знање засновано на доказима о научном садржају
о датој теми, као и да би унапредили своју вештину поткрепљивања
аргумената емпиријским доказима. У другом делу сценарија структурисане
расправе, контроверзно питање се структурише у формат дебате са само две
стране за дати аргумент. Ученици се деле у супротстављене тимове да би
водили расправу о датој теми. Наставник је неутрални модератор дебате који
води рачуна да тимови не прекораче дозвољено време и да се учесници држе
задате теме. На крају дебате наставник оставља време за колаборативну
групну дискусију о начинима за решавање дебате кроз тражење компромисног
решења.
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Аргументи дати током дебате која је део сценарија структурисане расправе се
вероватно неће ослањати на податке прикупљене и анализиране током дела
онлајн експериментисања. То је прихватљиво због тога што је најважнији циљ
првог дела сценарија да се код ученика негује свест о томе да убедљиви
аргументи долазе из чврстих доказа и расуђивања. У другом делу је важно да
расправа буде структурисана да би се омогућило долажење до компромисног
решења, пошто је овде најважнији циљ да се промовише пристојност у
разговору и спремност ученика да трагају за компромисним решењима.
Све у свему, комбинација ова два дела омогућава да сценарио структурисане
расправе унапређује код ученика суштински важне вештине за истраживање,
критичко размишљање, изношење аргумената, размишљање и тимски рад.
2.6.1 Фазе истраживања и њихов след
Редослед фаза истраживања је сличан као код основног сценарија који је
описан у одељку 2.2. Имајући то у виду, учење пролази кроз пет најважнијих
фаза истраживања: оријентација, концептуализација, испитивање, закључак и
дискусија. Међутим, постоји и додатна фаза — дебата — која мења след фаза
истраживања описан у основном сценарију Go-lab-а. След фаза истраживања
код овог сценарија је: оријентација, концептуализација, испитивање, закључак,
дебата и дискусија. Остале фазе су већ неколико пута описане у овом
документу, али се дебата овде помиње први пут. Дебата је фаза коју модерира
наставник. Пошто се код осталих фаза веома детаљно следи традиционални
основни сценарио, наставници могу користити смернице представљене у
Табела 1 ако желе да прилагоде неке одређене алате (нпр., апликацију
hypothesis scratchpad).
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Слика 8. Циклус истраживања за сценарио структурисане расправе.
2.6.2 Смернице за појединачне фазе
У претходном сценарију представљен је цео пут. Он се, међутим, може
модификовати изостављањем неких фаза или усмеравањем веће или мање
пажње на одређене фазе и/или потпору. У овом одељку представљамо кратке
смернице и то по појединачним фазама о томе како треба осмислити ПУИ за
структурисану расправу. За сваку фазу осим тога наводимо најпримереније
алате. Краће верзије ових смерница могу се наћи под „сценарио за ПУИ“
одабраном у Graasp-у.
ОРИЈЕНТАЦИЈА
У фази оријентације ученици стичу идеју о теми коју треба истраживати и
представља им се проблем који треба решити. Оријентација је усмерена на
подстицање интересовања и радозналости ученика за дати проблем. Фаза
оријентације се осим тога користи за подсећање на претходно и ново знање
ученика.
У контексту сценарија структурисане контроверзе, фаза оријентације уводи
знање о релевантној области које се односи на дато контроверзно друштвенонаучно питање. При осмишљавању ове фазе можете:


одабрати наслов за ПУИ који је у облику да/не питања. За структурисану
расправу је неопходна нека спорна тема о којој две супротстављене
стране могу водити дебату. Насловом који садржи да/не питање се већ
предвиђа фаза дебате која ће се одржати на другом часу.
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Треба да предвидите неки разуман компромисни став и да проверите
да ли две супротстављене стране имају шансу да својим аргументима
једнако допринесу долажењу до овог компромиса. Понекад је неопходно
поларизовати тему дебате (нпр. „Да ли треба забранити употребу
опасних хемикалија у домаћинству?“ уместо „Треба ли законима
уредити опасне хемикалије у домаћинству?“) како би позиције две
стране биле у равнотежи и како би им се омогућило да обе дају допринос
компромисном решењу.



Повежите расправу са неким релевантним друштвеним контекстом.
Када људи у науци размишљају о контроверзним темама, они обично
размишљају о причама у медијима које се односе на опасности по
здравље људи или по животну околину. На пример, лекција из физике о
кретању и силама могла би да сугерише тему за дебату као што је „Да
ли највећа дозвољена брзина на аутопуту да буде 80 km/h?“ или „Треба
ли рутински вршити прегледе мостова?“. Не заборавите да се у
сценарију структурисане расправе на првом часу уводи знање о области
и приступ истраживања, док се на другом часу ученицима пружа прилика
да повежу науку са потребама, вредностима и очекивањима друштва.



Ученицима који нису упознати са приступом истраживања сценарио
структурисане расправе се може представити кроз формат приче са
измишљеним ликовима који морају да реше проблеме који се истражују.
Ученици се позивају да помогну измишљеним ликовима да реше те
проблеме. (Видети пример ПУИ „Треба ли забранити употребу опасних
хемикалија у домаћинству?“).

Ученици се могу подсетити на претходно стечена и на нова знања на исти
начин као и код основног сценарија. На пример, апликација QuizMaster и
апликација Input Box се могу користити за припрему питања за ученике, док се
апликација Concept Mapper може користити за припрему делимично завршене
мапе концепта. Друга могућност је да се у фази оријентације уведу проблеми
и нерешена питања кроз формат приче са измишљеним ликовима.
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА
У контексту структурисане расправе, фаза концептуализације може да следи
исту структуру као и у основном сценарију (тј. примена апликација Question
Scratchpad или Hypothesis Scratchpad) или се може следити формат приче.
При осмишљавању фазе коценптуализације уз коришћење формата приче
можете:


дати кратак увод о онлајн лабораторији и дозволити ученицима да се
слободно играју са њом. Ученици имају прилику да виде које се
варијабле могу мењати, које се варијабле могу мерити или посматрати
и које варијабле утичу једна на другу. Они могу користити ове
информације у вези са претходно стеченим или новим знањем за
формулисање питања или хипотеза за истраживање.



За ученике који су почетници у овом начину учења, може бити
неопходно да се експлицитно пруже питања за истраживање. Потом
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можете објаснити да су измишљени ликови заједно формулисали
питања за истраживање уз помоћ наставника и да сада морају да
изврше експерименте да би одговорили на та питања.


Нагласак треба ставити на уочавање потенцијалних узрочних односа
међу варијаблама и на то како експерименти могу пружити доказе
којима се ти односи оправдавају. Током дебате у оквиру Структурисане
расправе, добри аргументи ће се ослањати на убедљиве доказе, а
ученици треба да науче да уочавају структуру добрих аргумената.

ИСПИТИВАЊЕ
У контексту Структурисане расправе, фаза испитивања може бити осмишљена
на исти начин као и у Основном сценарију (одн., одговарајуће коришћење
алата за осмишљавање експеримената, алата за опсервације, као и алата
Data Viewer) или се може осмислити у формату приче.
При осмишљавању фазе истраживања уз коришћење формата приче можете:


увести наводну расправу између измишљених ликова коју ученици
морају да реше извођењем експеримената. На пример, измишљени
ликови се не слажу око две супротне хипотезе и ученици користе
апликацију Hypothesis Scratchpad да изаберу тачну хипотезу, док
проверавају њену ваљаност изводећи експерименте помоћу онлајн
лабораторије;



увести непотпуну хипотезу преко измишљених ликова коју ученици
треба да заврше изводећи експерименте помоћу онлајн лабораторије и
користећи апликацију Hypothesis Scratchpad за унос тачне хипотезе;



измишљени ликови могу идентификовати потребне термине за
формулисање хипотезе, а ученици онда треба да сложе те термине
користећи алат за формулисање хипотеза и да испитају хипотезу
изводећи експерименте помоћу онлајн лабораторије.



Посебно се треба потрудити да ученици обрате пажњу на чињеницу да
је хипотезе неопходно проверити експериментима и да се након
извођења експеримената може испоставити да су аргументи за које се
чинило да су тачни, заправо погрешни.

ЗАКЉУЧАК
У контексту Структурисане расправе, фаза закључка може бити осмишљена
на исти начин као у Основном сценарију (одн., одговарајуће коришћење алата
за закључивање) или се може користити формат приче.
При осмишљавању фазе закључка уз коришћење формата приче можете:


користити алат за закључивање за резимирање наученог из
измишљених расправа или проблема у чијем су решавању ученици
помагали измишљеним ликовима у фази испитивања. Овде можете
повезати резултате са питањима за истраживање постављеним у фази
концептуализације;
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преиспитати вештину истраживања која се састоји од прикупљања
доказа извођењем експеримената како би се дошло до оправданих
закључака који су одговори на питања за научно истраживање;
подсетити ученике на потребу да се аргументи увек критички
преиспитују када нема довољно доказа;



фазу закључка можете завршити давањем упутства ученицима да се
припреме за дебату у оквиру Структурисане расправе. Подсетите их на
питање за дебату које треба да буде у облику да/не питања. Повежите
знање из дате области које су управо стекли са тиме како ученици треба
да га користе током дебате.

ДЕБАТА
Фаза дебате је карактеристична за сценарио Структурисане расправе и у њој
ученици воде расправу о неком контроверзном питању док наставник
модерира дебату. Ученици се током дебате деле у два тима и раде заједно на
представљању својих аргумената поштујући прописани формат дебате коју
модерира наставник. Након дебате, наставник оставља време за
колаборативну групну дискусију о начинима да се компромисним решењем
реши расправа.
При осмишљавању фазе дебате, можете:


тражити од ученика да се припреме за дебату користећи апликацију
Padlet као домаћи задатак. Иако се дебата одвија офлајн, ученицима
можете дати домаћи задатак као онлајн задатак у оквиру кога ученици
могу унапред да припреме своје аргументе. Padlet апликација се за овај
задатак може користи да члановима тима омогући да сарађују да би
заједнички радили на грађењу својих аргумената;



пружити ученицима формат дебате као пример како ће се дебата
одвијати;



дати ученицима следеће савете којима се описују добре технике вођења
дебате:
o Наводите значајне чињенице,
поткрепљујете свој став.

наводе

и

изворе

којима

o Аргументе својих противника треба да предвиђате унапред и
да у њима проналазите слабе тачке.
o Током дебате треба да контролишите емоције и да стално
будете фокусирани на дебату.


Врло строго модерирајте време за дебату како би сте обезбедили да се
комплетан формат дебате изведе током часа.



Ако ученици у изношењу аргумената одлутају од теме и то предуго
траје, реагујте и вратите дискусију на оно о чему се заправо разговара
или пређите на одговор другог тима.
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Ако се неки тим мучи са оповргавањем аргументима, помозите им
указујући на слабе тачке неког аргумента и подстакните их да то
коментаришу.



Уопштено говорећи, помозите тимовима у „брушењу“ својих аргумената,
подстичите их да оповргавају аргументе и водите рачуна да се ученици
држе теме.

ДИСКУСИЈА
Фаза дискусије може више или мање да буде осмишљена као и у Основном
сценарију (одн., као питања која подстичу на размишљање о процесу
истраживања и његовим исходима). Осим тога, питања о дебати у оквиру
Структурисане расправе се могу укључити на следећи начин:


За које аргументе противничке
најубедљивији и зашто?



Шта мислите да би требало да урадите другачије, а шта слично када
следећи пут будете учествовали у дебати?



За које сте технике дебате увидели да су делотворне? А које су
неделотворне?

стране

сматрате

да

су

2.6.3 Офлајн активности
Дебата се води офлајн. Пример формата дебате од 40 минута која се води на
часу дат је у
Табела 7
Табела 7
Формат дебате за сценарио Структурисане расправе
ТИМ

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ
(МИНУТИ)

ОБА
ТИМА

Чланови тима ЗА се састају и дискутују које
аргументе треба представити и ко ће их изнети.
Чланови тима ПРОТИВ се састају и раде то
исто.

5

ЗА

Представљају уводне изјаве користећи три
аргумента

5

ПРОТИВ

Постављају питања за појашњења

2

ЗА

Представљају уводне изјаве користећи три
аргумента

5

ПРОТИВ

Постављају питања за појашњења

2

Припрема

Уводне изјаве и
појашњења
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Оповргавање аргумената
(не износе се нови
аргументи)
ЗА

Понављају аргументе својих противника и
наводе шта је у тим ставовима погрешно

3

ПРОТИВ

Понављају аргументе својих противника и
наводе шта је у тим ставовима погрешно

3

ЗА

Резимирају свој став одговарајући на
противставове својих противника и завршавају
наводећи због чега је њихов аргумент бољи.

3

ПРОТИВ

Резимирају свој став одговарајући на
противставове својих противника и завршавају
наводећи због чега је њихов аргумент бољи.

3

ОБА
ТИМА

Оба тима настоје
компромисом

5

ОБА
ТИМА

Дискутују о
наставником

Резимирање

Решење
да

реше

компромисном

УКУПНО

расправу

решењу

са

4

40

Овај сценарио захтева да наставник посвети више пажње, па у њему
наставник стога има и већу улогу у процесу учења. Уопштено говорећи,
најважнија улога наставника је да усмерава ученике када наиђу на проблем у
некој одређеној фази истраживања и осим тога, наставници су модератори у
фази дебате.
2.6.4 Када треба користити овај сценарио?
Овај сценарио је примерен за иницирање заједничке дискусије ученика о
неком контроверзном питању. У случају правог друштвено-научног питања,
овај сценарио подстиче на испитивање контроверзе и са научног, и са етичког
становишта. Чак и када је контроверза привидна, овај сценарио подстиче
ученике на међусобну сарадњу на проналажењу компромисног решења. Он
подстиче ученике да размењују мисли и идеје о датој теми, да подржавају
становиште користећи доказе, да слушају аргументе које даје супротна страна
и да на крају раде заједно да би дошли до компромисног решења.
2.6.5 Пример ПУИ
Сценарио Структурисане расправе обично подразумева два ПУИ како би се
омогућило да се ученици који воде дебату о страни ЗА припремају независно
од ученика који припремају аргументе за страну ПРОТИВ. Ова два примера
ПУИ су дата за област хемије.
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Пронађите грешку

У оквиру учења заснованог на истраживању, од ученика се тражи да пођу од
неке идеје (питања, хипотезе) коју сами генеришу. Други приступ је да се
ученицима дозволи да пођу од нечије туђе идеје (тај неко наравно може бити
и измишљена особа). Идеја ове (измишљене) особа може бити погрешна и њу
онда треба исправити. Овај приступ може бити веома делотворан пошто
ученицима даје конкретну полазну тачку. Wijnen (2014)је, на пример,
испитивао ученике који су радили са алатом за моделовање и упоредио је три
групе ученика који су учествовали у учењу неке теме из биологије (регулисање
нивоа глукозе у крви). Прва група је извела симулацију исправног модела,
друга група је имала задатак да заврши недовршени модел, док је трећа група
имала задатак да исправи греше у неком моделу. Wijnen (2014) је дошао до
јасних показатеља да је исправљање грешака био најуспешнији приступ.
И поред тих предности, експерименталне студије не показују увек те
предности (за преглед наведеног, видети Wijnen, 2014). Стога је важно
препознати околности које чине да учење из туђих грешака буде плодоносан
приступ. McLaren et al. (2012) су анализирали истраживање о учењу из грешака
и описали су три услова који се морају задовољити да би овај приступ био
успешан. Прво, грешке треба да буду грешке неке друге особе, која може да
буде и измишљена. Како наводе ови аутори, када треба исправљати
сопствене грешке, човек може да осећа конфронтирање и срамоту. FörsterKuschel, Lützner, Fürstenau и Ryssel (2014) су претпоставили да је учење из
сопствених грешака мање делотворно од учења из туђих грешака због тога
што сопствене грешке приписујемо спољним узроцима, док се туђе грешке
интензивно проучавају и користе за то да избегнемо да их и сами направимо.
Они су то истраживали код ученика од којих је тражено да исправе погрешне
мапе концепата и открили су да је овај ефекат подржан. Чињеница да људи
уче из туђих грешака потврђена је и у истраживању мозга групе научника,
(Howard-Jones, Bogacz, Yoo, Leonards и Demetriou, 2010). Друго, да би ово био
делотворан приступ према McLaren, et al. (2012), од ученика треба тражити да
буде активан у исправљању грешака и треба им дати повратне информације.
У овом контексту, Chang и Chang (2012) дају ученицима подстреке да
критикују, али и претходно дефинисане реченице за критиковање којима се
овај процес подстиче. Треће, грешке које се уводе треба да буду грешке које
ученици често праве и треба да представљају карактеристичне погрешне
представе о некој теми.
2.7.1 Фазе истраживања и њихов след
Фазе истраживања у сценарију „Пронађите грешку“ (видети Слика 9) сличне су
фазама истраживања у основном сценарију, док је оно што је различито њихов
садржај.
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Слика 9. Фазе истраживања за сценарио „Пронађите грешку“.
Табела 8 су детаљно резимиране главне карактеристике сваке фазе и
предложени алате (апликације).
Табела 8
Пример вођења за сценарио „Пронађите грешку“
Фаза

Подфаза

Алат

Ученици се обавештавају о томе да ће
радити на туђим грешкама

Увод
Отворено поље за
унос текста

Оријентација

Квиз
Концептуализациј
а

Испитивање

Експериментисањ
е

Закључак

Дискусија

Go-Lab 317601

Опис вођења

Промишљање

Ученик стиче општу идеју о области и
обнавља се претходно знање

Апликација
Hypothesis
Scratchpad

Представљају се погрешне представе неке
измишљене особе и од ученика се тражи да
те погрешне представе „преведу“ у
апликацију Hypothesis scratchpad.

Алат за
посматрање

Ученици проверавају хипотезе засноване на
идејама неког измишљеног ученика тако
што изводе експерименте у лабораторији.

Алат за
закључивање

Ученици доносе одлуку о хипотези на
основу својих података.

Формат слободног
текста

Ученици размишљају о томе због чега је
измишљени ученик направио такву грешку.
Осим тога, можете припремити мапу
концепта са грешкама неке измишљене
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особе и тражити од ученика да исправе
грешке у тој мапи концепта.

Мапа концепта

2.7.2 Смернице за појединачне фазе
У претходном сценарију представљен је цео пут. Он се, међутим, може
модификовати изостављањем неких фаза или усмеравањем веће или мање
пажње на одређене фазе и/или потпору. У овом одељку представљамо кратке
смернице и то по појединачним фазама о томе како треба осмислити ПУИ за
основни сценарио. За сваку фазу осим тога наводимо најпримереније алате.
Краће верзије ових смерница могу се наћи под „сценарио за ПУИ“ одабраном
у Graasp-у.
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Учење из грешака је намењено ученицима који поседују основно знање из дате
области, али ипак имају одређене погрешне представе о њој.
УВОД
У фази увода можете припремити ученике за задатак који је пред њима. Код
учења на грешкама то значи да ученицима можете рећи да треба да пронађу
грешке у туђем раду.
Можете почети наводећи неку пословицу, као што је на пример:




На руском постоји израз: Мудар човек учи из туђих грешака, паметан
учи из сопствених грешака, а глуп човек никада ништа не научи.
Једина права грешка је она из које ништа нисмо научили. Џон Пауел
(John Powell)
Искуство је други назив за грешке које смо направили. Оскар Вајлд

ОРИЈЕНТАЦИЈА
У фази оријентације ученицима представљате област рада. Често је случај да
овде показујете како се теорије из дате области могу применити у пракси,
наводећи примере из стварног света. Можете, на пример, користити видео
материјале који приказују дати феномен у некој ситуацији из стварног живота.
У фази оријентације такође можете помоћи ученицима да се подсете
одговарајућих претходних знања. То можете урадити тако што ћете им
поставити нека питања и пустити их да попуне отворено поље за унос текста
или тако што им представите квиз или им можете указати на неке друге
основне ПУИ у којима је обрађена дата појава.
Можете одлучити да већ у овој фази уведете неке „грешке“, а то исто можете
урадити и у фази концептуализације.
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА
У фази концептуализације уводите „грешке“. То можете урадити тако што
представите једног или више измишљених ученика који објашњавају неку
ситуацију у датој области (ако измишљеним ученицима дајете имена, нека то
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не буду имена ученика у разреду). Ово објашњење треба да садржи грешке.
Најбоље би било ако би те грешке могле да буду засноване на познатим
погрешним представама у датој области. Ученици треба да пронађу и да
исправе те погрешне представе које могу да буду погрешне представе које и
сами имају о датој теми.
Друга могућност је да представите одређени број „идеја“ од којих је једна
тачна, док су друге засноване на погрешним представама. Задатак ученика је
да пронађу ко је (ако сте користили измишљене ученике) у праву.
Потом можете тражити од ученика да „поново напишу“ те погрешне представе
у виду хипотеза користећи апликацију hypothesis scratchpad. У зависности од
вештина ученика, можете се одлучити да сами припремите хипотезу и да им
је понудите као готову у апликацији scratchpad, да представите недовршене
хипотезе које ученици треба да доврше или да пустите ученике да сами
припреме хипотезе. Не заборавите да прилагодите термине у апликацији
scratchpad одговарајућој области у ПУИ.
ИСПИТИВАЊЕ
У фази испитивања представљате ученицима лабораторију и задајете им да
провере хипотезе које сте ви припремили или које су они креирали на основу
грешака измишљених ученика. Тада ћете евентуално поновити те хипотезе.
Задајте ученицима да запишу шта су открили током експеримената, по
могућству у алату за опсервације.
Ученике можете пустити да испитају грешке у једној фази испитивања или
можете креирати по један таб за сваку грешку (или тачну идеју) и са њом
повезано испитивање.
ЗАКЉУЧАК
У фази закључка пуштате ученике да донесу одлуку о томе која је од „идеја“
тачна или их пуштате да донесу одлуку о вредности сваке од идеја и са њима
повезаних хипотеза. Можете користити алат за закључивање или отворено
поље за унос текста у које ученици уносе своје закључке. Ученицима задајте
да запишу доказе до којих су дошли за или против сваке од представљених
идеја.
ДИСКУСИЈА
У фази дискусије можете задати ученицима да размисле о томе зашто су
измишљени ученици направили дате грешке. За то је потребно да ученици
добро познају дату област.
Друга могућност је да ученицима задате да објасне измишљеном ученику због
чега није у праву и како би могао да исправи своје идеје. Овде можете
користити поље за формат слободног текста или апликацију за учитавање
датотеке.
Други начин да ученици поново размисле о томе што су открили је да им
представите мапу концепта која садржи сличне грешке (ову мапу концепта
треба сами да припремите) грешкама представљеним на почетку и да им
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задате да исправе ову мапу концепта. На тај начин ученици морају поново да
размисле о грешкама у другачијем формату.
2.7.3 Офлајн активности
Овај сценарио не садржи никакве посебне офлајн активности.
2.7.4 Када треба користити овај сценарио?
Овај сценарио се може користити када се зна да ученици у одређеној области
имају тачно одређене погрешне представе које треба исправити. Њега би у
принципу могли да користе ученици који поседују претходно знање
(укључујући погрешне представе), али и ученици који су почетници у датој
области. У овом другом случају, „грешке“ треба да буду стварно уклопљене у
шире информације о датој области, а ученици тада могу да почну да истражују
дату област кроз конкретне погрешне идеје које их одмах наводе на прави пут.
У другом случају потребна је већа подршка у облику (делимично) осмишљених
експеримената. Овај сценарио је усмерен само на стицање концептуалног
знања и разумевање тог знања.
2.7.5 Пример ПУИ
За овај сценарио постоје два примера ПУИ.
Један је о електрицитету, а други о „зупчаницима“.
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3 Савети и трикови
Ови СиТ су доступни и онлајн, на адреси: http://go-lab-project.eu/tips-tricks. СиТ
се стално ажурирају и проширују.
Истраживање није само скуп прописаних корака

3.1

Једна од кључних карактеристика учења заснованог на истраживању је да
ученици морају нешто да открију сами, истраживање је увек у основи процеса
испитивања. Као део увођења ученика у дату област и смерница које им се
дају, укључивање вежбе са доста смерница, која је структурисана и која се
одвија корак по корак може бити добра идеја, али испитивање такође
подразумева истраживања која ученици сами воде. Стога ПУИ не треба да
буде само след инструкција за појединачне кораке које ученик треба да следи
као упутство из кувара. Мора да постоји аспект испитивања када ученик трага
за различитим могућим решењима и када их испробава. У реду је да ученик у
почетку погреши и да понови неки процес. Зато, уместо да ученику кажете које
вредности треба да унесе за коју варијаблу, ученици треба сами да открију
које су вредности занимљиве за коришћење; наравно, можете им дати
претходно дефинисани експеримент који треба да следе (и сами можете
дефинисати те експерименте у алату за осмишљавање експеримената), али и
ученицима ту треба оставити слободу да сами раде.
Претходно знање ученика

3.2

Ако се простор за учење засновано на истраживању (ПУИ) користи у
самосталној верзији, мора се обратити пажња на то да ученици имају основна
знања и да разумеју све термине који се користе у ПУИ. Ако то није случај, те
се информације могу пружити истовремено са ПУИ. За то постоји неколико
могућности:




у фази оријентације и концептуализације, неопходне претходне
информације из дате области се могу приказати директно (као текст,
дијаграми, видео материјали, итд.).
Линкови до интернет адреса са основним информацијама се могу
укључивати у свим фазама (користећи икону за убацивање линкова
(insert link)
); неке сталне информације се такође могу приказати под
траком за алате у дну.
Место информација и лабораторије

3.3

Учење уз коришћење онлајн лабораторија уопштено подразумева интеракцију
између екстраховања информација из саме лабораторије и учења уз
коришћење других, директнијих ресурса. У основи, постоје два становишта:


Лабораторије и/или симулације је најбоље користити пре других
материјала за учење (онлајн ресурса, уџбеника, предавања), да би
ученици били припремљени за информације које треба да екстрахују из
материјала у којима су оне изложене.
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Пре учења уз коришћење онлајн лабораторије, ученици треба да
поседују довољно знања да би имали користи од искустава са
лабораторијом.

Општа је препорука да је, како се чини, примерено користити оба приступа. То
се може постићи тако што се да кратак увод о лабораторији у фази
оријентације, да би ученици могли сами да се упознају са лабораторијом и да
би се упознали са питањима која треба да истражују. У фази
концептуализације се могу представити основне информације. То се може
урадити директно у фази концептуализације, повезивањем са другим
изворима на мрежи или офлајн, током предавања. У фази испитивања се
ученици враћају у лабораторију и сами изводе цело истраживање.
3.4

Уводна картица

Простор за учење засновано на истраживању (ПУИ) може да почне са
картицом са информацијом на којој ученицима пише шта могу да очекују и на
којој су им објашњени циљеви и структура учења у ПУИ (за пример, погледати
слику у наставку). Разлика у односу на фазу оријентације је да се у фази
оријентације обнавља претходно знање ученика, уводе се главни концепти из
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дате области и представља општа изјава проблема. Уводна фаза није
укључена само као стандардни елемент, тако да ћете, ако желите да је
укључите, морати сами да је креирате у Go-Lab окружењу за ауторски рад
Graasp-а (молимо, погледајте савете под насловом „Можете изменити фазе
циклуса истраживања“ и „Давање назива фазама истраживања“).

3.5

Објашњење фазе истраживања

На почетку фазе, представите најважније циљеве и очекивања за сваку фазу
истраживања.

3.6

Можете мењати фазе циклуса истраживања

Када креирате простор за учење засновано на истраживању из неке
лабораторије, Go-Lab вам нуди скуп претходно дефинисаних фаза. Фазе
можете додавати и можете им давати називе по избору (молимо, погледајте
савет „Давање назива фазама истраживања“). Као пример, погледајте овај
ПУИ:
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фаза се лако може додати кликом на знак „+“ у Graasp-у (окружење за
ауторски рад у Go-Lab-у).

Потом користите дугме за креирање простора. Редослед простора се може
мењати превлачењем простора.

3.7

Трајање фазе истраживања

Ако је фаза у Простору за учење засновано на истраживању (ПУИ) предуга,
може се догодити да ученици изгубе фокус пошто морају да пролазе надоле
кроз превише садржаја. У том случају, можете поделити фазу на две краће
фазе (две картице у Простору за учење заснованом на истраживању) и водити
рачуна о томе да оне међусобно буду повезане. Погледајте савет „Можете
мењати фазе циклуса истраживања“ да сазнате како можете додавати фазе у
ПУИ.
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Прелаз између фаза

Између фаза истраживања треба да постоји веза да би ученици логично
напредовали из једне у другу фазу. То можете постићи укључивањем кратке
реченице на крају сваке фазе којом се обележава прелазак у наредну фазу.
Погледајте овај пример:

3.9

Давање назива фазама истраживања

Циклус учења у Go-Lab-у садржи одређен број фаза за које смо одабрали
називе који карактеришу најважније когнитивне активности за ученике. Називи
који се користе у Go-Lab-у су следећи: оријентација, концептуализација,
испитивање, закључак и дискусија. У оквиру фаза концептуализације и
испитивања, постоје два пута који се могу пратити (пут питање – откривање и
пут хипотеза – експериментисање). Осим тога, подфаза истраживања је
тумачење података, док дискусија има две подфазе, промишљање и
саопштавање, односно комуникацију резултата.
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Користећи систем за ауторски рад Go-Lab-а, наставници (или други аутори)
могу изменити редослед фаза и додавати фазе да би задовољили своје
специфичне потребе. Осим тога, називи појединачних фаза се могу мењати и
прилагођавати терминологији са којом је циљна група ученика упозната и/или
која им је позната. То је важно због тога што ученици (а нарочито млађа деца)
често не користе научну терминологију, па не могу да разумеју шта означава
„научни темин“, што такође може да представља препреку за њихов
истраживачки рад.
У табели која следи приказане су неке од могућности за другачије називе за
појединачне фазе.
Оријентација

О чему се ту ради? Прве претпоставке;

Концептуализација

Теорија; Шта ви мислите?



Питање

Проблем; изазов



Хипотеза

Идеја; предлог

Испитивање

Студија



Откривање



Експериментисање Истраживање



Тумачење
података

Играње

Шта видим?

Закључак

Одлука; резултат

Дискусија

Дијалог; одлучивање
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Размишљање

Разматрање



Комуникација

Како то некоме рећи?

Осим тога, важно је да се у оквиру фаза ниво академског језика прилагоди
знању ученика. Може се, на пример, догодити да они не разумеју речи као што
су „зависне и независне варијабле“.
Назив фазе можете изменити у Graasp-у кликом на дати назив и уносом новог
назива, што потврђујете кликом за зелени симбол.

3.10 Фаза закључка
Најочигледнији приступ у фази закључка је да се од ученика тражи да
ревидирају своју хипотезу, да одаберу релевантне скупове података и
опсервација и да, по потреби, прилагоде хипотезу. Ова се активност може
подржати алатом Go-Lab-а за закључивање.
Како би се ученици додатно подржали, неке изјаве или питања се могу
дефинисати тако да ученици на њих одговарају. У одређеним случајевима
ученици се можда морају вратити у претходне фазе да би погледали те изјаве.
Примери:



Како морски поветарац утиче на развој облака?
Да ли је укупни моменат силе (на x-y раван) који сте израчунали нула?
Ако није, због чега није нула?

Можете користити апликацију Input Box да ученицима пружите прилику да
забележе своје одговоре.
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3.11 Коришћење питања
Питања се ученицима могу постављати кроз апликацију Квиз мастер (Quiz
Master). То су питања са више понуђених одговора, али и сама питања као
таква можете поставити у ПУИ. У овом другом случају:




Питања треба саставити тако да одговор „Да“ или „Не“ на њих није
довољан. Ученици треба да оправдају своје одговоре експлицитним
објашњењем процеса размишљања који је у основи тога како или зашто
су нешто урадили.
Питања треба да буду таква да се на њих може одговорити у алату за
обраду текста (нпр., у алату Scratchpad) или да се на њих може
индиректно одговорити у неком алату за израду алата (као што је нпр.,
апликација за израду мапе концепта (Concept Mapper)). Не саветује се
коришћење реторичких питања на која се не може одговорити на неком
месту у ПУИ.

3.12 Када користите апликације за постављање хипотезе или питања
(scratchpad), вратите се на њих у некој каснијој фази
У фази концептуализације, од ученика можете тражити да објасне идеје које
тренутно имају тако што ћете им представити апликацију за постављање
питања и/или хипотеза (Scratchpad). Ученици потом могу да изведу
експерименте да виде да ли су добили одговоре на своја питања или да ли су
постављене хипотезе потврђене или оповргнуте. Да би се питања и/или
хипотезе повезали са подацима из експеримената, можете одлучити да
користите алат за закључивање из скупа алата Go-Lab-а. Ако то и не урадите,
у сваком случају ћете се у фази закључивања вратити на питања или хипотезе
које су ученици поставили или на питања које сте евентуално сами поставили
на почетку ПУИ-а.
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3.13 Треба дати добро упутство за лабораторију коју користите
Водите рачуна да пружите довољно информација о томе како треба користити
лабораторију. Ако се ради са компликованом симулацијом или лабораторијом,
поделите фазу испитивања на два дела са различитим задацима, да не
преоптеретите ученике. Лабораторију можете укључити више пута у свој ПУИ.
Можете укључити кратак видео или упутство пре него што ученици почну да
користе лабораторију.

Go-Lab 317601

Page 83 of 94

D1.4 Go-Lab приручник за сценарије за рад на часу

Page 84 of 94

Go-Lab

Go-Lab 317601

Go-Lab

D1.4 Go-Lab приручник за сценарије за рад на часу

3.14 Оставите довољно времена за завршетак рада у ПУИ
Учење засновано на истраживању је процес за који је неопходно доста
времена, нарочито ако ученици нису претходно радили на тај начин. Може се
догодити да је за ово учење потребно више времена него што сте очекивали.
Ако имате било каквих сумњи, користите само ограничен број алата Go-Lab-а
(апликација за учење засновано на истраживању).
3.15 Посебни алати за одређене области
Неколико Go-Lab алата (или Go-Lab апликација за истраживање, као што су
нпр., апликација concept mapper, апликација за постављање хипотеза/питања
scratchpad, алат за осмишљавање експеримената) могу ученицима пружити
претходно дефинисане концепте за дату област. Ти се концепти могу уносити
коришћењем опције за конфигурисање ( ) у Go-Lab алатима када уређујете
свој ПУИ. Тако на пример, ученици у мапи концепта могу користити концепте
које се ви претходно дефинисали, и онда то за ученике изгледа овако:

Или, ученици могу да сроче питање од елемената које сте ви за њих
припремили.

Пружање делимично испуњених алата ученицима им може помоћи у
случајевима када они немају много знања о широј области и/или у извођењу
експеримената. Ви можете направити (делимично) попуњене алате (као нпр.,
непотпуну мапу концепта или скуп хипотеза) тако што ћете их сами креирати у
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прозору за ауторски рад (у Graasp-у). Оно што креирате у том прозору ученици
виде када почну да раде у ПУИ.
3.16 Објашњење Go-Lab алата
Алати (или Go-Lab апликације за истраживање) који се нуде у Простору за
учење засновано на истраживању (ПУИ) су највероватније новина за ученике.
То значи да алат треба да прати неко упутство за ученике о томе како се алат
користи. То такође, вероватно у још већој мери, важи за опште алате као што
су алати за белешке (note pad). Ако се од ученика тражи да попуњавају ове
алате за белешке, можда би им требало да ти тему или наслов које ће
користити, а у сваком случају им треба јасно објаснити шта се од њих очекује.
Осим тога, ако од ученика тражите да постављају питања или хипотезе, можда
би било мудро да им се каже, нарочито ако ученици немају искуства са тим,
колико питања или хипотеза очекујете да поставе. Go-Lab scaffold (потпора)
апликација има функцију за помоћ која се може прилагођавати
3.17 Go-Lab алати садрже помоћ за ученике.
Go-Lab алати (или Go-Lab апликације за истраживање) имају дугме за помоћ
за ученике. Као аутор, ову помоћ можете прилагодити користећи дугме за
конфигурисање у фази ауторског рада. Помоћ се појављује када ученици
кликну на дугме „?“ на алату. - Више информација је доступно на:

3.18 Коришћење општег алата
Можете користити Go-Lab алате (апликације за учење засновано на
истраживању као што је апликација scratchpad за постављање хипотеза) у
различитим фазама Простора за учење засновано на истраживању. Осим тога
можете правити опште алате (као што је калкулатор или периодични систем
елемената) који су доступни за све фазе преко алата у траци на дну екрана у
ПУИ.
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У општу траку са алатима можете додавати алате тако што их додајете у
Graasp-у на истом нивоу на коме су фазе у ПУИ; он ће се потом аутоматски
појавити у траци са алатима на дну екрана за ученике. Погледајте пример са
калкулатором у наставку.
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3.19 Није све ученике потребно усмеравати у истој мери
Ученицима са мало претходног знања пружите више усмеравања:




Укључите алат за осмишљавање експеримената (АОЕ) да им помогнете
да планирају експерименте које ће изводити. Објасните сврху извођења
експеримената (и значај варирања једног по једног елемента, по
потреби) и пружите детаљан приказ како се користи АОЕ.
Кажите им које варијабле треба да мењају у експерименту, а које
варијабле треба да остану непромењене, уместо да их пустите да то
сами откривају. То им помаже да изводе добро осмишљене
експерименте из којих лакше могу да извлаче закључке. То можете
урадити тако што ћете сами конфигурисати АОЕ помоћу готовог
експеримента, тако да ученици почну рад овим експериментом када уђу
у свој ПУИ.

Ученицима са одређеним претходним знањем пружите мање усмеравања.




Немојте укључивати алат за осмишљавање експеримената (АОЕ) за
ученике који већ имају доста претходног знања. Они ће стећи исту
количину знања док користе АОЕ као и када не користе АОЕ, али се могу
осетити фрустрирано зато што већ знају шта треба да раде.
Немојте им рећи које варијабле треба да варирају у експерименту, а које
треба да остану непромењене. Њима то додатно усмеравање није
потребно, већ их само пустите да то сами открију!

3.20 Коришћење медија у ПУИ
Покушајте да користите различите изворе информација (видео материјале,
текст, анимације, слике, дијаграме, итд.). Код сложених концепата користите
текст и мултимедијалне ресурсе (анимације, видео материјале) да појачате
учење садржаја који је специфичан за дату област (немојте се ослањати на
један метод преношења информација!).
3.21 Број и дужина видео материјала
Не треба укључивати превише видеа и не треба бирати предуге видео
материјале - два минута би требало да буде примерени максимум трајања
(иако ће, наравно, бити и изузетака).
Видео материјали треба да буду доброг визуелног и звучног квалитета (одн.,
осветљеност треба да буде примерена да би се видело шта се дешава, а звук
не треба да укључује превише статичких или позадинских звукова).
Видео материјали које прати само музика (без снимљених изговорених
објашњења) треба да садрже прецизне текстуалне напомене које објашњавају
шта се догађа током гледања визуелних садржаја.
Такође треба водити рачуна да ако укључите видео снимке у Graasp (тако што
их превлачите у ПУИ), а већи број ученика почне рад у ПУИ истовремено (када
почне час) то може да проузрокује дуже учитавање садржаја. Тај проблем
можете ублажити ако користите линкове за видео снимке са YouTube-а.
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Пре коришћења ПУИ увек проверите да ли су линкови (на YouTube-у) још
функционални.
3.22 Мењање величине слика у Graasp-у
Ако додате слику у ПУИ, можете јој изменити величину користећи симбол
„зупчаника“ на слици коју сте унели.

3.23 За различите фазе користите различите позадине.
Простор за учење засновано на истраживању (ПУИ) можете учинити визуелно
привлачнијим тако што користите различите слике за позадину за сваку фазу.
То ће и ученицима јасније нагласити да мењају фазе рада.
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Позадину за фазу можете променити у Graasp-у тако што кликнете на оловку
која се налази уз фазу.

3.24 Одаберите језик који користите
Просторе за учење засновано на истраживању можете представити на
великом броју различитих језика. Одабиром језика у Graasp-у, језик свих GoLab алата (апликација за учење засновано на истраживању) ће се аутоматски
прилагодити датом избору језика (уколико су сви термини преведени). Називе
фаза ипак треба сами да преведете (молимо вас да погледате савет под
„Давање назива фазама истраживања“).
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3.25 При осмишљавању ПУИ можете сарађивати са колегама
Када креирате ПУИ можете радити заједно са колегом и делити одговорност
за креирање ПУИ. Колеге можете лако позвати у Graasp (средство за ауторски
рад Go-Lab-а) да би заједно са вама био аутор. Идите у горњи десни део
екрана и одаберите опцију „чланови“ („members“). Укуцајте име колеге (који
треба да има налог у Graasp-у) и унесите његово име:

Кликните на опцију „посматрач“ („viewer“) испод имена те особе и измените
улогу коју особа из „посматрача“ у „уредник“ („editor“) или „власник“ („owner“).
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3.26 ПУИ који направите можете копирати
Алат Go-Lab-а за ауторски рад користи опцију „autosave“, што значи да никада
нећете морати да бринете о томе да треба да сачувате оно што сте урадили.
Међутим, у овом процесу се увек губе претходне верзије. Ако, на пример,
волите да експериментишете са ПУИ на коме радите и желите да сачувате
стару верзију, можете направити копију те верзије. То се једноставно ради тако
што се отвори оквир за дијалог у икони вашег ПУИ. Овај процес је детаљно
објашњен у кратком филму на адреси: http://www.golabz.eu/videos.
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