Општа методика
во хемијата
(термин 4)

5. ИЗВОРИ НА ЗНАЕЊЕ ВО
НАСТАВАТА ПО ХЕМИЈАТА

УЧЕЊЕ

извор на
информации
кодирање

канал за
пренос на
информации

примател на
информации
декодирање

шумови!
(пречка на кодирањето и декодирањето)

Битно: претходно искуство и негово
поврзување со животот!

ИЗВОРИ НА ЗНАЕЊЕ
непосредно набљудување
2. искуство на ученикот
3. експериментирање
4. живиот збор на наставникот
5. учебна литература
6. други наставни средства
1.

1. НАБЉУДУВАЊЕ





предметите и појавите во природата се
набљудуваат во рамки на објективната
стварност без контролирање на условите
планско, организирано и раководено
перцепирање
од најраното детство (тоа е основа, но сеуште
не е дел на вистинското, научно набљудување;
за научно набљудување потребни се насоки за
успешно декодирање)
◦ студено – топло
◦ влажно – суво
◦ меко – тврдо
…………




немаме сетило за набљудување на хемиските
промени!
особено внимание:
◦
◦
◦
◦
◦
◦




агрегатна состојба и промени
боја
вкус (опасно!)
миризба (претпазливо!)
растворливост
…

наставникот го организира детското набљудување
научникот со набљудување открива, а ученикот го
усвојува она што е откриено



два вида училишно набљудување:
◦ набљудување на предметите и појавите кои се
изучуваат и тоа во нивната природна состојба
(несистематско, пригодно или систематско,
планско)
◦ набљудување во услови на експеримент кога
појавата вештачки се предизвикува



при набљудувањето може да се користат:
◦ реални објекти: хемикалии, лабораториски
прибор, минерали, ...
◦ копии на реални објекти: макети на апарати,
апаратури и погони од хемиската индустрија
◦ предмети што имаат претежно симболичен
карактер (модели) на: атоми и молекули (калоти,
модели со стапчиња и топчиња, жичани модели
итн.), кристални решетки



секојдневно посматрање ≠ набљудување



секое СОСЕМА ОДДЕЛНО?
Никако – Неопходно е постојано потпирање
◦ врз претходните искуства, вклучително оние
добиени со слободно посматрање
◦ поврзување на наставата со животот

2. ИСКУСТВОТО НА УЧЕНИКОТ






хемиски промени кои што може да се
набљудуваат во домаќинството, природата
или индустријата
примери: ‘рѓосување на железо, промена на
бојата или сјајот на повеќето метали на
воздух, формирање бигор, јагленисување,
скиселување на млеко, издвојување гасови од
некоја бара итн.
најчесто на воведните часови (но, и на секои
други кога за тоа ќе се укаже прилика)

3. ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ


Експеримент (обид) – вештачко предизвикување на
природните промени и појави



Предности
◦ плански предизвикување на појавата
◦ можност за повторување на експериментот
◦ контролирање и менување на условите



Експеримент

контролирани услови
предизвикани промени
набљудување
изведени заклучоци
правење воопштувања









најважно дидактичко средство во наставата по
хемија
во сите фази на наставниот процес ...
во корелација со останатиот дел од часот
дел од јазикот на наставникот
активирање на претходните знаења на
учениците
побудување на учениците на размислување
НЕ СМЕЕ:
◦ исклучиво како помошно средство
◦ само за привлекување на вниманието на
учениците
◦ забавно средство



ВИСТИНСКА ЦЕЛ:
◦ подобро запознавање на учениците со одделни
хемиски појави и нивно правилно толкување



Во научната работа:
експерименти
поединечни знаења
природни
закони
Kolthoff: Theory guides – experiment decides



Во наставата:
експерименти + говор + пишување + цртање + …
целина



K. Scheid (1913 год.): Денешната настава може
да се спореди со духовито изграден разговор во
кој експериментот некогаш поставува прашање,
некогаш дава одговори…



Експериментите мора да задоволуваат три
услови:
◦ да бидат методски добри − да им овозможат на
учениците да дојдат до правилни заклучоци и до
јасни и недвосмислени поими
◦ да бидат методски јасни − да бидат доволно
разбирливи, прегледни, уверливи и доволно
едноставни
◦ да бидат методски потребни − да им помогнат
на учениците во неопходното расудување,
размислување и заклучување



Поделба на експериментите I:
◦ демонстрациони
◦ лабораториски

ДЕМОНСТРАЦИОНЕН
ЕКСПЕРИМЕНТ
ги изведува наставникот
 експеримент пред група ученици кои гледаат и слушаат
 кусо времетраење, ускладено со останатото излагање
 целите на демонстрационите експерименти се:


◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

мотивација
активација
преглед на работата
запознавање со лабораториски прибор, реагенси, инструменти
запознавање со изведување на различни операции
обезбедување различни фази во учењето и размислувањето
задоволување на интересите на учениците
објаснување на некој принцип или примена
објаснување на некоја вежба или метода на работа преку
соодветен пример
◦ воопштување

вештина на експериментирање



Фази:

1. запознавање со апаратура
2. запознавање со супстанци
3. изведување
4. анализа

претходно да се објасни сè, но не
и очекуваниот резултат!
„прашување на природата“

Експериментот мора да успее!!!
 Педагошки барања:


◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦


очигледност
едноставност
сигурност
неопходност од објаснение
неопходност од повторување
ограничено времетраење
вистинско време на изведување

Parmenov: Успехот на предавањето зависи од
процесот на прекинување (или поставување) на
мостот од видливото и забележаното кон мисловно
разбраното



Кога?
◦ учениците сè уште немаат јасни претстави за
експериментирањето
◦ треба да се објаснат методите на работа на
хемичарот
◦ би се потрошило премногу време доколку учениците
индивидуално ги изведуваат експериментите
◦ треба да се објаснат принципите на хемиското
производство
◦ на учениците треба да им се покажат мерките на
заштите при работа
◦ комплицирани експерименти
◦ скапи инструменти или хемикалии
◦ ефектот е многу повпечатлив отколку кога учениците
самостојно би го изведувале експериментот
◦ се работи за опасни експерименти



Недостатоци:
◦ не се вклучени сите сетила на учениците (само
оние за вид, а поретко и оние за слух и мирис)
◦ не овозможува секогаш добра и јасна прегледност
◦ недоволна активност и ангажирање на сите
ученици
◦ учениците ги добиваат плодовите од туѓата
работа без да бидат свесни колку знаење,
вештина и трпение е потребно за успешно
изведување на еден експеримент

ЗАТОА:
Tell me – I forget
Show me – I remember
Involve me – I understand

ЛАБОРАТОРИСКИ
ЕКСПЕРИМЕНТ


Предности:
◦ вистинско доживување
◦ систематско воведување во хемиската експериментална
техника
◦ едноставни експерименти со мали количества хемикалии –
минимизирана опасност
◦ сите набљудуваат од непосредна близина
◦ окупирање на повеќе сетила
◦ се добиваат потрајни знаења – „Involve me – I understand“
◦ активирање, интерес – „Ќе успее ли експериментот?“
◦ и ако не успее
поттик да се утврди причината зошто не
успеал, подобро да се проучи, испланира и повтори
◦ стекнуваат практични знаења, умеења и навики
◦ експериментирање – осознавање
◦ учениците стекнуваат позитивни особини: точност, совесност,
сериозност, внимателност, објективност, стекнуваат
самодоверба и сигурност
◦ практични вештини и навики
◦ воспитна улога

ПОДЕЛБА НА ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ II


хевристички
◦ за создавање на првични претстави и поими
◦ за будење интерес
◦ пр. согорување на магнезиум (пример за оксидација
во основното образование)



за изненадување
◦ резултатот од експериментот е во спротивност со
сфаќањата на учениците
◦ пр. дали запален магнезиум може да се гаси со
вода?



воведен
◦ ништо ново, само потврда на претходни правилни
претстави
◦ успех, самодоверба, поттик
◦ пр. ‘рѓосување на железо, горење на алкохол



илустративен
◦ учениците претходно се запознаваат со
изучуваната појава од теориска гледна точка (преку
разговор со наставникот или самостојно)
◦ пр. сребро нитрат се става бакарна жица,
хидролиза



индукционен
◦ воопштување на заклучокот изведен од одделни
случаи
◦ при обработка на хемиски закони и при проучување
на многу други хемиски појави (пр. горење на
метали, свеќа)



за определување
◦ повисок облик на хевристички воведен експеримент
◦ пр. дали водата е елемент или соединение?



за верификација
◦ потврдување на вистинитоста на некој суд
◦ пр. водород + кислород
вода



за примена на знаењата
◦ примена на претходно стекнато знаење
◦ пр. обиди од практикум, докажување на јони, двојна
врска



за повторување и утврдување на материјалот
◦ повторното изведување на експериментот –
процесот се следи поинтензивно и се надополнува
пропуштеното



историски
◦ фундаментално значење во историскиот развој на
хемиската наука
◦ детален опис, со илустрации, научно-популарна
литература
◦ пр. експеримент за докажување на закон за
запазување на масата, формирање на пештерските
украси (сталагмити и сталактити)



наставно-истражувачки
◦ наставникот дава задача која учениците самостојно
ја решаваат
◦ учениците – во улога на истражувачи
◦ пр. испитување на бунарска вода, излет –
пронаоѓање на минерали, карактеризација



квантитативен
◦
◦
◦
◦
◦



математичка проценка на природните појави
прибор за мерење на различни величини (V, m, T…)
вештина на мерење
не наоѓаат голема примена
пр. определување на моларен волумен

за прикажување на процесите во индустријата
◦ важноста на хемиските реакции кои се одвиваат во
проучуваната индустриска гранка

Понекогаш:
ИСТ обид за некои ученици во ДАДЕН клас:
хевристички
за други воведен
за трети обид за верификација…

ПОДЕЛБА НА ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ III


Едноставни или инцидентни
◦ куси, речиси непланирани експерименти
◦ резултатот да се направи видлив за сите слушатели



Маратонски
◦ траат долго време
◦ апаратите и приборот се поставуваат на видно
место
◦ белешки, дневник



Комплексни
◦ скапа апаратура или подолго време за подготовка



Сериски
◦ серија од помали експерименти
◦ понекогаш успешна замена за комплексниот
експеримент

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТИ
(ЕКСПЕРИМЕНТИ НА ГРАФОСКОП)


Предности:
◦ помали трошоци
◦ временски економични
◦ видливост (?)

Понекогаш – контрапродуктивно
 Не се замена за демонстрационите и
лабораториските експерименти
 Примери:


◦ реакција на натриум со вода
◦ растворување на цврста супстанца во течен
растворувач
◦ таложни реакции
◦ електролиза на вода

ДРУГИ ВАЖНИ УПАТСТВА
Методска подготовка на експериментите
 Техничка подготовка на експериментите
 Мерки на претпазливост
 Местото на експериментот на часот по хемија
 Подготовка на наставникот за експериментирање
 Текот на експериментот
 Улогата на учениците


ПОСЕБЕН ПРЕДМЕТ!

4. ЖИВИОТ ЗБОР НА
НАСТАВНИКОТ


Остварува две важни функции:
◦ стручна – ја познава стручната материја од една
научна дисциплина
◦ педагошка – развива позитивни карактеристики кај
учениците






Некогаш (одамна): единствен извор на знаења
Во поново време: богатство на извори на знаење
и на средства на образовната технологија
Наставникот не е важен и е заменлив???
Прв услов: сигурни знаења по хемија
(и по физика, математика, биологија…)
◦ помали одошто во учебникот?
◦ еднакви како оние во учебникот?
◦ поголеми одошто во учебникот?



Неопходно при:
◦ селекција на материјалот
◦ „оживување“ на часовите
◦ одговори на ученичките прашања (стимулација)
◦ водење на часот
◦ тестирање и други форми на контрола
◦ воннаставни и вонучилишни активности
◦ за авторитетот пред учениците
(„на учениците може сешто да им се кажува: тие
и онака немаат врска“)!?





Заедно со учениците (во интеракција со нив)
е главниот елемент на наставно-воспитниот
процес
Крајна цел: трајни знаења и знаења
применливи во нови и („нови“) ситуаци














Наставникот треба да биде добар педагог
Мора да ги познава психологијата и логиката
(за да ги развива и кај учениците)
Треба да има добар однос со своите ученици
Треба да има чувство за хумор
Треба да биде добар експериментатор
Без спретност и увежбаност при експериментирањето
експериментите може да бидат неуспешни и, со тоа,
контрапродуктивни (се руши авторитетот на
наставникот, се уништува часот)
Треба да употребува чист јазик, да има добар стил, да
употребува добро конструирани реченици, да одбегнува
„ова…“, „не ли“ и слични „патерици“ при излагањето, да
внимава при правењето на воопштувања
„Лошиот наставник ја предава вистината, а
добриот, предавајќи, помага да се дојде до неа.“
Или:
никако „добар“ наставник



Начин на изразување
◦ правилни и прецизни тврдења
◦ намалување на погрешните претстави
(мисконцепции)



Знаењето во хемијата се здобива на три нивоа:
◦ макроскопско (видливо, конкретно)
◦ микроскопско (молекуларно)
◦ симболично




Пример 1: реакција на неутрализација – јоните се
најмали честички кои учествуваат во реакцијата
Пример 2: реакцијата на соединување на водород
и кислород, при што се образува вода
◦ макроскопско: експеримент – мешање на H2(g) и O2(g)
во определен сооднос и палење на смесата
◦ микроскопско: комбинација на единки
◦ симболично: 2H2 + O2 = 2H2O
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Наставникот може да:
◦ го зголемува фондот на знаења на учениците со
нови информации
◦ го развива логичното мислење кај учениците
◦ ја развива критичноста кај учениците
◦ ја развива способноста за комуницирање кај
учениците
◦ го развива интересот на ученците кон хемијата
◦ помага да се развиваат мануелни способности кај
учениците
◦ изградува позитивни карактерни особини (точност,
уредност, прецизност)
◦ помага за естетското воспитување на учениците
◦ ја развива еколошката свест кај учениците
◦ …

или ОБРАТНО!!!











Примарно:

СТАВ КОН ПРОФЕСИЈАТА
(професионална етика)
Незнаењето може да се надополни (со учење!)
Неискуството постепено се заменува со искуство (со
самоанализа…)
Наставник со развиено чувство за критичност (не
критизерство) ќе ги развива овие карактеристики и кај
учениците, а оној што го нема тоа чувство може да го
развива и кај учениците ставот: нема што да се мисли,
тоа си е така и готово!
Наставникот мора да ја
развива својата критичност
Наставникот мора да го усовршува својот јазик и да не
толерира кај учениците лош јазик и/или стил (особено
не зборување на дијалект)
Врз основа на сопствено искуство и врз основа на
сознанија од педагошко-методската литература може
да избира пристап што ќе го развива интересот кај
учениците за изучување на хемијата (многу важно!)











Може, преку сопствениот пример и преку влијание врз
учениците, да ги развива спретноста и правилните
начини за изведување на хемиските операции (првин
кај себе!)
Може, со сопствен пример, да ги развива точноста,
педантноста, прецизноста, уредноста… кај учениците
(првин кај себе!)
Може, со сопствен пример, да ги развива естетските
чувства кај учениците (уредно пишување и цртање,
естетски подготвена апаратура за демонстрациони
обиди…) (првин кај себе!)
Може да ја развива еколошката свест (вклучително
мерки на сигурност во лабораторијата, кабинетот,
индустриската постројка што се посетува…)
Може …
АКО МУ Е ГАЈЛЕ!



Наставникот:
◦ да успее да оствари контакт со учениците
◦ самиот постојано учи
 самообразование
 употреба на различни извори
 перманентно образование

До кога? – Перманентно!
◦ не се плаши да признае дека нешто не знае!
(опасно, но често се случува!!!)

КАРАКТЕРИСТИКИ НА
УСПЕШЕН НАСТАВНИК



Да умее да раководи со паралелката
Да ги негува сите видови на мислење (критичко,
креативно, решавање проблеми и друго)
◦ прашања што почнуваат со како, зошто, што ако, што
мислиш ти итн.
◦ модел за мислење
◦ „не знам“ ≠ „не се сеќавам“



Треба да им помага на учениците да изградат
позитивна слика за себе
◦ пофалби
◦ заемно почитување



Треба да ги познава учениците, нивните
способности и спремно да ги задоволува нивните
потреби за знаење и љубопитност

НАСТАВНИ СРЕДСТВА


Демонстрациони средства
◦ реални објекти – супстанци, колекција на минерали
◦ модели – поими за атом, молекула, хемиско
соединување



Илустративни средства
◦ разни видови слики
◦ скици, табели, дијаграми
◦ филм – природна појава или процес, животот и
работата на познат хемичар



Акустично-илустративни средства
◦ радиоемисии – предавања на најдобри стручњаци
и научници
◦ телевизиски емисии – објекти невидливи со голо
око, тек на производствен процес



Литературни средства
◦
◦
◦
◦



учебник
научно-популарна литература
весници и списанија
работна тетратка на учениците

Помошни средства
◦ креда и табла
◦ графоскопот

5. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА
учебници
 работни листови
 хемиски прирачници
 збирки задачи
 прирачници за наставниците
 помошна литература
◦ хемиски читанки
◦ научно-популарни текстови и книги
◦ хемиско-технолошки лексикони
◦ енциклопедии
◦ списанија
◦ речници




Други извори кои се користат во наставата по
хемија:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

интернет
енциклопедии
прирачници
учебници на CD-ROM
компјутерски програми
образовни филмови, ТВ емисии, радио-програми
фолии и презентации
модели
шеми
графикони
макети
фотографии

УЧЕБНИКОТ КАКО ИЗВОР НА
ЗНАЕЊА
Основно наставно средство
 Засновано на дидактиката
 Скусено предадени основните факти од дадена
област (на пр., на хемијата)
(по обем и продлабоченост сообразен на
возраста на учениците)
 Усогласен со наставниот план и програма
(понекогаш: за неколку програми)
 Мора да одговара на научните критериуми на
хемијата
(не смее да содржи погрешни факти,
воопштувања…)


Претставува врска меѓу ученикот и наставните
содржини; меѓу наставникот и ученикот
 Му помага на ученикот во здобивањето знаења
и развивањето на способности во когнитивното,
афективното и психомоторното подрачје
 Го упатува на самостојна работа
 Го оспособува ученикот за самообразование
 Развива навики за употреба и на други текстови
 Ја развива креативноста на ученикот
(експерименти, прашања и задачи,
илустративни прилози, пишувани прилози)
 Воспитната компонента


Извор на знаења и за наставникот! (тековниот, но
и други учебници)
 Користењето на учебникот од страна на
наставникот мора да биде креативно:


◦
◦
◦
◦

селекција
надополнување
илустрирање
коригирање



Мал учебник?



Голем учебник?

помалку податоци,
повеќе објасненија?
повеќе податоци,
помалку објасненија?



Изглед?

долги пасуси,
долги реченици
еден ист тип букви
еднаква големина на буквите
еднаква ширина на редовите
груба хартија
една боја
Или обратно?

◦ психолошки ефекти
◦ овозможување полесно повторување
◦ истакнување на она што е битно


Историја на хемијата?

Секако! (биографии,
слики, занимливости)



Колку информации, или поточно: Колку
податоци?
◦
◦
◦
◦



минимум
повеќе од минимумот
сè што знае авторот
сè што се знае во хемијата

Начин на презентирање на исти информации:
◦ апстрактно (но точно)
◦ прилагодено на ученикот (но точно)
◦ прилагодено на ученикот (но неточно)



Може да биде напишан од:
◦
◦
◦
◦

поединец
група автори
тим
институција

ТИПОВИ УЧЕБНИЦИ




традиционален: здраво за готово
работен: „недовршеност“, поттикнување на
активност, упатување на други извори
разгранет работен учебник
◦ основен текст
◦ додатен текст (експерименти, прашања)
◦ прирачник за наставникот






Нашите учебници:
традиционален
традиционален – работен
традиционален – разгранет работен






Перспектива:
УСОГЛАСЕН ИЗГЛЕД НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО
ХЕМИЈА
Структура - не еднолична
основен текст
вметнати текстови
◦ „боксови“
◦ „размисли“
◦ „задача“

обиди
 (прашања)




Основен текст
◦
◦
◦
◦



(релативно) куси пасуси
(релативно) куси реченици (коси, масни букви)
резиме
илустрации

Вметнати текстови
◦ боксови





прочитај
исползувај
заинтересирај
не запомнувај

наменети за УЧЕНИКОТ
но и за НАСТАВНИКОТ

◦ размисли, задача





размисли (навистина)
одговори
отворен одговор
консултирај се

◦ задача





најди
направи
напиши
спореди

ЦЕЛ: РАЗВИВАЊЕ НА КРЕАТИВНОСТА
 Обиди
◦ поделени мислења и различни искуства
◦ Сепак:
 основа за експериментирање
 активност
 креативност



Прашања
◦
◦
◦
◦
◦

за повторување
за примена на знаењето
за проширување на знаењето
проблеми (нумерички и други)
за создавање интерес

Дел од учебникот?
◦
◦
◦
◦

веднаш употребливи
споредливи со основниот текст
подебел учебник
ограничен број

Одделен прирачник?
Одговори?
◦
◦
◦
◦
◦

да нема
бројни (нумерички)
бројни, со примери за решавање
бројни, со начин на добивање
на сите прашања



Употреба на учебниците и учебните помагала
◦ традиционален учебник – (главно) ДОМА

но илустрации, табели…
◦ работен учебник – и дома и на училиште
◦ разгранет работен учебник – и дома и на училиште



сè напамет,
селектирано,
селектирано,



Селектор:




◦ авторот
◦ наставникот
◦ ученикот

од збор до збор?!
од збор до збор?!
како основа за создавање
вистински знаења!

ЗАДОЛЖЕНИЈА!

