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ПРЕДГОВОР
Почитувани читатели,
Прашањата за квалитетот на образованието и професионалниот развој на наставниците
отсекогаш се сметале за едни од најважните прашања на секоја земја, не само заради тоа
што квалитетот директно влијае на нивото на образовните достигнувања на секој ученик
поединечно, туку и заради улогата на наставникот на институционално ниво да има
можност да влијае на демократската култура и условите на својата работа.
Еден таков нов момент се појавува во нашиот образовен систем преку концептот на
заедниците за учење кој ја негува културата на учење во нашите училишта. Давањето
можности наставниците сами да преземат акција и да определуваат што е клучно за
унапредување на наставната практика, што е најдоброто за учениците, што е најдобро за
училиштето, дефинитивно е еден силен, убедлив и одлучен концепт кој постојано ќе ги
мотивира наставниците, стручните служби, родителите и креаторите на образовните
политики.
Овој нов пат ги придвижува наставниците да гледаат на воспитно образовниот процес како
професионална активност отворена за индивидуална и колективна опсервација, студија и
подобрување. Ги води наставниците на препознавање и прифаќање на одговорноста, но и
на споделување на одговорноста со цел напредување и подобрување на сопствената и
заедничката практика.
Прирачникот со сите инструменти ќе им овозможи и на студентите на студиските програми
за образование на наставници подобро и подготвено справување со предизвиците со кои
ќе се соочат во текот на професионалната кариера.
„Децата се учителите на следните генерации.“

Проф. д-р Кирил Барбареев
Факултет за образовни науки - Штип
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ОПИС
Ова поглавје има за цел да го опише концептот на
заедницата за учење и со тоа да ги охрабри
наставниците да формираат една ваква група во
своите училишта која понатаму систематски и
самоиницијативно ќе работи на унапредување на
наставната практика преку развојни активности и
водење на професионален дијалог помеѓу
колегите.

ЗАЕДНИЦА ЗА
УЧЕЊЕ – ШТО Е
ТОА?
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Заедница за учење – што е тоа?
Професионалниот развој на наставниците вообичаено подразбира вклучување група
наставници во обуки/семинари со цел да се подобри наставната практика. Овој модел на
професионален развој се состои од пренесување специфични техники и стратегии за
поучување кои се одговор на барањата на динамичниот образовен систем и игра клучна
улога во премостувањето на потребите на современата училница и надоградување на
знаењата и вештините со кои наставникот влегува во училиштето. Имајќи го предвид токму
тој динамичен тек на реформите во образованието кои целат да го осовременат
образованието и да одговорат на потребите на разни видови ученици и услови во
училиштата, се јавува потреба од намерно и континуирано имплементирање на новонаучените вештини научени низ обуките. За таа цел, развиените земји усвојуваат
комплементарни начини на професионален развој на наставниците кои овозможуваат
поголема доследност во имплементирањето на позитивните практики и простор во кој
наставниците ќе можат систематски да ја следат својата работа и своето учење со цел да
се подобри образованието.
Најновите истражувања покажуваат дека постојат големи придобивки од активностите за
професионален развој кои се одвиваат во училиштата и ја промовираат личната
ангажираност на наставниците во функција на подобрувањето на наставата и
образованието. При тоа клучна улога играат искуството на наставниците како и нивната
стручна подготовка, но и специфичноста на проблемите со кои се соочуваат. Ваквиот вид
групи за професионално учење во литературата се познати како „заедници за учење“ и
освен што се засноваат на колаборативното учење тие имаат за цел да ја зацврстат
културата на учење во училиштата.
Заедниците за учење се темелат на тезата дека ставовите и способностите на
наставниците подобро се унапредуваат преку меѓусебна соработка во контекстот на
нивната професионална реалност (училиштата и средините во кои работат). Ова е
комплементарна форма на професионален развој на традиционалните модели со што
освен што наставниците учат нови вештини за подобрување на наставната практика тие
исто така создаваат можности истите да ги испробаат, да ги усвојат и на автентичен начин
да ги вметнат во културата на учење на училиштето со што се добива поинаков квалитет
на професионалниот развој на наставниците. Понатаму, овој концепт за Заедници за учење
е многу моќен концепт за негување на професионалноста на наставниците и преземањето
акција на ниво на нивниот контекст. Преку соработката и давањето повратна информација
едни на други, наставниците имаат можност да ја одржат суштината на нивната професија
и посветеноста кон изнаоѓање иновативни и ефективни наставни практики.
Концептот на заедниците за учење застапен во овој прирачник се базира на методологијата
Наставничко лидерство (Teacher Leadership) креирана од група наставници и директори на
училишта во Англија предводена од Дејвид Фрост, професор на Универзитетот Кембриџ.
Оваа методологија обезбедува структура преку која наставникот може да го систематизира
својот професионален развој низ призмата на еден предизвик кој самиот го препознал во
својата пактика и за кој може да го употреби сето свое акумулирано знаење и вештини кои
ги научил со текот на годините. Клучните аспекти на оваа методологија се
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професионален развој базиран на контекстот и потребите на наставникот
(наставникот сам определува што е клучно за унапредување на неговата наставна
практика);
вклучување во истражувачки процес и документирање на активноста во развојно
портфолио;
почитување на вредностите за меѓусебна доверба, соработка и лично ангажирање
на секој вклучен за унапредување на образовниот процес како клучни фактори во
создавањето култура на учење во училиштето и зајакнување на професијата –
наставник;
проширување на влијанието во училиштетo, заедницата и целокупниот образовен
систем.

Овој концепт на заедниците за учење има за цел да ги охрабри наставниците да преземаат
иницијатива, да развијат навика за рефлексија на сопствениот процес на учење и
документирање на личниот професионален развој.
Дополнително, иднината на заедниците за учење е понатамошно вмрежување на
наставниците кои сакаат да ја унапредуваат наставната практика во нивните училишта и
кои сакаат да бидат не само имплементатори туку креатори на образовните политики и
позитивни примери на наставничката професија.
Искрено се надеваме дека оваа иницијатива ќе биде добредојдена во нашите училишта и
дека на овој начин ќе се разбуди „заспаниот џин“ кој живее во секој наставник.
Изразуваме голема благодарност до професорот Дејвид Фрост од Универзитетот Кембриџ,
автор на методологијата Teacher Leadership и на HertsCam групата која работи заедно со
него, за овој концепт на заедниците за учење и за сите инструменти вклучени во овој
прирачник.
Огромна благодарност до училиштата вклучени од првите 3 фази на спроведување на
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ кои професионално и одговорно ги
спроведоа сите активности предвидени во компонентата „Заедници за учење“ и дадоа
непроценлив придонес за креирањето на овој прирачник.
Огромна благодарност за корисните совети и насоки што ги добивавме во текот на
изминативе години до сите ангажирани ментори, координатори и директори на училиштата
за професионалноста и позитивниот став кон смислата на заедниците за учење. Тие совети
и насоки ни помогнаа да ја адаптираме методологијата Teacher Leadership и без нив овој
прирачник немаше да биде комплетен.
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВОДЕЊЕ НА
РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА
УЧЕЊЕ
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Организирање на заедница за учење во вашето училиште
За да се организира заедницата за учење може да се искористат веќе постоечките форми
на состанување на наставниците за професионална соработка во училиштето. Тоа може
да бидат состаноците на стручните активи за одделенските наставници или на
предметните наставниците во повисоките одделенија. Предуслов оваа иницијатива да
успее е позитивниот став и поддршката од страна на клучните лица во училиштето –
директорот и стручната служба кои треба да обезбедат континуитетот во реализирање на
активностите. Всушност, прв чекор кон формирањето на заедница за учење треба да биде
формирањето на еден координативен тим со цел организирање, спроведување и водење
на заедницата за учење.

Чекор 1: бирање координативен тим/координатор на
заедницата за учење
Пожелно е во училиштето да има координативен тим кој има одговорност за
организирање на заедницата за учење. Членови на овој тим би можеле да бидат
директорот, стручната служба и/или наставник/наставници кои имаат добри организациски
вештини и се истакнуваат со својата професионалност како вистински пример за лидер на
заедницата за учење. Во понатамошниот текст оваа функција ќе ја викаме „координатор“,
со тоа што ќе се подразбира дека препораките се однесуваат било на лицето или на тимот
што ја има координаторската улога во училиштето.
Координаторот освен својата развојна работа која може да произлегува од неговата
функција како педагог/психолог во училиштето или наставник, тој би требало да собира
податоци за целокупната работа на заедницата за учење како едно професионално тело
во училиштето кое споделува, разменува искуства и знаења и преку заедничка работа
идентификува и делува на предизвиците во училиштето. За таа цел во ова поглавје се
понудени неколку инструменти кои треба да му помогнат на координаторот во оваа негова
функција.
Координаторот би требало да ги има следниве карактеристики и способности:







стручност при давањето насоки на останатите наставници
професионалност,
исполнителност,
проактивност за позитивна промена.
способност да влијае врз наставниците за позитивни промени
способност да ги охрабрува наставниците во нивната работа и да ги мотивира за
понатамошно залагање,

Инструментот Координатор на заедницата за учење е формулар кој може да се користи
за координаторот да ја опише својата улога и визијата на заедницата за учење која ја
фацилитира. Овој инструмент е корисен потсетник за брзо презентирање на својата
функција пред други училишта во одредени прилики како што се на пример мрежните
настани.
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Чекор 2: Формирање на заедница за учење
На самиот почеток, предлагаме директорот и координаторот да организираат краток
состанок на кој ќе ги поканат сите одделенски/предметни наставници и во пријателска и
опуштена атмосфера ќе им ја презентираат на присутните идејата за заедницата за учење.
Целата на овој состанок е да се „опипа пулсот“ на колективот дали во училиштето има
интерес за ваков тип на иницијатива.
Особено е важно наставниците од самиот почеток да ја увидат корисноста од основањето
на ваква заедница во нивното училиште. За тоа добро би било координативниот тим на
заедницата за учење да ја пренесе оваа идеја до тимот наставници со ентузијазам, со цел
тие да ја увидат корисноста од членувањето во ваква група. Еве неколку идеи за тоа што
би можело да ги мотивира наставниците да членуваат во заедница за учење:









Зголемена кохезија во колективот и подобра работна клима;
Можност за споделување искуства и учење едни од други;
Создавање на огромна збирка позитивни практики која секој наставник може да ја
надополнува и да црпи идеи;
Позитивните практики се однесуваат на училштето во кое и самите работат, на
потребите на децата со кои работат и нивните професионални потреби;
Создавање безбедна средина во кој ќе може да се праша, да се сподели, да се
побара совет и да се прослави успехот;
Да се промовира идејата за наставникот како лидер на промените (а не само како
имплементатор на пропишани решенија);
Работата на заедницата за учење може да биде дел од годишната програма на
училиштето како документ кој го формализира професионалниот развој;
Поврзување на активноста на наставникот во заедницата за учење со
компетенциите во Основни професионални компетенции и стандарди за
наставници1;

Постојат повеќе начини на кои овој прв состанок би можел да се одвива, но најподатен за
неговата ефективност ќе биде координаторот кој истовремено ја познава групата
наставници кои би членувале и кој верува во вредноста на оваа работа. Ние предлагаме
една кратка Power Point презентација која може му служи како потсетник на координаторот
на овој прв состанок (во Прилог 3).

1

http://bro.gov.mk/docs/USAID/MKD/01%20Osnovni%20profesionalni%20kompetencii%20i%20standardi%20za%
20nastavnici.pdf усвоени во 2016 година од Бирото за развој на образованието во 2016 година.
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Чекор 3: Насоки за водење на средбите со заедниците за учење
Општи препораки:.










Би било добро средбите да се одржуваат најмалку еднаш месечно, иако во
зависност од расположливоста и потребата на наставниците динамиката ќе се
определи интерно. Важно е да се одржи континуитет на одржување на средбите и
рамнотежа помеѓу индивидуалната и групната работа на членовите на заедницата
за учење.
Како време за средби на заедницата за учење може да се користат постоечките
структури за професионален развој како на пример стручни активи или други групи
во кои наставниците споделуваат знаења и предизвици од наставната практика.
Добро е координаторот да води белешки во текот на средбите и тие да ги вметне во
Формуларот за извештај (на крајот на ова поглавје). Овие извештаи ќе дадат
легитимитет за изведените активности кои понатаму може да се приложуваат како
доказ за професионалната активност на ниво на училиште пред релевантни лица
(инспектори, советници) и да се користат при советување за напредокот и
понатамошните активности.
Како важен аспект од заедниците за учење е создавањето навика за документирање
и рефлектирање на своето учење. Затоа добро е уште од првата средба
наставниците да отворат развојно портфолио во кое ќе вметнуваат пополнети
инструменти (вклучени во овој прирачник) и се друго што може да послужи пред сè
како потсетник за средбата, но и како доказ за активноста. Инструментите се
намерно концизни за да не мора многу да се обременува процесот со дополнителна
администрација. Исто така, портфолиото може да биде и електронско, за да се
одбегне копирање на инструментите.
Директорите и претставниците на стручната служба се исто така членови на
заедницата за учење. Тие пред сè треба да ja поттикнуваат, насочуваат и водат
работата на заедницата за учење, но доколку сакаат и тие можат да водат свое
развојно портфолио налик на тоа на наставниците. Сепак во нивната документација
добро е да прибираат податоци за оние елементи кои придонесуваат за развојот на
заедницата за учење како целина:
 дефинирање на професионалната култура,
 дефинирање на правецот на професионалниот развој на наставниците
 поддршка на наставниците во нивните развојни активности,
 организација на мрежни настани,
 проширување на знаењето,
 соработката и влијанието надвор од училиштето и слично.

Координативниот тим (директор, координаторот на заедницата за учење) се клучни
поддржувачи на учењето во заедницата за учење, одржување на професионалниот
дијалог, соработката и учење преку споделување искуства и знаење.
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Прва средба
Првата средба е добра прилика секој член да каже зошто сака да членува во заедницата
за учење и како ќе придонесе за успешно спроведување на развојните активности и
зајакнување на заедницата за учење




Координаторот може повторно да се наврати на концептот за Заедница за учење и
да потсети зошто е важно наставниците да членуваат во истата - кои се
придобивките?
На оваа прва средба треба да се отвори дискусија помеѓу членовите за тоа каква е
организациската култура во нивното училиште и да се пополнат Инструментите за
Отсликување на заедницата за учење и Отсликување на професионалната
култура. Овие инструменти освен што даваат информација за тоа какви се
односите помеѓу наставниците и каква е професионалната култура во тоа училиште,
служат и како инструменти за развивање на дијалогот помеѓу членовите.
Пополнетите инструменти може да се споделат со сите членови, но пред сè пожелно
е координаторот да ги има овие податоци во својата евиденција.
Координаторот треба да им ги претстави задачите и динамиката за членовите на
заедниците за учење:
o Секој член на заедницата треба да води свое развојно портфлио (или ако
тој веќе води портфолио наменето за професионален развој, да додаде дел
кој се однесува на заедницата за учење). Портфолиото треба да може лесно
да се следи.
o Во портфолиото треба да се собираат докази и рефлексии за развојната
работа на наставникот за кои постојат инструменти/инструменти:
 Евиденција на консултациите – овој инструмент е наменет за
бележење на разговорите со сите релевантни фактори кои би можеле
да им помогнат на наставниците во планирањето и изведбата
наразвојната задача. Вакви записи треба да произлегуваат од секоја
средбa на заедницата за учење и/или разговорите со стручната
служба, учениците, родителите, колегите или други (стручни) лица.
 Евиденција за учеството – овој инструмент се пополнува после
учествувањето во некоја организирана форма на професионален
развој – обука, тренинг, работилница, ако наставникот бил поканет да
набљудувате час на колега итн.
 Инструментите План за развојна активност и Личен акциски план
(опис на активноста, временската рамка, вклучените субјекти и
планираните инструменти и техники), треба да се основни документи
кои ќе го постават текот на имплементирање на активностите. Откако
наставникот ќе ја дефинира својата развојната активност, треба да
испланира што е тоа што ќе го преземе за да го процени, да
интервенира во процесот и да направи рефлексијаза да го евалуира
процесот.
 Докази за преземените активности може да вклучуваат, но не се
сведуваат само на: дневни подготовки, планови за спроведување
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активност/техника; снимки од час, анкетни ливчиња со резултати;
зададени задачи; изработки од ученици; анегдотски докази2 итн.
Резиме на развојната активност– на крајот на портфолиото треба
да има кратко резиме за тоа што се случило и што се идните чекори.
Рефлексии – рефлексијата е клучна вештина која треба да се
зајакнува преку заедницата за учење. Таа треба да се прави и во
процесот на пополнувањето на портфолиото и при ревидирањето.
Корисна и едноставна техника е додека наставниците ги прибираат
податоците, на самолепливи ливчиња да запишуваат по некоја
реченица, коментар во врска со делови од нивното портфолио што го
прикажуваат нивниот мисловен процес за сопственото учење,
личниот развој и лидерски вештини. Пример: „Овој инструмент
навистина ми помогна да ги преточам во зборови моите дилемии
за овој проблем“; „Мислам дека во иднина уште на почетокот на
годината ќе ги прашувам колегите за нивните искуства со оваа
техника/предизвик...“; „Тоа што ги прашав учениците за мислење
околку ..., навистина ми помогна подобро да го испланирам
часот/наставната единица“

Втора средба
На втората средба ќе се обработува структурата на работата на заедницата за
учење. Во зависност од големината на групата, наставниците можат да се групираат
во помали групи според видот на активностите на кои работат, а координаторот да
циркулира и да им помага. Координаторот треба да даде насоки кои се однесуваат
на:
o евидентирање на доказите: имајќи предвид кој е интересот (развојната
активност) на наставникот, координаторот дава насоки околку тоа што се
соодветни докази, дали се соодветно евидентирани и дали директно се
однесуваат на избраната тема (пр., фотографија „пред и после“ од ракописот
кај учениците – за да се види промена; примероци или фотографии од
изработки на учениците после примената на некоја техника итн.)
o евидентирање на консултациите: да се види со кого и на кој начин
разговараат наставниците за дилемите со кои се соочуваат; кого се би
можеле да консултираат за одредена тема?
o евиденција за рефлексиите: важно е коориднаторот секогаш да се навраќа
на прашањата „Што учите вие (наставниците) од ова искуство? Што ви
кажува ова за вашиот начин на работа, вашата пракса? Каков развој
забележувате кај себе? По што го забележавте тоа? Што откривте за
начинот на кој вие учите? Дали е ова нешто што би можеле да го
применат и другите наставници? Како би можеле вие да им помогнете со
тоа?“

Впечатоци, коментари, кратки приказни или било кој друг наратив кој укажува на промена во
контекст на развојната активност, без разлика дали е од ученик, колега, директор, родител и други,
а претставува илустрација/доказ за постигнатото.
2
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За посистематично портфолио во делот Инструменти за пополнување
развојно портфолио понудени се повеќе различни инструменти кои на
наставниците ќе им помогнат да го систематизираат своето порфтолио.
Кооординаторот треба да инсистира портфолијата на наставниците да
содржат различни видови докази.
Трета средба
Третата средба треба да биде посветена на развивањето на личните развојни
активности и акциски планови. Секој наставник треба да има личен план за развој и
акциски план, а на оваа средба (или доколку е потребно неколку средби) во дијалог
со колегите и координаторот треба истите да се ревидираат.
Откако ќе се дефинираат развојните активности, координаторот треба да ги
резимира во инструментот: „Список на развојни активности“, каде ќе стои авторот и
неговите контакт информации, насловот на развојната активност и краток опис на
планот во само неколку потточки.
Понатамошни средби
Заедницата за учење сама ќе ја определи динамиката на работа и фрекфенцијата
на среќавање на формални средби. Според досегашните искуства, во една учебна
година имало од 6 до 8 формални средби, иако тие можат да бидат и почести.
Имајќи го тоа на ум, постојат и други форми на соработка помеѓу наставниците (пр.
работа во мали групи според вид на развојна активност, според наставен предмет
или вид на материја што се обработува, тандемска работа помеѓу колеги
консултации со координатоорт/стручната служба, набљудување на часови итн.) така
што сè додека има доказ за овие средби во развојното портфолио, тие се легитимен
начин на соработка помеѓу членовите на заедницата за учење.
Од третата средба натаму, неопходно е сите наставници кои членуваат, да ги носат
своите портофолија, а координаторот да има увид во истите. Во делот „Насоки за
пополнување на развојно портфолио“ се понудени инструменти за полесно
систематизирање на истото.
Кон крајот на учебната година, откако ќе заврши еден дел од процесот (иако
развојната активност може да се продолжи и следната година доколку е така
замислена) наставниците треба да имаат доволно податоци и искуства од работата
на заедницата за учење за да можат тоа да го преточат во еден вид кратка лична
приказна за својата работа во заедницата за учење. Приказната не треба да е
подолга од една страна и треба да ги соддржи следниве елементи:
 Предизвикот/проблемот со кој се соочиле: Зошто е ова важно?
 Вклчувањето на колегите или други релевантни лица: Со кого се
консултирале?
 Планот за промена/интервенција или експериментирањето во
праксата: Што презеле? Какви (првични) резултати постигнале?
 План за во иднина: Што планираат да направат понатаму (идната
учебна година)?

12







Влијанието врз тимот: Дали им го презентирале планираното и/или
постигнатото на колегите? Како го доживеле тие тоа? Какви
коментари добиле? Како придонеле за проширување на знаењето
на заедницата за учење?
Поширокото влијание: Како би можело ова влијание да се прошири
надвор од училиштето (други училишта, други наставници,
промена на одредени делови во начинот на планирање или
изведување на делови од наставната програма итн.)?
Научени лекции: Што функционирало, а што би можело да се
направи поинаку во следниот период? Што научиле за своето учење
и за својот развоен процес?

За оваа цел може да ги користат Илустративните примери (пр. приказните
на Дипак и Џон во делот Инструменти за планирање и спроведување на
развојните активности ), за објаснување на начинот на пишување и видот
на информациите кои наставниците би можеле да ги вклучат, се разбира
соодветно на развојните активности на кои тие работат.
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Препораки за раководството на училиштето
ПРАКТИКУВАЈТЕ
Да пренесете реална слика кај колективот за
тоа што подразбира вклучувањето во оваа
активност. Важно е наставниците да имаат
добро разбирање за концептот на заедницата за
учење и тие сами да сакаат да бидат дел од неа.

ИЗБЕГНУВАЈТЕ
Едноставно да ги известите
наставниците дека училиштето ќе
почне со имплементација на
одреден/а проект/програма и дека
тоа ќе биде „рецепт“ за успешност.

Градење позитивен став помеѓу наставниците
за членувањето во заедницата за учење пред
да се започне со работа. Во оваа фаза добро е да
им пренесете некои успешни приказни од други
училишта. Исто така важно е да ги чуете и земете
предвид грижите и дилемите на вашиот колектив.

Да претпоставувате дека сите ќе
бидат ЗА идејата.

Вклучете ги сите што се за ова заинтересирани
(бидете инклузивни). Во процесот на
определување на приоритетите за делување,
можете да вклучите и родители или претставници
од општината одговорни за образование.
Ангажирањето во заедницата треба да биде
според волјата и афинитетите на вклучените
наставници кои ќе почувствуваат дека улогатa
која ја избрале е нивен простор за развој.

Вие да определувате кои наставници
за што ќе бидат задолжени или која ќе
биде нивнта улога.

Планирајте начин како да го следите
напредокот. Користејќи ги Инструментите за
Отсликување на училиштето како ЗУ и
организациската култура (подолу) можете да
добиете увид во тоа кои се перцепциите на
наставниците за нивното учество и односите во
училиштето. Тие може да ги користите на неколку
наврати во текот на еден циклус за да видите
дали постои поместување од иницијалната
состојба. Доколку нема, може да се дискутира за
пречките кои придонесуваат за одржување на
статус кво.

Вие да определувате што ќе се
дискутира за време на состаноците.

Учете од искуствата на другите училшта.
Вмрежувајќи се со други училишта преку фејсбук
групата, лесно може да се стапи во контакт и да
се разменат искуства за како најлесно да се
надминат предизвиците со кои се справуваат
училиштата.

Наметливо
да
ја
проверуватe
ангажираноста и работата на секој
наставник и во нив секогаш да ја
барате вината за неуспехот.
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Активности на градење на доверба помеѓу членовите од
заедниците за учење
Дури и кога наставниците имаат време и се ослободени од обврските за да можат да се
фокусираат на својот професионален развој, не е секогаш едноставно да се направи
транзиција од еден напорен работен и да бидат продуктивни кога учествуваат во работата
на заедницата за учење. Во овој дел се наведени неколку предлози за тоа како да
почнуваат сесиите во заедниците за учење за да се олесни транзицијата, но и да се изгради
доверба и позитивен однос помеѓу членовите на првите неколку средби. Во почетокот овие
активности ќе треба да ги води директорот и/или координативниот тим. Откако групата ќе
стане посамостојна членовите може да си ја менуваат оваа улога и на тој начин сите да го
пробаат својот лидерски потенцијал.
Овие активности треба да се кратки (не повеќе од 5 минути) и треба да бидат забавни за
членовите. Наравени се така за да предизвикаат позитивно мислење за процесот на учење
кај членовите и треба да се менуваат и да се адаптираат за да се одржи интересот.
. Збор на денот
Во просторијата каде се одржува средбата поставете лист „флип чарт“ хартија и на средина
на листот напишете еден збор. Зборот може да биде поврзан со конкретна тема која во
моментот е актуелна (лектира, како да поттикнете читање со разбирање, начин на
оценување на некоја тема, правопис итн.), може да биде поврзан со општите аспекти на
учењето (однесување на учениците, ангажираност/посветеност на учењето,
мотивација/работни навики итн.) или да е нешто сосема општо и отворено според интересот
на наставниците. Дајте им на учесниците фломастери и побарајте од нив да напишат или да
нацртаат одговор на напишаниот збор или на нечиј одговор. Напоменете дека е пожелно да
користат линии, стрелки и други графички симболи за да ги покажат врските помеѓу
зборовите/одговорите. Откако ќе завршат сите со пишување, заеднички разгледајте го
дијаграмот што сте го добиле и кратко продискутирајте за значењето на овие врски и
асоцијации
Фото монтажа од училницата
Фотографирајте ситуации во повеќе паралелки кои ги претставуваат многуте начини на кои
се ангажирани учениците во учење. Дајте им на учесниците самолепливи ливчиња за да ги
напишат на нив своите коментари и да поразговараат за ситуациите на фотографиите. Овие
фотографии може да бидат испечатени и залепени наоколу во собата, или пак да се менуваат
на Power Point презентација, а коментарите да се ставаат негде на друг дел на ѕидот. Важно
е секој од групата да има шанса да ги прочита коментарите и да поразговара со колегите за
фотографиите.
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Заврши ја реченицата
На ливчиња од хартија напишете почетоци на реченици како овие во продолжение и побарајте
од членовите да ги завршат и потоа изложете ги завршените реченици во просторијата.
Можете да ја дадете истата реченица на сите учесници или пак да направите неколку
различни. Еве неколку примери:
Најдоброто нешто во тоа да се биде наставник е ________________________________ .
Најлошото нешто во тоа да се биде наставник __________________________________ .
Денес се чувствувам________________________________________________________ .
Утрово се смеев за _________________________________________________________ .
Моите ученици се __________________________________________________________.
Би сакал/а да ______________________________________________________________ .
Не би сакал/а да ____________________________________________________________ .

Напишете „Знае/умее да...“ за колегата
Напишете ги имињата на членовите на заедницата за учење на мали ливчиња. Побарајте
секој од учесниците да извлече едно ливче од кутија/шапка/торбичка и потоа за името на
колегата што го извлекол да напише 3-4 нешта кои таа личност знае или умее да ги прави,
или некоја позитивна карактеристика. Потоа сите нека ги стават на едно место ливчињата за
на крајот од средбата да можат да го пронајдат своето име со речениците и да ги додадат во
своето портфолио како доказ за учество.

Пакетчиња со изненадување
Од време на време, на местото каде треба да седи секој од учесниците ставете малечки
запакувани подароци (интересно пенкалце, моливче, или друго парче прибор, кесичка чај,
некој хумористичен цртеж итн.) Побарајте од учесниците да погодат што има во пакетчето.
Или ставете ги сите подароци на едно место и како што ќе влегуваат учеснците на состанокот
нека извлечат еден подарок. Во продолжение, можете да побарате од учесниците да го
искористат подарокот како лајт мотив за нивната активност на таа средба.

Артефакти
Секој учесник нека донесе по еден предмет или да осмисли нешто што го претставува него
како наставник. Предметите можат да бидат изработени од наставникот, но не мора. На
пример, тоа да биде снимка од некоја песна (или во изведба на наставникот); песна или
некое визуелно уметничко дело (од некој автор или од самиот наставник); предмет; книга;
карикатура; фотографија; растение и слично. Поттикнете ги наставниците да бидат
креативни и да користат различни начини за да се претстават себе си како наставници.
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Раскажување приказни
Едно училиште вовело час наставниците да раскажуваат приказни, при што тие се собирале
и си раскажувале случки поврзани со нивната работа. Овој час прераснал во суштински аспект
од работата на нивната заедница за учење со тоа што наставниците кои на почетокот
раскажувале повеќе заради забава и меѓусебно поврзување, постепено почнале да развиваат
вистински лични наративи кои им помогнале да ја претстават смислата на нивната работа.
Некои наставници зборувале за „… моќта на рефлексијата и чувството на исполнетост кога се
презема одговорност за својата судбина како наставник, некои за смислата на професијата.
Во приказните наставниците зборувале и за своите мислења и чувства, патот од преземањето
акција до постигнување на целта и што значи да се потпираш на сопствените капацитети и да
работиш во тим.“
Заедниците за учење можат да го модифицираат овој пристап како воведна активност за
индивидуални сесии со наставниците или како начин да се воспостави доверба и чувство на
заедништво кога наставниците ќе почнат да работат заедно. Членовите можат да се пријават
како доброволци да бидат раскажувачи на денот и сесијата да започне со приказна. Можат да
раскажуваат за било која тема или да им се даде насока да раскажат нешто поврзано со
темата на денот или она што е актуелно за групата.

Брзо пишување
Поставете некој цитат од книга/напис или некоја инспиративна мисла во просторијата.
Поделете ливчиња хартија и побарајте од учесниците многу кратко да напишат некој
одговор/асоцијација со истакнатата мисла или цитат. Потоа направете парови, секој нека се
заврти кон својот колега и со него нека го сподели својот одговор.
“Се нервирам кога...”
Кога во училиштето се случувале некои стресни ситуации или напорен период, добро е
учесниците да имаат безбеден простор и време да ги ослободат овие чувства. На овие сесии
учесниците, во парови или во поголема група ќе имаат 5 минути да споделат што ги
фрустрира, што им било напорно таа недела и слично. Откако ќе ги „извентилираат“ емоциите
полесно можат да се насочат кон продуктивно работење и да имаат позитивен фокус.

Извор: Education World®
Copyright © 2012 Education World
http://www.educationworld.com/a_curr/collaborative-groups-professional-learningcommunities.shtml
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Инструмент за отсликување на училиштето како заедница
за учење
Вообичаено, овие два инструменти ги пополнува и чува во своето развојно портфолио
координаторот на заедницата за учење, но тие можат да се најдат во портфолиото на секој
член. Тие имаат за цел да ја опишат организациската и професионалната култура во
конкретната заедница за учење и да дијагностицираат „тесни грла“ во комуникацијата и
спроведувањето на активностите на ниво на училиште и заедницата за учење. Познавајќи
ги недостатоците во комуникацијата и спроведувањето на активностите можат да се
направат планови за нивно надминување и со тоа се отвораат можности за уште поголемо
влијание во училишната и пошироката средина.
Определете дали ситуациите во вашето училиште повеќе наликуваат на едната или на
другата крајност и обележете со „х“
Една
крајност…

……………
……………..

……………………
………

……………
……………
….

…Друга крајност

Директорот
решава за сè и
ја има целата
моќ во свои
раце.

Сите, (вклучувајќи
ги и наставниците,
родителите,
другиот кадар и
сл.) имаат исто
влијание при
одлучувањето.

Наставниците
немаат доверба
еден во друг и
немаат добри
односи меѓу
себе.

Наставниците се
како едно големо
семејство –
потполно се
поддржуваат едни
со други.

Наставниците
работат
изолирано,
затворени во
својата
училница.

Наставниците
постојано
соработуваат во
процесот на
наставата,
професионалното
унапредување и
при евалуацијата
на училиштето.
Сите (вклучувајќи
ги и наставниците,
родителите,
другиот кадар и
сл.) имаат иста
визија за
приоритетите на

Сите имаат
различно
толкување на
визијата и
приоритетите на
училиштето.
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Единствено
наставникот е
одговорен за
постигнувањата
на ученикот.

училиштето и за
тоа како истите да
се остварат.
Одговорноста за
резултатите во
училиштето е дело
на сите заедно
(Вклучувајќи ги
наставниците,
учениците,
родителите,
стручната служба
и сл.)

Наставниците
не се
заинтересирани
за
професионално
усовршување,
ниту формално,
ниту
неформално.

Наставниците се
заинтересирани и
се ангажираат во
професионалното
усовршување и
поединечно и како
група.

Училиштето
одржува ниво на
квалитет, ама не
се развива.

Училиштето е
отворено за нови
методи и
постојано го
унапредува
квалитетот на
работата.

Во училиштето
нема практика
на интерна
самопроценка
на работата на
наставникот
базирана на
докази.

Наставниците,
стручната служба
и директорот
постојано се во
меѓусебни
консултации во
функција на
самопроценката
на наставниците.

Главна цел ни е
да постигнеме
одлични
резултати на
екстерните
тестови и сè што
правиме треба
да биде во

Наша цел е
децата да бидат
среќни и затоа,
наставата мора да
ги следи нивните
интереси.
Резултатите од
процесот на учење
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функција на
оваа цел.

не можат да се
предвидат.

Наставниците
решаваат што
треба децата да
научат, а потоа
на тестовите
очекуваат тоа
да го имаат
совладано.

Учениците се
рамноправни
партнери во
процесот на
учење, имаат
право да кажат
што сакаат да
учат, на кој начин
сакаат да учат и
кога и каде сакаат
да учат.
Вработените во
ова училиште
сметаат дека
наставникот е
носител на
промените и во
училиштето и
надвор од него.

Вработените во
училиштето
сметаат дека
главната задача
на наставникот
е да си го
познава својот
предмет и да го
пренесе тоа
знаење на
учениците.
Учениците се
често апатични
и не им се учи
многу.
Учениците
доаѓаат на
училиште затоа
што мораат и
затоа што
сакаат да
стекнат добра
основа за да се
запишат во
најпрестижните
средни
училишта.
Наставниците
умеат добро да
предаваат, но
не умеат да
бидат лидери.

Учениците имаат
позитивен став кон
учењето и се
возбудени кога ќе
научат нешто
ново.
Учениците сакаат
да доаѓаат на
училиште. Тие се
горди на
училиштето и се
идентификуваат
со него.

Наставниците се
искусни во давање
поддршка и
вршење позитивно
влијаније на
своите колеги.
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Отсликување на професионалната култура
За да стекнете претстава за професионалната култура во училиштето, внимателно
прочитајте ги следните три описи за да определите кој од нив најмногу наликува на
професионалната култура во вашето училиште. Ова е добар инструмент за да се поттикне
дијалогот помеѓу наставниците за интерперсоналните односи, вредностите кои се негуваат
и кон кои се стреми тоа училиште.

Професионална култура А

Вашиот одговор

Имаме високи очекувања од
учениците. Нашето внимание е
фокусирано на наставата и не губиме
време на состаноците за следење на
најновите трендови.
Постарите колеги не се мешаат во
работата и секој може сам да одлучи
на кој начин би решил некоја
ситуација.
Колегите ја почитуваат приватноста и
не би влегле на мојот час, ако не ги
поканам. Сите се согласуваме сосема
добро. Кога заеднички пиеме кафе,
разговараме за лични работи, за
нашите семејства и сл., а не за
наставата или предизвиците во
училиштето.
Односот кон наставата е прилично
традиционален. Од наставникот
зависи како ќе ја предаде материјата и
како ќе ги подготви децата за проверка
на знаењата. Ако учениците имаат
ниски постигнувања, тоа зборува лошо
за наставникот.
Ако резултатите на
тестовите/испитувањата се добри,
ништо не менуваме. Ретко ни доаѓаат
луѓе од надвор и прилично е необично
да се разговара за тоа како учениците
го совладуваат материјалот или за тоа
на кој начин се изведуваат
предавањата.

Дали во овој опис ја препознавате
атмосферата во вашето училиште?
Колку овој опис е блиску до вистината
за состојбите во Вашето училиште?
Што недостасува?
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Професионална култура Б

Вашиот одговор

Се обидуваме да функционираме како
тим. Пријателски сме расположени кон
колегите; често се шегуваме и
заеднички прославуваме различни
поводи. Ваквата атмосфера значи
дека на состаноците секогаш со
леснотија дискутираме за важните
работи. Понекогаш дебатата умее да
се вжешти, но тоа е само поради
фактот дека сите имаме иста цел:
успехот на нашите ученици.
Постојано реализираме разни проекти,
бидејќи на секој начин се обидуваме
да ги подобриме резултатите на
нашите ученици. Сакаме што повеќе
ученици да го достигнат и надминат
својот потенцијал. Менаџерскиот тим
нè поттикнува на унапредување на
нашите компетенции и на нови
остварувања. Тоа е нашата крајна
цел.

Дали во овој опис ја препознавате
атмосферата во вашето училиште?
Колку овој опис ја отсликува
состојбата во Вашето училиште? Што
недостасува?
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Професионална култура В

Вашиот одговор

Ние во нашето училиште си даваме
поддршка едни на други. Ако наидеме
на проблем, едноставно разговараме
со колегите и сите се трудат да
помогнат. Никогаш не ни е здодевно,
бидејќи постојано спроведуваме
иновации. Често изведуваме тимска
настава и се посетуваме на часовите.
Овде е нормално да се преземаат
ризици, и не е страшно ако се направи
грешка, зашто така се учи.
Се прифаќаме и се уважуваме меѓу
себе, што не значи дека секогаш се
слагаме. Всушност, понекогаш гласно
дебатираме, но таквите дискусии ни се
од помош и нè потсетуваат на
основните вредности и во нив ги
искажуваме нашите ставови во врска
со наставата и образованието. Тоа е и
можност да размислиме за нашиот
начин на работа, па затоа овие
дискусии често се во врска со
доказите за она што го работиме на
часот.

Дали во овој опис ја препознавате
атмосферата во вашето училиште?
Колку овој опис ја отсликува
состојбатаво Вашето училиште? Што
недостасува?

Вашето мислење
Доколку сметате дека вашето училиште не се вклопува во трите горе-наведени
ситуации, ве молиме опишете каква е професионалнта атмосфера во вашето
училиште.
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Користење на истражувањето во процесот на развој
Една од главните функции на заедницата за учење е користењето на истражувачкиот
процес и споделувањето во групата. Истражувањето е вклучено од самиот почеток при
избирањето предизвик кој ќе биде во фокусот на наставникот таа учебна година, во
спроведувањето на интервенцијата и во евалуирањето на нејзината успешност. Во таа
смисла клучно е користењето на докази во развојната работа. Еве неколку примери за тоа
како сè може да се користат доказите:
1. Да идентификуваме и расчистиме некој проблем
Може да ни е јасно дека има проблем, но треба да ги согледаме сите детали. Треба да
дознаеме на пример, како тој проблем го доживуваат учениците, колегите или родителите.
2. Да истражиме алтернативна пракса
Може ќе треба да видиме како другите го прават тоа или да добиеме сознанија на кој начин
тоа се прави на друго место.
3. Да ја следиме и евалуираме праксата
За да видиме каков ефект имала одредена пракса, треба да проследиме или да побараме
коментар од оние кои имале искуство со таа пракса.
4. Да го оцениме влијанието на праксата
Може ќе треба да испитаме како некои нови методи кои функционираат добро на друго
место, ќе се вклопат во нашето училиште. .
5. Да примениме иновација која ќе биде соодветна на нашата ситуација
Пред да почнеме да користиме некоја нова метода, која функционира добро на некое друго
место, добро е да размислиме како таа може да се вклопи во нашите услови и дали е
потребно да се направат некои модификации.
6. Да им дадеме глас на колегите, учениците, родителите и другите
заинтересирани
Истражувањето не мора да биде ограничено само на она што се случува во
училницата/училиштето. Освен наставниците и учениците, тоа може да да ги вклучува
родителите, претставниците од заедницата и сите заинтересирани. Вклучувајќи ги нив во
истражувањата можеме да придонесеме кон тоа да се чуе и нивниот глас, да споделат
одговорност за квалитетот на образованието и да го зацврстат позитивното влијание врз
образовниот процес.
7. Да го следиме процесот на развој
Доказите можат да се користат и како индикатори за што е тоа што треба да се промени
додека трае самиот разоен процес. Користејќи докази може да ни помогне брзо да
реагираме во текот на имплементацијата на активностите доколку увидиме дека постои
потреба од модифицирање.
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Инструмент за координаторот на заедницата за учење

Јас сум _____________________________________ и координатор на заедницата за
учење во _____________________ (училиште).
Мојата улога во оваа заедница за учење е...

Нашата визија за заедницата за учење во нашето училиште е

За да ги вклучиме наставниците да учествуваат поактивно во заедницата за учење го
правиме следново:
:

Ова се нашите идеи за тоа како добрите практики да станат дел од културата за учење на
училиштата:

Ова се следните чекори на нашата заедница за учење:

Ние можеме да го прошириме нашето влијание во заедницата за учење преку....
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Пример за пополнет инструмент од координатор (а)
Јас сум Биљана Ефремоска координатор и иден ментор на заедницата за учење во ООУ
„Блаже Конески“ Прилеп.
Мојата улога во оваа заедница за учење е:
- Да организирам и реализирам официјални состаноци на членовите на
заедницата заради размена на искуствата и практиките
- Да го следам професионалниот развој на наставниците преку ова интерно
тело
- Заедно да договараме посета на часови практикувајќи учење преку модел
- Да ја документирам работата на заедницата за учење
Нашата визија за заедницата за учење во нашето училиште е сите наставници да
соработуваат меѓу себе, да ги споделуваат своите проблеми во секојдневната пракса
и своите сознанија и да напредуваат во својот професионален развој.
За да ги вклучиме наставниците повеќе да учествуваат во заедницата за учење го правиме
следново: ги поттикнуваме наставниците да ги споделуваат своите искуства од
примената на иновативните техники и идеи во наставата, бидејќи соработката е таа
која води до повисок степен на развој за целото училиште.
Наши идеи за тоа како добрите практики да станат дел од културата за учење на
училиштата: ќе реализираме нагледни часови, ќе овозможиме поголема
транспарентност на добрите практики и научените лекции ќе им бидат достапни на
сите во електронска форма.
Следни чекори на нашата заедница за учење: Реализирање на обуки за кои
наставниците имаат потреба. Примена на знаењата од обуките. Проширување на
соработката со наставници од други училишта.
Ние можеме да го прошириме нашето влијание во заедницата за учење преку вклучување
на нови членови, организирање мрежни настани со соседни училишта од потесната
и пошироката околина.
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Пример за пополнет инструмент од координатор (б)
Јас сум Убавка Бутлеска, координатор и иден ментор на заедницата за учење во
ООУ „Манчу Матак“ - Кривогаштани.
Мојата улога во оваа заедница за учење е:
 да ги координирам активностите на одделенските наставници, членови на
заедницата во рамките на проектот „Со читање до лидерство“, во компонентата
Заедница за учење,
 континуирано да им давам насоки при идентификувањето на проблемите во
наставата во доменот на јазичната и математичката писменост,
 да им помагам при формулирање на развојните активности и при изготвувањето на
нивните акциони планови,
 да го следам реализирањето на предвидените активности,
 да обезбедам материјални и друг вид ресурси за нивно спроведување,
 да организирам активности поврзани со одржувањето на работилниците и обуките
во училиштето имрежните настани,
 да овозможам секаков вид поддршка за успешно функционирање на Заедницата за
учење.
Нашата визија за заедницата за учење во нашето училиште:
Заедницата за учење во нашето училиште е тим кој споделува, соработува,
заеднички истражува, разменува искуства и професионално се надоградува со цел:
 поквалитетно образование за учениците
 подобрување на поучувањето
 унапредување на професионалниот развој на наставниците.
За повеќе да ги вклучиме наставниците да учествуваат во заедницата за учење го
правиме следново:
- искуството од развојните активности го ставаме во функција на подобрување на
професионалните компетенции и личниот професионален развој на наставниците,
- одржување интерни училишни обуки,
- директна поддршка за наставниците и стручните соработници почетници или оние кои прв
пат се вклучуваат во проектот.
Наши идеи за тоа како добрите практики да станат дел од културата за учење на
училиштата:
- Панел дискусии на ниво на стручен актив
- Работилници и интерни обуки на ниво на стручен актив
- Презентирање на добрите практики на стручни активи, мрежни настани, стручни
собири, веб страна, стручно списание, конференција и сл.
- Иницирање мрежни настани, меѓу училишна соработка на ниво на стручни активи.
Следните чекори на нашата заедница за учење се започнување нови развојни
активности за оваа учебна година, идентификување нови проблеми во практиката како
основа за нови истражувања, поврзување со Основните професионални компетенции и
стандарди за наставници, нивно подобрување и унапредување на професионалниот
развој.
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-

Ние можеме да го прошириме нашето влијание во заедницата за учење преку:
вклучување на останатите колеги кои не биле вклучени во заедницата за учење,
презентирање на резултатите на стручен актив, наставнички совет,
превземање на начинот на работа во заедницата за учење и кај активот – предметна
настава.
поврзување и соработка со други училишта.
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Список на развојни активности - објаснување
После првите две средби во заедницата за учење, откако на членовите ќе им се даде
доволно време за споделување на предизвиците од наставната практика со кои се
соочуваат, тие треба да дефинираат предизвик/проблем од нивната наставна практика на
кој ќе работат во текот на таа учебна година.
За да има увид во тоа во која насока се движи интересот на наставниците и потенцијалните
предизвици, што понатаму може да резултира во помасовна акција за надминување на тие
предизвици на ниво на училиште, предлагаме координаторот да состави една листа на
развојните активности на членовите на таа заедница за учење. Во продолжение има
пример за пополнета листа од ОУ „Манчу Матак“ - Кривогаштани
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Список на развојни активности
(пример – ОУ „Манчу Матак“ – Кривогаштани учебна 2015/2016; координатор: Убавка Бутлеска – педагог)
Име и
презиме

Лилјана
Стојкоска

Јагода
Рикалоска

Е-пошта/тел

Наслов на развојна активност

Карток опис

Како да се подобри
читањето со разбирање кај - прво ќе проценам колку секој од учениците чита со
разбирање;
учениците од IV (четврто)
- потоа ќе проучам неколку приоди соодветни на можностите и
оделение?

потребите на учениците
- ќе користам различни техники и методи со кои ќе се подобри
читањето со разбирање
- на крај ќе проценам дали има подобрување при читањето со
разбирање
- во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам
што сум научила, што било успешно а што не, со кого сум се
консултирала и какво влијание имале моите активности во
учлиштето

Како да се создаде
позитивна работна клима
во училницата на часот по
математика во второ
одделение?

- ќе разговарам со учениците како се чувствуваат на часот по
математика, ќе разговарам или ќе ги анкетирам родителите за
тоа како се чувствуваат нивните деца на часот по математика;
ќе направам проценка на математичките предзнаења на
учениците.
- ќе користам различни методи, техники и нагледни средства
во наставата по математика и ќе забележувам која учениците
најмногу ја сакаат и прифаќаат
- на крајот ќе разговарам со учениците и родителите како сега
им се допаѓа часот по математика и ќе ги согледам нивните
постигања
- во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам
што сум научила, што било успешно или не, со кого сум се
консултирала и какво влијание имале моите активности во
учлиштето
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Драган
Рикалоски

Како учениците од петто
одделение да си го
подобрат читањето преку
самооценување и
меѓусебно оценување?

- барам учениците сами да си го оценат своето читање на
дадена скала и да бидат оценети од соучениците. Исто така и
јас ги оценувам и ги споредувам оценките.
- користам неколку пристапи за самооценување и меѓусебно
оценување на течноста и читањето со разбирање
- учениците повторно се самооценуваат и меѓусебно се
оценуваат, за да се согледа подобрувањето
- во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам
што сум научил, што било успешно а што не, со кого сум се
консултирал и какво влијание имале моите активности во
учлилиштето

- прво ќе проценам како читаат учениците
Како учениците од трето
одделение да читаат точно и - ќе користам современи техники и методи, разни чек листи со
кои ќе го следам напредокот во читањето
со разбирање?
- заедно со родителите ќе изработиме нагледни средства кои
ќе ни помогнат при напредокот во читањето
- ќе го преорганизирам просторот во училницата
- ќе го споредам напредокот во читањето
- во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам
што сум научила, што било успешно а што не, со кого сум се
консултирала и какво влијание имале моите активности во
учлиштето

Мери
Граороска

Лидија
Клекачкоска

Како да се подобри
почетното читање и
пишување кај ученикот од
второ одделение?

- Испитување на препознавањето и пишувањето на буквите;
следење на читањето и тетратките; разговор со родителите.
- Проучување стручна литература и веб извори;
- Примена на разновидни техники и стратегии за
препознавање и примена на буквите, за поврзување во збор и
пишување.
- во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам
што сум научила, што било успешно а што не, со кого сум се
консултирала и какво влијание имале моите активности во
учлиштето.
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Светлана
Костадиноска

Дали поголемата вклученост
на родителитево работата
на училиштето ќе ја зголеми
заинтересираноста на
учениците за читање книги?

Како да се подобри
писменоста и начинот на
учење кај учениците со
потешкотии во учењето?
Јулијана
Гагалеска

- анкета со учениците и родителите колку често читаат и што
читаат дома
- работилници за комуникација меѓу родители и ученици
- обработка на прочитана лектира заедно со родителите
- обработка на книга по предлог на родителот
- анкета со учениците и родителите
- во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам
што сум научил, што било успешно или не, со кого сум се
консултирал и какво влијание имале моите активности во
учлиштето

-Прво ќе направам проценка на потешкотиите и способностите
на учениците. Ќе ги интервјуирам учениците за тешкотиите со
кои се соочуваат. Ќе побарам и мислење од наставниците.
- Потоа ќе реализирам со оние ученици кои имаат потреба од
индивидуализирана работа (еднаш во две недели), со цел
описменување (математичко и јазично) и давање насоки за
начинот на учење.
- На крајот ќе направам проценка на постигањата кај овие
ученици, интервју и ќе побарам мислење од наставниците.
- Ке ги презентирам добиените сознанија
Во текот на целиот истражувачки процес ке евидентирам,
прибележувам, ќе се консултирам.
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Како да се збогати наставата
по македонски и математика
за да се прилагоди на
надарените ученици?

- Анализа на дневните планирања по македонски и
математика; Анкета со учениците и родителите за да се
процени колку им е интересна наставата и да дадат предлози
за да им биде поинтересна.
- Идентификување на надареноста: видот и степенот на
надареност на учениците;
- Промена во планирањата по македонски јазик и математика;
- Креативни изработки (со зборови, боја, музика, движење) со
кои учениците ќе ги прикажат своите заклучоци, размислувања
и ставови.

Христина
Граороска

- Анкета со учениците и родителите.
- во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам
што сум научила, што било успешно а што не, со кого сум се
консултирала и какво влијание имале моите активности во
учлиштето.
- ги ставам во ситуација на тимска работа, проценувам како се
снаоѓаат, ги прашувам со што се соочиле

Цветанка
Димеска

Како да се поттикне
тимската работа кај
учениците во трето
одделение преку проектни
задачи во предметите
македонски јазик и
математика?

- реализација на проектни активности по македонски јазик
(работа во тимови)
- реализација на групни и тимски активности по математика за
решавање задачи
- согледувам каква е сега тимската работа
- во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам
што сум научила, што било успешно или не, со кого сум се
консултирала и какво влијание имале моите активности во
учлиштето
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Како да се развие свеста за
важноста од читањето?

Дијана
Кадинска

Како да им се помогне на
учениците поефикасно да
учат?
Анета
Гулабоска

- ќе ги прашам учениците и родителите што мислат за
корисноста од читањето – зошто им е потребно да знаат
правилно да читаат
- ќе користам техники за читање (спин тркало, коцка, ѕид на
книга на паралелката, приказна во тегла и сл.) со цел да се
зголеми интересот за читање
- ќе читаме од списанија, рецепти, упатства, знаци и сл.
- вклучување на родителите во процесот преку изработка и
снабдување со нагледни средства
- повторно ќе спроведам прашалник со учениците и
родителите
- во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам
што сум научила, што било успешно а што не, со кого сум се
консултирала и какво влијание имале моите активности во
учлиштето
- прво ќе анализирам податоци од постигањата на моите
ученици во разни периоди од нивното образование, ќе
спроведам прашалник со учениците, родителите и
наставниците за начинот на кој учат.
- ќе проучам неколку пристапи на индивидуална и групна
работа со учениците и насоки за работа на наставниците
- ќе реализирам индивидуални советувања со учениците и
родителите за начинот на учење,
- ќе реализирам работилници со учениците за разни пристапи
во начинот на учење
- ќе дадам насоки на наставниците и родителите,
- ќе ги анализирам податоците од прашалниците за ученици,
наставници и родители.
- во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам
што сум научил, што било успешно, што не, со кого сум се
консултирал и какво влијание имале моите активности во
учлиштето
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Формулар за извештај од средба на заедницата за учење
Училиште и место ОУ

Координатор:

Датум и времетраење:
Присутни
Тек на средбата:

Што беше добро?

Ќе беше подобро ако

Научени лекции

Краток опис на дадени материјали

Што е договорено за следната средба? Кои инструкции сте ги дале?
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА
ПЛАНИРАЊЕ И
СПРОВЕДУВАЊЕ НА
РАЗВОЈНИТЕ
АКТИВНОСТИ
36

Општи препораки околу развојните активности
По првата средба на заедицата за учење, секој наставник или пар наставници, ќе треба да
изберат еден предизвик од нивната наставна практика на кој систематски ќе работат во
текот на таа учебна година.










Иако нема ограничување во смисла на темата, времетраењето или нивото на
општост на развојните активности, според досегашните искуства, најдобро е
развојните активности да се планираат за една учебна година, а нивото на општост
ќе биде определено од што е она што е реално остварливо од страна на еден
наставник и заедница за учење во училиштето. Целта е да се направат остварливи
интервенции во праксата кои понатаму ќе можат да се користат како колективно
знаење и експертиза на ниво на училиште и наставничка професија.
Важно е наставникот успешно да процени што навистина е предизвик во неговото
одделение и дали тој предизвик може да се совлада користејќи нови
пристапи/техники. За да биде ова изводливо, клучна улога ќе игра заедницата за
учење и координаторот кои треба да му помогнат на секој наставник да ја
кристализира својата развојна активност.
Развојните активности е најдобро да се формулираат во вид на прашање, да бидат
изразени во прво лице и да ја опишуваат целната група (возраста или
карактеристиките на децата за кои станува збор).
o Еве неколку примери „Како да ги мотивирам учениците од трето
одделение за самостојно читање?“; „Како да им помогнам на децата
чијшто мајчин јазик не е македонски, да почнат да читаат во второ
одделение?“ „Како да го подобрам креативното пишување кај учениците
од четврто одделение?“; „Како можам да ги мотивирам родителите да
зборуваат за ____________ со своите деца“ итн.
Со оглед на тоа дека развојните активности се во голема мера базирани на
акциското истражување во ова поглавје се дадени неколку потсетници поврзани со
истражувачкиот процес, односно основите на акциско истражување. Постојат многу
прирачници во кои се детално објаснети фазите на акциското истражување, така
што во овој прирачник се дадени само неколку препораки околу тоа како да се
формулира проблемот и да се планира интервенцијата. Исто така, во прилог,
дадени се насоки за изработување прашања за анкети и интервјуа, доколку
наставникот сака да примени некоја од овие техники во своето акциско
истражување.
Во ова поглавје покрај формуларите наменети за опишување на развојната работа,
се вклучени илустративни примери за развојни активности од изворната земја на
оваа програма (Англија) како и примери од наши наставници за тоа како ги
организирале своите развојни активности.
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План за развојна активност

Име:

Училиште:

Проблем или фокус
Опишете каква промена сакате да направите.

Влијание
Опишете какво влијание очекувате да постигне со активноста (видете Планирање
влијание)?

Како ќе се одвива процесот
Наведете кои елементи очекувате да се појават во процесот и кои ќе бидат вашите
постапки. Наведете кој ќе учествува во процесот. Доколку тоа е можно, наведете ја и
временската рамка..

Инструменти и техники
Наведете кои инструменти/техники би можеле да ги користите за да ги остварите
планираните активности и да соберете докази за развојната работа.
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План за развојна активност - Илустративен пример
Име:

Данушка Запата

Училиште: ОУ Сент Тимид,

Проблем или фокус
Загрижен сум затоа што нашите деца тргнуваат во училиште без претходно некој да ги
воведе во светот на книгите и зборовите. Од разговорите со родителите забележувам дека
многумина од нив сметаат дека тоа не е нивна работа, туку на училиштата.
Сакам да развијам стратегии со помош на кои од родителите ќе направиме партнери на
училиштето, така што децата ќе учат не само на училиште, туку и дома.
Влијание
Сакам да се смени односот помеѓу училиштето и заедницата. Се надевам дека како
училиште, ќе успееме да најдеме начин да оствариме партнерство со родителите. Што
значи, се надевам дека ќе се смени атмосферата во која многуродители се неодговорни и
не се расположени да соработуваат со училиштето.
Како ќе се одвива процесот
Ќе се спроведе серија разговори со неколку мајки за да се види што мислат тие за
училиштето и за учењето на нивните деца. Потоа ќе се анализираат заклучоците од
разговорите.
Ќе направам презентација пред целиот колектив, за да поттикнам дискусија за сите
прашања/предизвици со кои се соочуваме. Ќе организирам работилница за да ги поттикнам
колегите да размислат за своите ставови кон родителите и нивните очекувања од децата.
Ќе замолам неколку доброволци да ми се придружат во овој предизвик.
Ќе организирам настан на кој ќе ги поканам семејствата. Може тоа да биде натпревар во
фотографија – најдобра фотографија на одредена тема, но нешто што ќе се однесува на
децата.
Понатаму, ќе ги замолам учениците од поголемите одделенија да ми помогнат во
организацијата на некој настан на кој ќе ги поканат родителите, како на пример, изложба
на дела од учениците.
Инструменти и техники
Треба да подготвам кратки прашања на неколку теми што ќе ги користам во првичните
разговори со мајките. Mоже би требало да користиме фотографии од нивните деца. Ќе ја
користам техниката на „балончиња“, така што ќе ставам празни балончиња околу
фотографиите. Потоа ќе ги прашаме родителите да ни кажат што посакуваате за нивните
деца, па ќе го запишеме тоа во празните балончиња.
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Професионални предизвици
Илустративен пример
Како да им го приближиме учењето на тивките ученици?
Ме загрижуваат оние ученици кои едвај го забележуваме за време на часот. Тие не му претставуваат
голем проблем на наставникот. Послушни се и ги извршуваат зададените задачи, но напредуваат
послабо бидејќи не учествуваат во дискусиите, не поставуваат прашања ниту пак се јавуваат да
одговорат на прашањата на наставникот.
Сакам да изградам стратегии со помош на кои овие ученици ќе добијат колку што е можно повеќе од
часот и со помош на кои тие и ќе почнат активно да учествуваат во работата на часот.

Градење стратегии за тоа како да се учи
Загрижен сум затоа што моите ученици не стекнуваат навика за доживотно учење. Се чини дека тие
очекуваат од мене и од моите колеги да им кажеме како да учат. Затоа, кога ќе дојдат во шесто
одделение, им оди потешко.
Сакам да научиме техники што ќе им помогнат на учениците да почнат да размислуваат и да можат
самите да си ги евалуираат своите стратегии за учење за да станат понезависни ученици.

Градење партнерство со родителите во првите години
Загрижен сум и затоа што нашите деца тргнуваат во училиште без некој претходно да ги вовел во
светот на книгите и јазикот. Од разговорите со родителите забележувам дека многумина од нив
сметаат ова е работа на училиштата.
Сакам да развиеме стратегии со помош на кои од родителите ќе направиме партнери на
училиштето, така што децата ќе бидат охрабрени да учат не само на училиште, туку и дома.

За што сте загрижени вие?
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Илустративен пример – Дипак
Дипак предаваше математика само две години. Забележал
дека на часот по математика некои ученици не се
заинтересирани. Сакал да најде начин како да ги направи
своите предавања поинтересни, надевајќи се дека така ќе
ги привлече незаинтересираните ученици.
Привиден
почеток

Започнале да
си разменуваат
искуство

Експериментирање
во праксата

Влијание на
тимот

Проширување
на влијанието

Отпрвин сакал да користи анкетно ливче за да дознае од
учениците која активност најмногу им се допаѓа, но се
премислил, затоа што ако децата имаат негативен став кон
математиката, нивното искуство во тој предмет е
ограничено.

Предизвик: Како
да ги да се
привлечат
незаинтересирани
те ученици?

Вклучување
на колегите

На состанокот со другите колеги објаснил каков проблем
има и им поделил на колегите образец на кој тие требале да
наведат три активности што тие ги користат и што се
успешни кај децата. Дипак направил листа, а потоа се
консултирал со поедини колеги таму каде што му било
потребно додатно појаснување.

Тогаш Дипак систематски ги испробал во пракса сите
активности на листата. Ги користел во својата настава и ја
оценил секоја од техниките во дневникот штој го водел, и во
кој запишувал свои коментари, мислења на учениците и од
колегите што присуствувале на некои од неговите часови
секогаш кога можеле.

После неколку месеци, Дипак бил подготвен да им
презентира на колегите мислење за стратегиите што ги
испробал во пракса. Ова било многу корисно за колегите,
особено за оние активности што тие никогаш не ги
испробале. Дискусијата за предавањата и учењето била
многу богата и жестока, и на тој начин секој од наставниците
ја збогатил својата листа на техники.

Како резултат на ова, Дипак стапил во контакт и со колегите
од другите предмети, па и нив ги замолил да му наведат по
три активности кои најдобро функционираат на нивните
часови. Увидел дека многу од овие идеи можат да се
применат на часот по математика, а ова било и повод да се
разгледаат методологиите што се користат.

Собирање
податоци за
евалуација

Повторно
градење на
знаењето

Влијание врз
сопствената и
праксата на
колегите
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Предизвикот во водењето на развојна активност
Која е вашата развојна активност?

Што ве загрижуваше?
Што сакавте да промените? Какво влијание планиравте да остварите?

Кои беа клучните елементи во дизајнирањето на развојната активност?
Што содржеше вашиот план за работа? Кој беше вклучен? Кои фази ги предвидовте?

Што се случи досега?
Кои делови од планот за работа ги остваривте?

Каде наидовте на проблем?
Соработуваат ли лицата со кои се консултиравте/ги вклучивте во изведувањето на
раазвојната активност? Што беше потешко одошто мислевте?

Кои се вашите идни чекори?
Ќе биде ли потребно да го прилагодите планот или да направите измени? Што треба да
се преиспита?
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Формулирање на темите
Секогаш кога спроведувате развојна активност, при крајот на реализацијата, треба да им
ја презентирате на колегите од заедницата за учење. Кога сакате на другите да им
презентирате што сте научиле и колку сте напредувале, треба првин добро да размислите
што би сакале другите да дознаат и што би им било од помош.

Некои од најважните аспекти што би можеле да им ги укажете на другите се предизвиците
во процесот низ кој сте минале.
“Некои колеги сметаа дека ако им дадеме на учениците можност да одберат каде и
до кој ќе седат, тоа автоматски ќе значи лошо поведение.”
“Ми требаше многу време за да ги убедам родителите да им дозволат на своите
деца да учествуваат во експерименталната работилница што се организираше за
време на големиот одмор. На крајот морав да...”
“Ми беше тешко да ги замолам колегите да соработуваат со мене. Мислев дека е
дрско да го сторам тоа. Мислев дека немам право да барам од нив дополнително
да ги ангажирам и дека немам авторитет за да влијаам врз некој. Па сепак...”
“Колку повеќе разговарав со учениците, толку повеќе ми стануваше јасно дека
проблемот се крие во концептот на терминот „работа“.Се чини дека во нашето
училиште веруваме дека постојат два света: светот на работа и светот на
задоволства. Во основа задоволство значи дека човек има избор да одбере што
сака да работи и со кого ќе работи.”
“Како тим, сметаме дека треба да се обидеме да го прифатиме тврдењето на Black
и Wiliam (1998) дека оценките ги инхибираат учениците да размислат како да ја
подобрат својата работа.”
Обидете се да напишете реченица, која ќе биде дел од заклучниот пасус.
„___________________________________________________________________.“

Покажете ја реченицата на еден член од вашата заедница за учење и заедно
поразговарајте што друго би можело да биде дел од заклучниот пасус.
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Резиме на развојната активност
Име:

Училиште:

Наслов на проектот:

Со кој проблем започна развојната активност?

Што направивте?

Какво подобрување или промена се случија? Што научивте?

На кој начин вашата развојна активност ќе врши влијание и во иднина?
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Личен акциски план
Информации за наставникот
Име и презиме:
Училиште:
Временски период:

e-mail:
Телефон:
Предмет/одд.

Развојна активност/проект:
Проблем или фокус: (Опишете каква промена сакате да направите).
Влијание: (Опишете какво влијание очекувате да направи развојната активност)

Тек на процесот:
Активности (постапки во развојниот процес – што
треба да се направи):

Временска рамка
(приближно)

Вклучени субјекти
(кој ќе учествува во
процесот)

Инструменти и техники (кои
инструменти би можеле да ги
користите за да ги остварите
планираните активности)
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Пример за личен акциски план
„Играме, читаме и растеме заедно родителите и учениците во техниките за подобро читање“
Одговорен наставник:

Маја Василевска Ставров
ООУ „МИРЧЕ АЦЕВ“ – СКОПЈЕ
2016/2017

СЕПТЕВРИ, 2016
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Вовед
Читањето е еден од најсложените когнитивни процеси што човекот го користи. Во современото општество книгата е
сè попотребна и се поблиску до читателот. Денешниот читател мора да чита брзо и ефикасно. Тој треба да биде во состојба
за кратко време да прочита книга или списание, да дојде до што поголем број податоци, а тоа подразбира, да биде
оспособен на брзо прилагодување на разни видови пишани текстови.

За проектот:
За да биде книгата дел од детскиот свет, потребно е да биде омилен предмет на родителите во родителскиот дом,
училиштето и околината во која детето расте и се развива.
Наставниците, училиштето и родителите можат да го развијат интересот кај учениците за добра и интересна книга, со тоа да
влијаат врз развојот на вештините за читање.

Акциски план
Цел
Да се процени
ставот на
родителите
(семејството) на
учениците од III б
одделение кон
книгата,
развиената
навика и желба
да се чита
Запознавање на
родителите на
учениците со
целите и
активностите на
проектот и
начинот на
реализација

Активност

Спороведување
на анкета за
родителите на
учениците од III б
одделение

Работилница за
важноста на
читањето и
споделување на
факти од
извршени
истражувања на
тема „Читање“

Временска рамка

Вклучени
субјекти

Ноември, 2016

Родители на
учениците
од III б
одделение
– 17
родители

Ноември, 2016

Наставници
одговорни
за проектот
и
родителите
на
учениците

Креативни
техники

Очекувани
ефекти

Индикатори

Анкетен лист

/

Ќе се утврди
ставот на
родителите кон
книгата,
развиената
навика и желба
да се чита

Утврден ставот
на родителите
кон книгата,
развиената
навика и желба
да се чита

Податоци од
истражување

Техники на
читање:
Шапката што
чита, Стоп
техника...

Ќе се
информираат и
едуцираат
родителите

Информирани
и едуцирани
родители

Ресурси
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од III б
одделение
Проценка на
ставот на
родителите кон
книгата,
развиената
навика и желба
да се чита

Анализа на анкета
спроведена на
родителите на
учениците од III б
одделение

Дијагностицирање
на вештините за
читање кај
учениците од III б
одделение

Спроведување на
дијагностички тест
за читање

Запознавање на
учениците со
целите и
активностите на
проектот

Работилница за
важноста на
читањето и
споделување на
факти од
извршени
истражувања

Реализација на
активности за
подобрување на
вештините за
читање - „Минути
за читање“

Организирање /
спроведување на
разни вежби за
развивање на
вештините за
читање

Ноември, 2016

Наставници
одговорни
за проектот

Ноември /
декември, 2016

Наставници
одговорни
за проектот
и и ученици
од III б
одделение

Декември, 2016

Наставници
одговорни
за проектот
и ученици
од III б
одделение

Во текот на
учебната година
2016/2017

Наставници
одговорни
за проектот
и ученици
од III б
одделение

/

Ќе се утврди
ставот на
родителте кон
книгата,
развиената
навика и желба
да се чита

Стоп техника

Ќе се утврди
степенот на
описменети
ученици, брзина
на читање кај
учениците,
грешки при
читањето

Плакат –
„Дневник за
читање“

/

Ќе ја разберат
целта на
проектот и
важноста на
вештините за
читање

Разбрана
целта на
проектот и
важноста на
вештините за
читање

Книги,
сликовници,
списанија,
компјутери,
интернет,
училишна
библиотека,
одделенска
библиотека

Во текот на
работата ќе се
употребуваат
различни
наставни
техники: Стоп
техника,
Каменот што
зборува,
Табела за
предвидување,
Реципрочно
предавање,

Ќе бидат
мотивирани и со
интерес, љубов
и успех ќе читаат
разни видови на
литература, ќе ја
подобрат
вештината на
читање

Мотивирани
ученици кои со
интерес, љубов
и успех читаат
разни видови
на литература,
ќе ја подобрат
вештината на
читање

Компјутер,
анкетни
листови

Дијагностички
тест за
читање

Анализиран и
утврден ставот
на родителите
кон книгата,
развиената
навика и желба
да се чита
Анализиран и
утврден
степенот на
описменети
ученици,
брзина на
читање кај
учениците,
грешки при
читањето
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Аквариум,
Инсерт

Формирање
одделенска
библиотека

Организирање на
акција во
собирање
стари/нови книги,
списанија,
енциклопедии и
друга литература

Јануари, 2017

Наставници
одговорни
за проектот
ученици од
III б
одделение
и родители
на
учениците

Шкаф во
училницата
наменет за
одделенска
библиотека

/

Ќе се создаде
одделенска
библиотека

Создадена
одделенска
библиотека
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Акциско истражување
Што е акциско истражување?
•

Акциското истражување е истражување кое цели кон тоа да реши некој
моментален проблем или пак рефлективен процес на прогресивно решавање
проблеми предводено од личности кои соработуваат со други, како дел од
„заедница на практичари“ со цел да се подобрат начините на кои тие им
пристапуваат на проблемите или ги решаваат истите.

•

Целта на акциското истражување е да се реши определен проблем за да се
воспостават одредени насоки за праксата. (Descombe, 2010 p.6)

Акциското истражување:
•

е практичен начин наставниците да ја истражуваат природата на својата пракса и
да ја унапредуваат;

•

ги оспособува практичарите да доаѓаат до нови сознанија, а не само да ги користат
постоечките сознанија;

•

е преземање акција како начин на истражување; планираната промена е
имплементрана, надгледувана и аналзирана;

•

се одвива низ циклус или спирала на акција и рефлексија;

•

Овој процес може да биде „неуреден“;
произлезат повеќе врски;

•

го спроведуваат поединци, но овие лица соработуваат меѓу себе;

•

е отворено за користење различни истражувачки методи, и квалитативни и
квантитативни;

•

мора да се потпира на триангулација на методи.

Во текот на истражувањето може да
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Разлики помеѓу традиционално и акциско истражување
Традиционално истражување

Акционо истражување

Предводено од надворешен експерт

Предводено од практичари

Доаѓање до нови сознанија за некој
феномен; поставување и тестирање на
хипотези

Разгледување на конкретен проблем,
поставување акционен план и
евалуирање на резултатите

Стандардот за квалитет е определен
од други експерти преку оценување на
валидноста на методот и резултатите

Стандардот за квалитет е определен
според тоа дали истражувањето води
кон остварување на посакуваните цели

Примарната публика се претставници
на професијата, владата или
приватните институции

Примарната публика е училишната
заедница

Можност за генерализирање
(воопштување) на сознанијата од
истражувањето

Евалуирање на решението во дадена
ситуација или контекст

Се базира на голем квантитет
податоци добиени од систематски
одбрани испитаници (правила за избор
на примерок)

Се базира на искуството со конкретна
група ученици/други испитаници (и
институција)

Резултатите генерално придонесуваат
за збогатување на теоретските
сознанија за образованието,
поучувањето и учењето,

Резултатите се од практична важнност,
унапредени методи на поучување и
учење во контекст на конкретното
училиште
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Цикличност и спиралност

„Луѓето постојано се менуваат а со тоа се менуваат и
социјални ситуации во кои се наоѓаат. Во акциското
истражување можете да видите како едно прашање се
трансформира во друго и како еден проблем служи како
основа за поставување нови предизвици. Ништо не е
статично. Оваа трансформација од веќе постоечки прашања
и проблеми кон нови, може да ви помогне да дојдете до
нови идеи и практики како постојани циклуси на акција и
рефлексија.“ – McNiff, Lomax и Whitehead (2006)
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к

Фази на акционото
истражување
1. Избери област на
делување
2. Направи процена на
потребите
3. Направи акционен план
4. Спроведи го акциониот
план
5. Евалуирај ги ефектите и
ревидирај го акциониот
план

53

Циклус на акциското истражување

Што ни е веќе познато?
- Какви извори на информации
користиме?
- Што треба да научиме и да
направиме?
- Како да го надградуваме она што го
знаеме?

Како влијаеме врз сегашните
постигнувања на учениците?
- Што од нашето знаење може да
користиме за подобрување на
резултатите?
- Што дополнително треба да научиме за
да ги постигнеме саканите резултати?
- Кои извори на докази/сознанија
можеме да ги искористиме?

Колку е ефективно она што сме
го научиле и сториле за
подобрување на резултатите на
учениците и нивната
добросостојба?

Дизајнирање на задачи
и искуства
Активности кои ги презема
наставникот (стратегии на
поучување, техники, алатки...)
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Од каде се црпат истражувачки идеи?
Идентификување на значајни истражувачки
прашања
• Разговори со колеги (критични пријатели3)
• Професионална литература
• Разгледување на дневните подготовки и
рефлексии и наставничко портфолио за да се
идентификуваат, на пример, шеми на однесување
на ученици/наставници или аномалии, парадокси
и невообичаени ситуации
• Несовпаѓање помеѓу намерата и целта на она што
се учи и резултатите
• Проблематични ситуации во учењето во вашата
училница кои сакате да ги решите
• Нова стратегија која сакате да ја примените
• Тестирање на одредена теорија во училницата

Критичен пријател е личност која нè охрабрува и поддржува во нашите активности, но кој
истовремено дава искрена и конструктивна повратна информација. Тоа е личност која се
согласува да зборува отворено, но конструктивно за слабостите, проблемите и на тој начин да го
насочи нашето внимание кон изнаоѓање решение, наместо кон она што сме погрешиле и/или
несоодветно сме го направиле.
3
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Триангулација
• Триангулација на податоците е моќна алатка која
овозможува валидација на податоците преку вкрстување
на податоци од повеќе извори. Конкретно, се однесува
на вклучувањето на комбинација на повеќе научни
техники во проучувањето на еден ист феномен.
Табела 1. Примери

Истражувачко прашање
1. Како може да ја
искористам повратната
информација од
учениците за да го
подобрам начинот на кој
предавам?

Извор 1.
Прашалници за
учениците

2. Што се случува со
Записи во
способноста за читање со дневникот на
разбирање кај учениците наставникот
во трето одделение кога
користама активности за
интерпретација на
текстот?

Извор 2.
Извор 3.
Неформално „Карти повратна
и формално информација“ за
оценување
секој ученик на
крајот на денот за
да се приберат
повратните
информации

Извор 4.
Набљудување на
други наставници

Извор 5.
Постигнување на
писмени задачи и
наставни ливчиња

Изработки
од ученици

ЕГРА резултати

Видео записи

Резултати на
тестови
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Извори на податоци
• Конвенционални извори
– Едноставни интервјуа, анкети, број на прочитани
книги, примери од задачи, разновидност на
користени материјали, опсервации, дневници итн.

• Постоечки архивски извори
– Оцени; шеми на отсуства; проодност; број/процент
на ученици во посебни програми; резултати на
стандардизирани тестови; планови за
професионален развој; дисциплински досиеа;
препораки за советување со психолог/дефектолог
итн.

• Инвентивни извори
– Автентично оценување (дизајнирано од
наставникот); процена на изведбата; изложби,
портфолија, поставки, видео-записи, фотографии,
цртeжи, проекти, итн.

57

Примери

• Што се случува со квалитетот на
пишувањето кај учениците кога
ќе вклучиме врсничка поддршка
во ревидирањето на текстот, во
____ одделение?
• Како користењето компјутери
влијае врз процесот на
пишување кај учениците од
четврто одделение?
• Што се случува со успехот на
учениците во петто одделение
ако ги поделиме во хетерогени
групи и зададеме задачи за
учење преку соработка?
• Што се случува со успехот на
моите ученици кога секојдневно
задавам наставни ливчиња по
математика?
• Што се случува со разбирањето
на напишан текст кај ученици од
трето одделение ако им давам
различни задачи врз основа на
разликите меѓу нив?
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ОПИС:
Овие инструменти ќе ви помогнат да ја
организирате својата развојна работа во
развојно портфолио.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА
ИЗРАБОТУВАЊЕ
РАЗВОЈНО
ПОРТФОЛИО
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Општи препораки за тоа што треба да содржи портфолиото
Следење на напредокот
Пожелно е членовите на заедницата за учење уште после првата средба да започнат да
водат развојно портфолио и понатаму да го носат со себе за време на средбите. Во суштина,
оваа практика е слична на барањето на наставниците учениците да доаѓаат подготвени на
час, со својот неопходен прибор. Портфолијата служат како место во кое ќе се собираат и
систематизираат доказите за развојната работа. Пожелно е секое портфолио да ги содржи
сите документи кои се подолу наведени, но не мора да е ограничено само на нив:


Една рефлективна реченица на почеток на портфолиото која ќе биде довршување на
мислата. Секој наставник може да ја доврши мислава и да ја приложи на почетокот на
портфолиото
За мене заедницата за учење претставува..........и мојата улога во неа ја
гледам како.........







ДОКАЗИ
o Што се смета за доказ?
Изработувањето портфолио помага полесно да се планира развојната работа
и да се размисли уште еднаш за она што наставникот го научил.
o Во портфолиото треба да бидат вклучени два вида докази:
 Докази за учество во заедницата за учење (пр. евиденција на
консултациите и учеството; план за работилници; белешки од состаноци;
материјали од наставниот план и програма итн.)
 Докази за лидерство во развојните активности (пр. личен акциски план,
план за развојна активност итн.)
 Докази за спроведување на развојната активост (изработки,
артефакти, анегдотски записи за учениците, податоци од анкети, тестови,
интервјуа и сл.)
o Објаснување на доказите – најдобро е објаснувањата да бидат на
самолепливи ливчиња во одредена боја. На нив може да се напише 1) што
означува доказот; 2) за што користи и 3) во кој контекст.
o Kои податоци за развојот можам да ги соберам? табела – на која наставникот
ќе штиклира кои видови податоци се содржани во неговото портфолио односно
за кој вид активност има документиран доказ во неговото портфолио.
Рефлексии – на самолепливи ливчиња во друга боја од таа за објаснувањето на
доказите, можат да ги напишат своите размислувања околку тоа што научиле, што им
се допаднало или што особено им било од корист, што планираат понатаму да користат
и зошто. Рефлексиите се коментари што може да се појават на неколку места:
o Кај воведниот дел, кога наставниот ја објаснува ситуацијата на почетокот на
годината.
o Кај некои од доказите, вообичаено кога има потреба да дадете коментар во врска
со одредено прашање.
Кај заклучокот на портфолиото: кога наставникот сака да се наврати на целото искуство
и да размисли за она што го постигнал, за она што го научил, и за тоа што му значел
целиот процес. Кога се прави прави рефлексија важно е:
o Да се пишува во прво лице еднина
o Да се користи јасен, едноставен и директен стил на изразување
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o
o
o
o
o
o
o

Да се одбегнува премногу технички и стручен јазик
Да се пишува само за сопственото учество и улога во заедницата за учење
Да се напише што сте научиле работејќи во заедницата за учење
Да се објасни какво е влијанието врз сопствената работа
На кои проблеми/пречки/предизвици наишол наставникот
Иднината на развојна работа
...

Наставникот треба да се фокусира на она што го прави. Портфолиото треба да ја
прикаже неговата професионална активност, нема академски цели и не служи за
некој да ја оценува неговата работа.
Во продолжение се понудени повеќе инструменти кои треба да бидат потсетници
за тоа како треба да изгледа и што треба да содржи развојното портфолио.
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Преглед на содржината на портфолиото
Што содржи едно типично портфолио?
Насловна страна
Најдобро е доколку на ниво на заедница за учење направите стандардна насловна страна која
ќе ја користите сите, а секој наставник ќе треба само да го напишете своето име и името на
училиштето.
Објаснување за организацијата на портфолиото
Кратко објаснување за тоа како е организирано портфолиото и објаснување на методот според
кој сте ги одбележувале податоците.
Воведно објаснување и рефлективна реченица
Треба да се напише на почетокот на програмата (пр. октомври 2017 ). Ова треба да биде
првото нешто во портфолиото.
Податоци за учество
Најпрвин на почетокот на годината може да се наведе програмата а потоа ќе се додаваат
податоци за учество или кои било други податоци што ги имате за своето учество (белешки од
обуки, инструменти кои сте ги пополнувале за време на обуките, белешки од состаноци
итн.)
Податоци за развојните активности
Тука треба да бидат собрани сите податоци и коментари што ја прикажуваат природата,
доменот, процесот и резултатите од активностите. Тоа подразбира податоци што се
подредени и коментирани на таков начин што на секој што ќе ги чита податоците, ќе му биде
јасно како се одвивале интервенциите. Заедно со планот за работа треба да бидат вклучени и
личните планови за развој како и податоци за реализираните консултации. Понатаму, треба
да бидат вклучени и податоци за заедничката развојна работа, проследени со коментар и
објаснување.
Заклучно излагање
Тука треба да бидат претставени придобивките од програмата во целина и влијанието што таа
го извршила врз вашата пракса.
Прилог
Со цел избегнување на дополнителната администрација и трошоците за копирање и слично,
портфолиото треба да ги вклучува сите важни податоци проследени со коментар со
објаснување и рефлексии. Во суштина освен пополнет инструмент „Резиме на развојната
работа“ која може да се додаде како прилог, портфолиото е комплетно доколку ги вклучува
спомнатите елементи.
Визуелна организација
Нема никакви ограничувања околку тоа како треба визуелно да изгледа едно портфолио.
Постојат одлични портфолија кои се составени само од печатени или рачно напишани листови,
но ги содржат сите елементи, уредно наредени во една папка со спирала. Портфолиото е
истовремено личен труд на наставникот и сведоштво за неговата способност и креативност
така што тој може и креативно да се изрази. Наставникот е тој кој ќе одлучи како и колку ќе го
разубавува, но не треба визуелниот изглед да преставува оптеретување.
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Кои податоци за развојот можам да ги соберам? - табела
Консултации

Сум направил/а
ли нешто од ова?

Има ли докази за
тоа во моето
портфолио?

Информирање, барање совет, барање дозвола,
проверка, испробување идеи,
откривање што се случило претходно,
стекнување доверба итн.
Дискусии
Формулирање на проблемот,одредување на темите,
Ревидирање на праксата, заедничко планирање,
утврдување на приоритети, проверка дали другите
разбрале, толкување на податоци.
Рефлексија
Водење дневник, размислување на темата,
разменување идеи и дискусии со менторот (види
консултации) итн.
Читање
Барање податоци за слични проекти, истражување
научна литература, барање совет.
Прибирање податоци
Набљудување, интервјуирање, водење дневници,
анализирање на работата од учениците,
разгледување на документацијата, испробување,
анкети итн.
Градење мрежа
Посета на часови на колеги, посета на други
училишта, контактирање по facebook групата или
преку email со колеги што сте ги запознале
вмрежувајќи се.
Обука
Организирање работилница, обука, взаемно
набљудување, делење информативни флаери итн.
Заедничка работа
Планирање во тим, заедничка изработка на
материјали,подготвка за прибирање
податоци итн.
Испробување / експериментирање
Испробување нова активност која може да се
реализира во одделението,eкспериментирање со
нови наставни техники, итн.
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Пишување на заклучно излагање
Во заклучното излагање на портфолиото треба да се напише еден состав во кој ќе се
осврнете на целото искуство и ќе размислите уште еднаш за она што сте го постигнале,
за она што сте го научиле и зошто тоа ви е важно. Ова треба да го изразите во 2-3
страници.
Каков стил да користите во заклучното излагање?
 Пишувајте во прво лице
 Изразувате се јасно и едноставно
 Не користете многу стручен јазик и жаргон
 Наведете ги изворите за вашите податоци
Што треба да биде содржината на заклучното излагање?
 Размислувања за тоа како е да се биде дел од заедницата за учење
 Колку сте научиле од ова искуство
 Влијанието на вашата развојна работа
 Прашања, пречки и предизвици
 Што дознавте во врска со можностите што ги дава заедницата за учење
 Развојот на вашите лични лидерски вештини и потенцијали
 Во кој правец ќе се одвива развојот во иднина
 ...?
 ...?
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Размислување за влијанието
Какво е влијанието на вашата развојна активност досега?
Какво може да биде влијанието во иднина?
Кои од овие податоци може да ги вклучите во вашето портфолио?
1. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ УЧЕНИЦИТЕ
a) Подобри постигнувања
 Може да се подобрат постигнувањата на учениците
 Се зголемува знаењето по одредени предмети и/или се развиваат вештини
 Се олеснува учењето по други предмети (на пр. Запознавање на природата)
б) Подобрување на ставовите
 Попозитивен став кон училиштето или кон одредени предмети
 Зголемена мотивација за учење
 Зголемена самодоверба
 Подобро однесување
в) Подобра метакогниција
 Се развива самосвеста
 Се развива способност да се размисли за наученото и истото да се евалуира
2. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ НАСТАВНИЦИТЕ
a) Подобра работа на часовите
 Вие и вашите колеги може да научите нови методи
 Вие и вашите колеги може да ги подобрите методите што веќе ги користите
б) Зголемен личен капацитет
 Вие и вашите колеги може да стекнете нови знаења
 Вие и вашите колеги може да научите нови вештини и стратегии
 Вие и вашите колеги може да усовршите некои индивидуални квалитети (на пр.
емоционална интелигенција, самосвест, самодоверба), и да се посветите на нив
в) Подобрување на интерперсоналните потенцијали
 Вие и вашите колеги ќе почнете поактивно да учествувате во развојот на вашето
училиште
 Вие и вашите колеги ќе научите нови вештини за градење и одржување на
професионалните односи
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3. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ УЧИЛИШТЕТО КАКО ЗАЕДНИЦА ЗА УЧЕЊЕ
a) Подобри структури и процеси
 Се подобруваат структурите за поддршка во училиштето и интерперсоналната динамика
 Луѓето почнуваат повеќе да соработуваат
 Наставниците се охрабрени да преземаат иницијатива и позитивните промени кои ги
внесуваат се уважени и втемелени во училишната култура.
б) Подобра култура и потенцијали
 Се подобруваат односите во колективот и се подига нивото на професионалност
 Покохерентни принципи и вредности и поиздржана пракса
 Подобро и поефективно користење на податоците до кои се доѓа во процесот
4. ВЛИЈАНИЕ НАДВОР ОД УЧИЛИШТЕТО
 Може да разменувате идеи и позитивна пракса со наставниците од другите училишта (пр.
организирање мрежни настани со други училишта)
 Искуството од вашата работа може да го објавите на разни мрежи, веб- сајтови, интернет
групи (пр. facebook група за Заедници за учење)
 Придонесувате да се подобрат односите во вашата локална заедница

Кои чекори ќе треба да се преземат во иднина
Што треба да сторам за да се зголеми влијанието на мојот проект?

Што треба да сторам за да имам подобри податоци во моето портфолио?

Прилагодено од:
Frost, D. and Durrant, J. (2002) Teacher-led Development Work: guidance and support, London:
David Fulton
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ОПИС
Како начин за продолжување на влијанието на
активностите од вашата заедница за учење и
проширување на професионалниот дијалог во
заедницата, предлагаме организирање мрежни
настани помеѓу неколку училишта. Овие насоки ќе
ви помогнат да ја осмислите содржината на еден
ваков настан.

НАСОКИ ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА
МРЕЖНИ НАСТАНИ
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Општи препораки за организирање на мрежни настани
Кога се организираат мрежни настани, вообичаено едно училиште е домаќин, додека друго
или повеќе училишта се гости. Тоа се полу-формални прилики на кои членовите од повеќе
заедници за учење се среќаваат и разменуваат искуства според однапред подготвена агенда.
Овие настани траат вообичаено 3 до 4 часа и можат да содржат





постер презентации на секој наставник каде се претставени нивните развојните
активности;
презентации од страна на координаторите;
дискусија за споделување на впечатоците;
заклучоците од средбата.

Домаќинското училиште може да покани и претставници од локалната заедница, ученици,
родители и претставници од медиумите, за овие настани да добијат поголема видливост во
јавноста и на тој начин да се одбележат успесите на вклучените наставници.
Фацилитатори на настанот би биле координаторите на вклучените заедници за учење.
Мрежните настани како форма можат да бидат добра алтернатива за некои од
традиционалните начини на кои во училиштата вообичаено се обележуваат некои настани –
патронати, денови на наставникот, на азбуката и слично, или да бидат во функција на
задолжителниот број часови што наставниците според закон мора да ги посветат на својот
професионален развој. Со ова истовремено се прославуваат успесите на наставниците со
елемент на професионалност и фокус на различните начини на унапредување на
професионалниот развој.
Во продолжение се наведени сите упатства, инструменти и дополнителни материјали кои ја
врамуваат содржината и текот на мрежните настани.
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Агенда за мрежен настан
Во зависност од тоа колкав е бројот на членовите на заедниците за учење кои би се
вмрежувале, предлагаме 2 вида агенди, за вклучување на 2, 3 или 4 училишта.

2 училишта
30 мин

Поставување на постерите

10 мин

Поздравување од директорите на училиштата

20 мин

Игра за запознавање

40 мин

Разгледување на постерите (+кафе пауза)

10 мин

Презентација од координаторите „Нашата заедница за
учење“

30 мин

Заеднички круг – документирање на учеството

3-4 училишта
30 мин

Поставување на постерите

15 мин

Поздравување од директорите на училиштата

20 мин

Игра за запознавање

60 мин

Разгледување на постерите (+ кафе пауза)

15 мин

Презентација координаторите „Нашата заедница за учење“

40 мин

Заеднички круг – документирање на учеството
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Игра за запознавање
Со оглед на тоа дека членовите на заедниците за учење од разни училишта не се познаваат меѓу себе,
добро е формалниот дел од настанот да започне со некоја активност за запознавање. Постојат многу
такви активности и нивната цел е учесниците на еден забавен начин да бидат принудени „да се
измешаат“ и да најдат лица од другите училишта со кои имаат нешто заедничко и на тој начин да дознаат
повеќе за своите колеги од другите училишта.
Ние ја предлагаме играта, „бинго на пријатели“. Треба да се испечатат онолку ливчиња колку што има
учесници. Целта е да се пополни целата табела со имиња од колегите во групата за кои се вистинити
исказите во полињата. На пример, да се најде некој кој во моментот следи повеќе од 2 серии или живеел
некој период во странство. Важно е да се напомене дека имињата не смеат да се повторуваат, за да
можат учесниците да стапат во контакт со што е можно повеќе свои колеги од другите училишта. Тоа
значи дека доколку наставничката Фатиме истовремено носи очила, родена е во април и пишува со лева
рака, нејзиното име може да се напише само во едно од трите полиња, додека за другите искази треба
да се пронајде некој друг учесник. Доколку не може да се исполни целата табела, тогаш доволно е да
се пополнат полињата во една линија вертикално, хоризонтално или дијагонално. Оној што прв ќе ја
пополни табелата или една линија од неа, треба да извика БИНГО и тој е победник на играта. Доколку
има можност може да му врачите некоја симболична награда.
Некој кој носи очила

Некој кој знае да свири на
пијано

Некој кој ја има буквата „С“
во неговото име

Некој кој сака да спортува

Некој кој има сини очи

Некој кој јадел нешто
невообичаено

Некој кој ги сака истите
филмови како тебе

Некој кој има 2, 3 или 4
деца

Некој кој живеел во странство

Некој кој има миленик –
куче

Некој кој зборува повеќе од
2 јазика

Некој чија омилена боја е
зелена

Некој кој никогаш не користел
телефон со бројчаник на вртење

Некој кој вози црвен
автомобил

Некој кој е роден во иститот
месец како тебе

Некој кој во моментот
следи повеќе од две ТВ
серии

Некој кој повеќе сака чај од кафе

Некој кој пишува со лева
рака

Некој кој вози ролери

Некој кој е алергичен на
нешто
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Насоки за изработка на постери
Постерите треба да бидат визуелно претставување на развојните активности на кои наставникот работел или ќе работи во текот на учебната година. За
подготовка на постерот најдобар извор ќе биде РАЗВОЈНОТО ПОРТФОЛИО на наставникот кое го подготвувал низ работата на заедницата за учење.
Постерот треба да биде со максимални димензии 50 х 70 cm (за претставување на самостојни развојни активности) или 100 х 70 cm (за развојни
активности на кои работат два наставника). Може да се користи целата површина на постерот (од двете страни), но да да се внимава при
поставувањето на постерот да бидат видливи сите страни.
Овој дијаграм е пример за тоа како може да се организираат содржините на еден постер. Тука е се претставени елементите што треба да ги содржи
постерот заради подобра визуелна организација. Се разбира, ова е само еден предлог, местоположбата или застапеноста на одредени елементи не
мора да соодветствува на овој дијаграм.

Наслов

Мора да го содржи
насловот и
авторот/авторите
на развојната
активност

Автор/автори и училиште

Зошто токму
овој проблем?

Што правевте или
планирате да правите?
Опис на интервенцијата и на методите

Кого/што
консултирав
или ќе
консултирам?

Постерот не треба:
- да биде поголем од
50х70 (ако постерот го
подготвувал еден
наставник) или 100х70 cm
(ако наставниците
работеле во пар
- да содржи предолг текст
(повеќе од неколку
пасуси)
- да ги наведува
вистински имиња на
учениците или
идентификувачки
карактеристики на
конкретни ученици

Претпоставки
/хипотези

докази

Очекувани
резултати

Акциски план

Текстот може да е
печатен или рачно
пишуван, важно е да
е читко и прегледно

дијаграми
/графици

Инструменти
техники...

Може да содржи фотографии,
цртежи, графици, примероци
од техники/наставни ливчиња
/работни листови/задачи,
резултати, изработки од
ученици, временски линии,
мапи, декорации, други
ресурси кои сте ги развиле вие
и сета ваша креативност!

Благодарност до...

Интересни
сознанија,
приказни, а-ха!
моменти

Можете да ја коистите
целата површина на
постерот од двете
страни (ако е можно
двете страни да се
видливи)
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Чек листа за содржината на постерот

Имам ли ваков
податок?

Како е претставен овој
податок на мојот постер
(текст, фото, дијаграм...)?

Дали имам објаснување зошто го избрав токму овој проблем/предизвик?
Дали има информација за тоа кои се моите критични пријатели (колеги, стручни соработници и
други стручни лица), со кои сум се консултирал при спроведување на интервенцијата за да го
подобрам учењето на учениците?
Дали ги имам наведено изворите на информации што ги користев или ќе ги користам при
реализација на активностите: литература, интернет сајтови, други извори?
Дали имам акциски план за реалиација на активностите (временска линија, план по месеци
итн.)?
Дали имам објаснување за процесот на спроведување на развојната активност (употребата на
техника/ки, методите, инструменти, ресурси, итн.) Како го избрав овој метод? Што
претпоставувам дека ќе се случи? Доколу е развојната активност завршена, дали го остварив
посакуваното? Дали во иднина би сменил/а нешто?
Дали вклучив некоја демонстрација? Својата презентација можете да ја збогатите со тоа што ќе
демонстрирате некој инструмент, ресурс или друго помагало кое сте го користеле или
планирате да го користите со учениците.
Дали во текот на реализацја на активностите се случија некои особено впечатливи сознанија,
интересни анегдоти и/или Аха!-моменти?
Дали имам рефлексија за тоа што научив за мојата наставна пракса за време спроведувањето
на развојната активност?
Дали имам план за моите идни чекори?
НАПОМЕНИ:
 Ве молиме придржувајте се до дадените димензии на постерот од 50х70 cm! Димензијата од 100х70 cm е дозволена САМО
доколку тој постер е претставена развојната активност на двајца наставници. Ова е важно за да се рамноправни сите учесници
кои имаат свои презентации на мрежните настани.
 На презентацијата НЕ ги наведувајте вистинските имиња на учениците или други идентификувачки карактеристики за конкретни
ученици!
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Презентација на координаторот на заедницата за учење

Мрежните настани се одлично место да се промовира улогата на координаторот на
заедниците за учење. Тие би требало да се сврзното ткиво помеѓу наставниците во таа
заедница за учење, и затоа е добро и тие исто така да подготват постер презентација со
која всушност ќе одговорат на категориите од инструментот за Координаторот на
заедницата за учење.

КООРДИНАТОР НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА УЧЕЊЕ
Јас сум _____________________________________ и координатор на
заедницата за учење во _____________________ (училиште).
Мојата улога во оваа заедница за учење е...

Нашата визија за заедницата за учење во нашето училиште е

За да ги вклучиме наставниците да учествуваат поактивно во
заедницата за учење го правиме следново:

Ова се нашите идеи за тоа како добрите практики да станат дел од
културата за учење на училиштата:

Ова се следните чекори на нашата заедница за учење:

Ние можеме да го прошириме нашето влијание во заедницата за учење
преку....
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Разгледување на постерите

Пред да почне активноста разгледување на постерите, координаторите (кои ќе бидат
фацилитатори на настанот) ја треба да ги поделат учесниците во 2 групи. Првата група на
учесници стои покрај постерите додека учесниците од другата група ги разгледуваат
поставените постери. После 20 или 30 минути (во зависност од тоа дали на настанот се
вмрежени 2, 3 или 4 училишта) групите ги менуваат улогите: првата група ги разгледува
постерите, а учеснците од втората група стојат покрај своите постери. Додека трае
разгледувањето, учесниците кои разгледуваат можат да поразговараат со авторите околу
спроведувањето на активностите, работата на заедницата за учење и други прашања за
подобро професионално да се запознаат. Целта на оваа активност не е само презентирање
на постигнати резултати туку можност за професионален дијалог, увидување на можности
за соработка, споделување решенија, поставување прашања и сл.
Пред да почне разгледувањето на постерите, на сите учесници треба да им се даде по
едно самолепливо ливче од секоја боја. На ливчињата, во зависност од бојата, учесниците
ќе треба да запишат по еден коментар, едно прашање и една идеја околу некоја развојна
активност и коментарите да ги залепат на некој од постерите.
Ливчињата остануваат за учесниците на чии постери се закачени, како сведоштво за тоа
каков ефект постигнале кај нивните колеги од другите училишта.

Имам
коментар во
врска со...

Имам
прашање во
врска со...

Добив идеја!
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Заеднички круг
Откако ќе заврши разгледувањето на постерите, учесниците седнуваат во „заеднички
круг“ и координаторите им даваат по еден примерок од инструментот: Документирање
на учеството – Што научив од мрежниот настан? Потоа на учесниците им се даваат 10
минути да го пополнат инструментот. Откако ќе го пополнат инструментот,
координаторите им кажуваат на учесниците дека пополнетиот документ останува за
нив како евиденција за учеството на мрежниот настан кој треба да го додадат во своето
развојно портфолио.

Откако ќе го пополнат инструментот, пожелно е учесниците да седнат во круг за да
почнат со дискусијата.

За време на дискусијата координаторите треба да ја водат дискусијата со учесниците
околу следниве прашања:





Што откривте дека може да се промени во училиштето? Како може да се делува на
начинот на размислување а како на начинот на дејствување?
Дали некоја од презентираните развојни активности ви даде нов ентузијазам за вашата
работа? Што ве инспирираше?
Што откривте за своето учење?

Одговорите, идеите и прашањата кои ќе произлезат од овие настани, се бележат на
флип чарт хартија и потоа еден од групата, вообичаено координаторот од домаќинското
училиште, зема обврска да направи резиме на последната сесија и да ги испрати на еmail адресите на учесниците кои присуствувале на настанот.
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Документирање на учеството - Што научив од мрежниот настан?
Датум и место на мрежниот настан:

Вклучени училишта:

Учествував така што (обележете што сте направиле)

1. Изработив постер за да ги презентирам моите развојни
активности
2. Дадов впечатоци, пофалби, забелешки, сугестии и предлози за
постерите на другите училишни тимови
3. Запознав и разменив контакти со колеги од други училишта.

4. Договорив соработка со колеги од други училишта.
Размислувања за искуството од мрежниот настан
Што, од она што го видовте или слушнавте, ве инспирираше? Опишете го тој постер
на кој била претставена развојната активност што ве инспирирала. Што ве охрабри и
ви даде поголем елан за работа?

Што, од она што видовте или слушнавте, ви беше нова информација?
Наидовте ли на некоја идеја што ќе ја искористите? Наидовте ли на нови инструменти или
извори на информации?

Со кого остваривте контакт?
Со кого разменивте идеи, материјали? Со кого остваривте соработка?

Кои конкретни чекори ги преземавте?
Остваривте некој контакт? Сменивте ли мислење? Ќе примените ли некоја нова
стратегија?

Од каква помош ви беше ова искуството?
Добивте ли нови идеи за понатамошен развој? Наидовте ли на свежи информации? Ви се
поврати ли професионалната гордост или самодоверба?
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Извештај од МРЕЖЕН НАСТАН
Место за фотографија (која во најдобро светло ја претставува
атмосферата на мрежниот настан – разгледување на постери,
дискусија, групна активност...)

Author/s

Автор/автори

Место, датум на извештајот
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Датум и место на одржување на мрежниот настан:

Вклучени училишта

Координатор(и):

Учесници:

Други лица

Училиште

Датум

Број на
наставници
(членови на
заедницата
за учење)

Директор,
педагог,
психолог
(членови на
заедницата
за учење)

(кои не се
членови на
заедницата
Вкупно
за учење –
родители,
претставници
од лок.
самоуправа,
медиуми...)

Вкупно

Опис на активностите:

Научени лекции:

Заклучоци од дискусијата (резиме од белешките):
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ПОСТАВУВАНИ
ПРАШАЊА ВО

ОПИС
Во овој дел се обидовме да дадеме одговори на
поставуваните прашања во врска со заедниците за
учење.

ВРСКА СО
ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА
УЧЕЊЕ
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Поставувани прашања во врска со заедниците за учење
Дали заедницата за учење е исто што и стручниот актив?


Овој концепт на заедница за учење има сопствена методологија на работа која се
базира на самоиницијативноста при изборот на развојна активност и документација
на развојниот процес. Во таа смисла, може да се користи структурата на работата
на стручниот актив (временски и просторно), но начинот на работа е поинаку
структуриран и документиран.

Дали е неопходно да се отвори ново портфолио?


Доколку наставникот има друго портфолио каде го документира својот
професионален развој, тогаш едноставно може да додаде уште една категорија во
истото и таму да ги документира своите активности (да ги додава пополнетите
инструменти од овој прирачник и другите докази).

Што доколку директорот не сака или не може да учествува во работата на заедниците?


Директорите се клучни актери во создавањето и одржувањето на професионалната
култура на учење во училиштето. Доколку им се објасни дека заедницата за учење
влијае на подобрувањето на кохезијата во колективот и проактивноста на
наставниците, директорите секако ќе го препознаат тоа и ќе дадат максимална
поддршка на оваа иницијатива. Во секој случај, важна е поддршката на директорот
бидејќи тој/таа го поставува тонот и атмосферата на работата на заедницата за
учење.

Дали директорот и стручната служба може да имаат лични развојни проекти?


Секако дека можат и ги охрабруваме во таа своја намера.

Дали можеме да ја вклучиме работата на Заедницата за учење во Годишната програма на
училиштето?


Во минатото ова се покажа како особено корисна пракса во нашите училишта. Со
оглед на тоа дека годишната програма е официјален документ кој обврзува да се
спроведат активностите планирани во неа, вклучувањето на развојните активности
и акциските планови во истата, како дел од делувањето на заедницата за учење, ќе
биде одличен начин да се искористат постоечките структури за планирање на
професионалниот развој на наставниците. На овој начин ќе се осигура континуирано
работење на заедницата за учење.

Што доколку некој наставник сака да се откаже?


Членството во заедницата за учење е доброволно. Ние сметаме дека наставниците
на кои им е важен професионалниот развој, ќе ја согледаат корисноста од ЗУ и дека
ќе останат активни членови во истата.

Дали некој од училиштето (кој) треба да води забелешки/записник од средбите и во кој
формат?
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Најдобро е тоа да го прави координаторот на заедницата за учење и потоа да
подготви извештај во формуларот Извештај од средби на заедницата за учење.

„Ова е премногу административна работа, ние ова веќе го работиме и сме пренатрупани
со обврски...“




Истражувањата покажуваат дека документирањето на процесот на планирање и
спроведување на активностите кој наставникот ги презема за подобрување на
наставниот процес е особено важно за неговиот професионален развој. Процесот
на рефлексија, евалуација и споделување во групата се клучни способности кои
треба да ги развива еден посветен практичар бидејќи учењето од сопственото и
споделеното искуство е најефективно. При тоа, сметаме дека методологијата
вклучена во овој прирачник придонесува за тоа наставниците да развијат механизми
на создавање личен принцип на документирање на активностите кои ним ќе им
користат како потсетник за работата и сопствено учење, наместо само формални
документи кои им се потребни да ја прикажат својата активност пред инспекторите.
Оваа методологија овозможува систем преку кој наставникот учи за својот процес
на учење што е многу важна метакогнитивна способност.
Понекогаш се појавуваат коментари од наставници во врска со тоа дека водењето
развојни портфолија е дополнително оптоварување со административна работа на
наставникот кој и онака е многу оптоварен со таков тип работа. Со оглед на тоа дека
овие инструменти се многу концизни и голем дел од нив можат да се пополнат на
самите средби, поголем дел од документирањето е веќе завршено на самата
средба. Другите документи, на пример доказите и рефлексиите најголем дел од
наставниците и онака го прибираат за своја евиденција за да го следат успехот на
наставниците, така што повеќе од половина од работата е веќе завршена.
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Прилог 1 – насоки за правење добри прашања за
анкета
1. Идеалното прашање исполнува 3 цели:
a. Прашува за аспекти од тој концепт што сакаме да го испитаме
б. Не прашува за други концепти
в. Има исто значење за сите испитаници
2. Кратко и јасно: прашањата и самата анкета треба да бидат кратки и ефикасни. Тоа
значи дека секој збор треба внимателно да биде избран за да ја врши посакуваната
функцијата во прашањето/понудениот одговор:


да не се употребува жаргон или претехнички јазик – „Дали сметаш дека
твојот наставник располага со доволно дидактички средства?“ (се однесува
на ученици)



да ги дефинира нештата/концептите доста специфично: „Колку книги читаш
во текот на годината?“, наспроти: „Колку книги, кои не ти се лектири или друга
задолжителна литература, си прочитал во периодот од 1. Септември 2014 до
10. Јуни 2015 година?“.



да вклучува референтни рамки: „Колку често си тажен/на?“ наспроти „Колку
пати беше тажен/на во текот на измината недела?“
Секогаш прашајте се: Дали прашањето го прашува токму тоа на кое сакам да
добијам одговор?
3. Сите видови прашања кои ќе ги поставувате треба да бидат со упатство за
одговарање: дали испитаникот треба избере „да“ или „не“; дали треба да избере
само еден одговор од понудените опции; дали треба да подреди по приоритет
неколку опции од понудените и колку; дали треба изрази степен на согласување од
1-5 (и што значи 1, а што 5); дали треба да напише сопствен одговор итн.
4. Поставувајте ги само оние прашања кои ја исполнуваат крајната цел.
Прашањата кои ги поставувате затоа што „нема штета да се праша“, не ви се
потребни. Посебна тема е како се третира идентитетот на испитаниците, но бидејќи
повеќето анкети би требало да дадат глобална слика за ставовите/навиките/итн на
мнозинството, најдобро е тие да бидат анонимни. Затоа, ако не ви е неопходно да
прашувате за име/пол/возраст/религиозна припадност итн., не го правете тоа. Со
гарантирањето анонимност истовремено ја намалувате шансата за „социјално
пожелни“ и/или неискрени одговори.
5. Поставувајте директни прашања. Прашањата кои се премногу општи и нејасни ќе
вид дадат премногу разновидни одговори бидејќи испитаниците ќе се фокусираат
на различни аспекти од прашањето. На пример ако прашате „Што сакаш да правиш
во слободно време?“, а ученикот одговори „Да играм компјутерски игри“, а вас ве
интересира какви филмови или какви книги читаат вашите ученици, тогаш ова
прашање не ви е корисно.
6. Отворените прашања се важни затоа што даваат смисла на бројките и другите
избрани опции во анкетата. Ако сакате да ја дознаете причината за нешто, дадете
мал простор под прашањето каде испитаникот избрал некоја опција во кое од него
барате да ви објасни зошто мисли/одбрал така (пр. „Друго___________“). Големите
полиња за пишување прават психолошки притисок дека треба да се пополнат што
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истовремено може да го уплаши испитаникот или да го натера да пишува по секоја
цена без вистина да има што да каже околу тоа.
7. Во едно прашање прашувајте само едно нешто. На пример ако прашањето е:
„Која задача најмногу ти се допадна и ти беше најкорисна?“, тогаш ученикот може
да биде збунет затоа што не мора да значи дека онаа задача која најмногу му се
допаднала истовремено му била и најкорисна или обратно. Во овој случај најдобро
е да ги раздвоите прашањата. Ако сакате да прашате како на учениците им се
допаднале повеќе техники/задачи, тогаш најдобро е прашањето да го составите
како прашања со повеќечлен избор или да барате од нив ги подредат првите три
кои најмногу им се допаднале:
Во математика, најтешки ми се (избери три вида задачи кои и подреди ги по
степен на тежина, при што 1 е за таа задача која ти е најтешка, а 3 за таа што
ти е најлесна):
___А) Текстуални задачи
___Б) Операции со дропки
___В) Множење троцифрени со двоцифрени броеви
___Г) Пресметување површина на геометриски слики
8. Избегнувајте прашања кои наведуваат на одреден вид одговор, користат
емоционален или провокативен јазик: „Што мислиш за приказните на
легендарниот Славко Јаневски?“ „Што мислиш за најдобрите пријатели на луѓето,
кучињата?“ На вакви прашања учениците, особено помалите, ќе одговараат
социјално пожелно, односно ќе ја бираат онаа опција која изразува позитивно
мислење дури и ако тоа не е вистина.
9. Секогаш давајте заемно исклучиви опции. На прашањето подолу, ученик кој
прочитал точно 2 книги во текот на летото, нема да знае дали да ја избере опцијата
под Б) или под В).
Во текот на летниот распуст прочитав:
А) 0-1 книга
Б) 1-2 книги
В) 2-3 книги
10. Ставете опција „Не би сакал/а да одговорам“ или „Не знам“. Понекогаш
испитаниците на знаат како да одговорат на одредено прашање или пак не сакаат
да одговорат бидејќи прашањето премногу навлегува во нивната приватност. Со цел
да го направиме процесот на одговарање на анкети колку што е можно попријатен
за испитаниците, важно е тие да имаат добро чувство откако ќе завршат со анкетата,
така што паметно е да се вклучуваат и вакви опции, особено кај сензитивни
прашања.
11. Бидете сигурни дека сте ги исцрпиле сите одговори кои испитаниците би можеле
да ги дадат на одредено прашање, како опции за избирање во анкетата. На
прашањето подолу, оној ученик кој сака да наведе дека чита едноставно бидејќи
сака да чита нема да може да одговори.
„Си напишал дека читаш по 3 книги во текот на летото. Зошто го правиш тоа?
А) Затоа што ме тераат родителите.
Б) Затоа што немам време во текот на учебната година.
В) Затоа што ми се лектири.“
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Ако не сте сигурни кои се сите одговори кои испитаниците можат да ги дадат на
одредено прашање, тогаш ставете опција „Друго: _____________“ и оставете
простор самите да ви дадат одговор.
12. Користете конзистентни скали за степенување. Ако сакате да проверите до кој
степен одредено тврдење важи за испитаникот, тогаш најдобар начин е да се
користат скали на степенување. При тоа, предлогот е да се користат скали од 1-5
при што 1 значи најмалку изразено согласување („Воопшто не се согласувам/не ми
се допаѓа/не важи за мене“), а 5 значи најизразено согласување („Сосема се
согласувам/многу ми се допаѓа/сосема важи за мене“). Користете го истиот вид на
скала на сите прашања каде сакате испитаниците да степенуваат за полесна
анализа. Исто така, исклучително е важно во да има упатство за одговарање на
прашањето да стои што значи избирањето „1“, што „2“..., а што „5“.
Анализа на одговорите од анкетите
Секој одговор на прашање во анкетата, секоја опција или одговор се кодира со нумеричка
вредност која се пресметува во проценти на одредени одговори или како медијана, просек,
опсег и слично.
Медијана: средниот одговор (број) под и над кој има точно 50% од дадените одговори. За
го добиете овој податок подредете ги сите одговори на одредено прашање од најнизок до
највисок и изберете го средниот резултат.
Просек: збирот од нумеричката вредност на сите одговори дадени на одредено прашање
поделени со бројот одговори на тоа прашање.
Опсег: најниската и највисоката вредност на дадените одговори. ВАРИЈАНСА е мерка за
распрсканоста на одговорите во континуумот.
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Прилог 2 – насоки за правење добри прашања за
интервју
1. Избегнувајте двојни прашања
Овие се прашања кои имаат повеќе од едно прашање во реченицата. Пример „Дали
мислиш дека ја кажува вистината и дека заслужува да биде ослободен?“ Во ова
прашање има всушност две прашања. Во овој случај најдобро е да ги одвоите
прашањата, бидејќи испитаникот најверојатно ќе одговори само на едно.
2. Не поставувајте пристрасни прашања
Не прашувајте прашања кои се наклонетои кон одреден одговор или мислење.
Добрите прашања на интервју се неутрални и дозволуваат испитаникот да го изрази
својот став на одредена тема, без при тоа да има чувство дека е осудуван поради
начинот на кој мисли. Начинот на кој го поставувате прашањето не треба да влијае
на одговорот на испитаникот.
3. Не поставувајте прашања кои содржат претпоставки
Ваквите прашања вклучуваат претпоставка за мислењата на испитаниците. На
пример, „Повеќето девојчиња не ја сакаат математиката. Дали си ти една од нив?“
Ова прашање е составено на тој начин што се поставува една ситуација како факт
кога всушност таа треба да се провери дали е навистина така. Подобар начин да се
постави прашањето е: „Дали мислиш дека повеќето девојчиња не сакаат
математика?“
4. Прашањата нека бидат кратки и јасни
Пишувајте кратки и јасни прашања. Важно е прашањата да бидат граматички и
интерпункциски точни бидејќи тоа многу може да ја смени смислата на прашањето.
5. Отфрлете ги непотребните прашања
Избришете ги сите прашања кои се ирелевантни за она што ве интересира. Бидете
фокусирани на она што ви е целта.
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Прилог 3 – презентација за иницијален состанок за
формирање на заедницата за учење
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