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Курс: Иновативни стратегии за настава 

02-06 Август 2021 година 

На овој курс, ќе истражиме 5 одлични начини како да ги натерате студентите сами 

да бараат информации и да учат. Учесниците ќе ги тестираат овие пет различни 

стилови на учење како ученици: (1) учење засновано на проблеми, (2) учење 

засновано на предизвици, (3) превртена училница, (4) учење засновано на услуги 

и (5) учење засновано на проекти ... Врз основа на користењето на времето, може 

да се разгледаат и други модалитети на учење, можеби поспецифични за 

одредени области на знаење. Покрај предавањето на различните модели, ќе се 

направи и критичка анализа на секој од нив. Искуството на наставниците кои 

учествуваат на курсот, овој пат како студенти, ќе им овозможи сами да ги 

анализираат предностите и слабостите на секоја од постапките. 

 

РАСПОРЕД: од 09:00 до 15:00 часот. 

 

Понеделник 02 Август 

Од 9.00 до 9.30 часот Презентација. Што сакаме да направиме и како. 

Од 9,30 до 10,00 часот Почнавме да работиме со учење засновано на 

проблеми. Различни начини на подигнување на овој 

начин на учење. 

Од 10.00 до 12.00 часот Наставниците се ученици: Решавање проблеми (ќе се 

покренат проблеми од различни специјалности, 

одговарајќи на оној со најмалку знаење). 

Од 12.00 to 12.30 Пауза, ручек. 

Од 12.30 to 15.00 Крај на работилницата: Како да направите проблем 

(предности и недостатоци). Баланс на искуство. 
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Вторник 03 Август 

Од 9.00 до 9.30 часот Добредојде. Преглед, разрешување на сомнежи ... и 

искуства од Аликанте. 

Од 9.30 до 10.00 часот Учење засновано на предизвици. Тешката работа е 

да се најде предизвикот. 

Од 10.00 до 12.00 часот Наставниците се ученици: Решавање предизвик. (Ова 

искуство се прави на улиците на Аликанте, бидејќи 

предизвикот мора да биде во реални ситуации). 

Од 12.00 до 12.30 часот Пауза, ручек. 

Од 12.30 до 15.00 часот Работилница: Како да се направи предизвик за учење 

(предности и недостатоци). Баланс на искуство. 

 

 

 

Вторник 03 Август (попладне) 

ОПЦИОНАЛНА активност: Водена обиколка низ градот Аликанте (плажа, стар 

град, историски анегдоти и препораки од интерес што треба да ги спроведат 

присутните во другите денови). 

 

Среда 04 Август 

Од 9.00 до 9.30 часот Добредојде. Преглед, разрешување на сомнежи ... и 

искуства од Аликанте. 

Од 9.30 до 10.00 часот Проектно учење : Теоретски и формални аспекти . 

Од 10.00 до 12.00 часот Ќе развиеме мултидисциплинарен проект . 

Од 12.00 до 12.30 часот Пауза, ручек. 

Од 12.30 до 15.00 часот Практична работилница : Како да направите 

мултидисциплинарно искуство за учење засновано 

на проекти. 

 

 

Четврток 05 Август 

Од 9.00 до 9.30 часот Добредојде. Преглед, разрешување на сомнежи ... и 

искуства од Аликанте. 

Од 9.30 до 10.00 часот Проектно учење. Теоретска поддршка: не е толку 

тешко како што изгледа. 

Од 10.00 до 12.00 часот Ајде да дизајнираме мултидисциплинарен проект. 
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Од 12.00 до 12.30 часот Пауза, ручек. 

Од 12.30 до 15.00 часот Вовед во инверзниот час. Како е дизајниран. 

Домашна задача: Дали се осмелувате да 

подготвите една со вашиот мобилен телефон? 

 

 

 

 

Петок 06 Август 

9.00 до 9.30 часот Добредојде. Преглед, разрешување на сомнежи ... и 

искуства од Аликанте. 

9.30 до 11.00 часот Инверзен час. Решавање на тешкотии. Да ги 

погледнеме примерите. 

11.00 до 12.00 часот  Споделување и соработка во работата: Други 

стратегии и совети 

12.00 до 12.30 часот Пауза, ручек. 

12.30 до 14.00 часот Тркалезна маса: Нови методологии за предавање- 

учење : Дали се потребни нови наставници? 

14.00 до 15.00 часот Затворање на курсот, благодарам и ... дали сите ќе 

јадеме заедно? 

 

 

Забелешка 1: Сите сесии ќе ги предаваат универзитетски професори или активни 

наставници од основно или средно училиште со искуство во секоја од 

методологиите. 

Забелешка 2: Сите учесници кои го следат курсот ќе добијат документ со кој се 

потврдува присуството, учеството и користењето на курсот, докажувајќи 30 часа 

посветеност. 

 

 

 


