Општа методика
во хемијата

1. ВОВЕД

ПОИМ






Методика – дел од педагогијата што се
занимава со проучување на методите во
наставата
Метода – осмислена и установена постапка
насочена кон постигнување на некој цел во
науката или практичното делување
Дидактика – наука за наставата во целина

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА
МЕТОДИКАТА


Методиката на наставата по хемија е
наука за наставата по хемија. Таа ги
изучува целите, задачите, содржините
во наставата по хемија, наставните
методи и стратегии, форми на работа
на часот итн.

Образовни цели и задачи
изучување на наставниот процес
 откривање на законитостите на усвојувањето на
знаењата од дадена област
 примена на законитостите во практиката


◦ избор на факти што ќе бидат изучувани
◦ избор на начини за пренесување на знаењата
◦ избор на начини за помош при развивањето на вештини
и умеења
◦ избор на начини за проверка на здобиените знаења
◦ избор на методи за помош во создавањето способност
здобиеното знаење да се применува во практиката
◦ избор на методи за помош при самостојното (или
организираното) дополнување, обновување или
осовременување на знаењата

Воспитни цели и задачи


умствено воспитание
◦
◦
◦
◦
◦










развивање на сознајни способности
развивање на логично мислење
развивање на психомоторни способности
поттикнување на креативноста
развивање на способности за комуницирање (искажување
на сопствените мисли и идеи)

развивање на работни навики и позитивен однос кон
работата
развивање на чувство за одговорност и исполнување на
обврските
техничко воспитание
естетско воспитание
еколошко воспитание
здравствено воспитание
развивање на чувство за мерила на вредности (преку
процесот на проверка на знаењата и оценување)

КОНЦЕПЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ
НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ
ПРОЦЕС ПО ХЕМИЈА
Поставеност во законски рамки
 На ниво на Република:


◦ законска основа
◦ наставни планови
◦ наставни програми


Учебници
◦ прирачници, практикуми, збирки задачи и други учебни
помагала
◦ прирачници за наставниците



На ниво на училиште:
◦ распоред на часови
◦ планирање на наставата (годишно, тематско, часовно)



Контрола:
◦ советници
◦ педагошка инспекција

2. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ
И ПРОГРАМИ

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ




Наставни планови – листа од предмети што се
изучуваат во определена година од образованието
со дефиниран фонд на часови
За деветгодишно основно образование:
VIII одделение – 2 часа седмично
IX одделение – 2 часа седмично



За реформирано гимназиско образование:
I година – 2 часа седмично (задолжителен)
II година – 2 часа седмично (задолжителен)
III година – 2 часа седмично (задолжителен)
IV година – 3 часа седмично (изборен)



За средно стручно образование – во зависност од
струката



Дали е доволен овој фонд на часови? Има ли
шанси да се зголеми?



Четири организациско-содржински компоненти:
◦ задолжителни предмети
◦ изборни предмети – три изборни подрачја:
 природно-математичко (комбинација А, комбинација Б)
 јазично-уметничко
 општествено-хуманистичко

◦ задолжителни изборни програми
◦ проектни активности

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ


Наставни програми – листа од содржини што се
изучуваат во рамките на даден предмет,
групирани по наставни целини и со сугериран
фонд на часови
◦ содржат и многу други елементи
◦ корелирани со наставните програми по други
предмети (физика, биологија)
◦ прилагодени на психо-физичките способности на
учениците



Тие може да бидат:
◦ линеарни
◦ концентрични
◦ спирални

3. ПЛАНИРАЊЕ И
ОРГАНИЗАЦИЈА НА
НАСТАВАТА

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ







училиштето, честопати доста произволно
одделни часови
блок-часови
часови за лабораториска работа
време за посети, екскурзии…

ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА







прегледност на наставниот процес
рамномерна распределба на материјалот
систематичност во работата
подготвување на наставните средства
...
Во нашата образовна практика се изработува:
◦ годишно (глобално или перспективно) планирање
◦ планирање на наставна целина (тематскопроцесно планирање)
◦ планирање на наставен час
Дали наставникот треба стриктно да се
придржува до планот или може да си дозволи
извесни отстапки од него?

ГОДИШНА ГЛОБАЛНА
ПОДГОТОВКА



Заеднички активности во училиштето
◦ изработка на распоред на часовите
◦ користење на просториите
◦ екскурзии, посети



Индивидуална подготовка на наставникот
◦ проучување на наставната програма по која ќа се
работи (може да бидат и повеќе програми)
◦ проверка на материјално-техничките услови и
средства за работа (и чекори за набавка,
приготвување, позајмување…)
◦ анализирање на работата во претходната година
(претходните години) во врска со наставата
◦ проучување на забелешките за реализацијата на
програмата, обновување на знаењата (особено на
проблематични пунктови) итн.
◦ проучување на учебникот и прирачникот што се
препорачани, како и со другата стручна литература и
други материјали
◦ општо и начелно утврдување на работните средства
што ќе ги користат учениците
◦ договор со наставниците и другите соработници во
однос на содржината на програмата
◦ утврдување на наставните содржини и активности и
временската ориентација за нивно реализирање

ГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН ПЛАН



На почетокот на учебната година (не подоцна од
месец септември)
Содржинската структура
◦ наставна програма – сугерирано време на
обработка
◦ распоред на часовите, годишна подготовка
◦ календар – навистина расположливо време
◦ часови за: вовед, обработка на нов материјал,
повторување и утврдување, систематизирање и
воопштување, други активности
◦ вончасовни (училишни и вонучилишни) воспитнообразовни активности: наставни екскурзии и посети,
демонстративни и апликативни дејности итн.



Ориентациониот распоред на наставните
содржини и активности
◦ време на реализирање: месец, седмица



Писмената форма на годишниот глобален план



Рекапитулација:
I полугодие
II полугодие
вкупно



Простор за согледувања, оценки, забелешки,
корекции во планот во врска со отстапувања од
планираното

ПОДГОТОВКА И ПЛАН НА
НАСТАВНА ТЕМА
Конкретизирање и разработување на годишната
глобална подготовка и план
 Елементи на тематската подготовка:


◦ назив и реден број на темата
◦ структура на темата со време на реализација (месец и
седмица)
◦ цели
◦ каталози на поими
◦ услови за работа (просторија, прибор, хемикалии,
дидактички, илустративни и други материјали, модели и
др.)
◦ корелативни врски (во предметот, со други наставни
предмети, со практиката и др.)
◦ средства и постапки за следење и вреднување и
◦ забелешки од реализација на темата



Важни аспекти на тематската подготовка:
◦ Содржинска подготовка – што и во кој обем ќе се
обработува
 Структура на наставната тема
 наставни содржини/единици и редоследот на нивната обработка
 потребен број часови за секоја наставна единица
 време на реализација (ден, месец)

 Посебни (оперативни) задачи на темата – ориентационо
 образовни
 функционални (здобивање со навики, умеења)
 воспитни

 Корелации на темата со други наставни теми
 од хемија
 од други предмети

 Извори за стручно-содржинска подготовка на наставникот





учебници
енциклопедии
монографии
научни статии и друга стручна литература

◦ Дидактичко-методска подготовка – како тоа ќе се
остварува (не само теоретско познавање)





основни приоди во обработката на н. единици
меѓусебно комбинирање на н. единици
наставни форми на работа
организација на работата итн.

◦ Организациска и материјално-техничка подготовка
 просторија
 прибор и хемикалии
 средства (филм, тв програма, графоскоп или
компјутер)
 вежби, демонстрации, посети
◦ Подготовка на учениците
◦ Забелешки во врска со обработката на темата

ПОДГОТОВКА И ПЛАН НА
НАСТАВЕН ЧАС




Наставникот е тој кој ги изнаоѓа одговорите на
прашањата.
Отсуството на било кој сегмент одалечува од
целта.

ПОДГОТОВКА ЗА
НАСТАВЕН ЧАС
Најбитна од сите подготовки на наставата –
часот е времето и местото каде што се
реализира наставата
 Размислување за часот:


◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Што? Колку?
По кој редослед?
Со кои средства?
Со каква(и) метода(и)?
Со какви формулации?
Со какви прашања?
Со кои прашања?
За кого прашања?
Со која цел прашања?

ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВЕН
ЧАС


Задачи што треба да се реализираат:
◦ образовни
◦ воспитни
◦ функционални

Задачите треба да бидат конкретни!


Особено важно: НИВОТО на усвоеност: да научи, да
разбере, да може да препознае, да може да објасни, да
може да воопшти, да може да открие, да може да
реши, да може да изведе, ... Но и: да се прошири, да се
продлабочи, да се оспособи, да се усвои, да се развие,
да се формира…



Корелација (ако има место за неа):
◦ со претходно обработуваниот материјал
◦ со други предмети

Конкретно и прецизно формулирани!



Организација и материјално-технички услови
◦
◦
◦
◦
◦

место на одржување
потребни наставни средства
потребна лабораториска опрема и стакларија
потребни хемикалии и потрошен материјал
потребни нагледни средства

КОИ? КОЛКУ? КОГА? КАКО?
Ова веќе навлегува во артикулација на часот



Наставни форми, методи и постапки
◦ Фронтална, групна, индивидуална, ...
 исклучиво?
 предимно?
 променливо во текот на часот?

◦ Излагање, дијалог, индивидуализирани, работа
врз текст, лабораториски, ...
 исклучиво?
 предимно?
 променливо во текот на часот?



Содржинско-методска концепција (артикулација
на часот): ЕСР рамка
◦ Воведен дел (евокација)
 подготвување на учениците
 потсетување на претходно стекнатите знаења (или со
животното искуство) – основа, темел
 елиминирање на нејаснотии и мисконцепции
 активно ангажирање на сите ученици
 поттикнување на љубопитноста и интересот на
учениците за темата (експеримент, анегдота, извадок од
весник или од научно-популарна литература)
 внатрешна мотивација – цели ориентирани кон
наставникот
 надворешна мотивација – лично-ориентирани цели
 не постои детално упатство за почеток на секој час
 временско ограничување – флексибилно (но, не
предолго)

◦ Главен дел (сфаќањето на значењето)
 зачувување на заинтересираноста и иницијативноста од
претходната фаза
 контактот на учениците со нови информации
 сфаќање на содржината и совладување на самиот час
 поддржување на учениците во нивните напори да го
проверуваат она што го сфатиле (поими, судови,
генерализации, факти, закони, формули, равенки…)
 постапност во излагањето
 умесни прашања за проверка на степенот на совладаност
 формирање врски во изградената когнитивна шема на
учениците

◦ Завршен дел (рефлексија)







сопствена преработка на информациите
активна реконструкција на својата когнитивна шема
систематизирање и генерализирање
проверување на степенот на усвоеност
домашна задача
споделување на идеите на учениците



Донекаде поинаку за часови за повторување,
систематизирање, проверување:
◦ цел и задачи
◦ форми и методи
◦ прашања, тест, задачи…

Временска концепција – траење на одделните
фази на часот (горна и долна граница)
 Напишан конспект (план)


◦ прегледен
◦ потполн
◦ подробен


Место за забелешки
◦
◦
◦
◦

доволно големо место
веднаш по часот: пополни!
не формални забелешки
објективна и непристрасна анализа (особено за
слабостите и неуспесите!)

ДНЕВНА ПОДГОТОВКА
Наслов на наставната единица
 Реден број на часот во темата
 Цели


Пример: Цел на наставна тема „Основни типови неоргански
соединенија“: ученикот да применува номенклатура и својства на
основни типови неоргански соединенија.
Цел на наставен час (наставна единица) „Номенклатура на оксиди“:
ученикот да познава и применува номенклатура на оксиди.

Каталог на поими – преглед на основни поими
 Услови и средства за работа


◦
◦
◦
◦


материјално-техничка подготовка
организација на времето и просторот
дидактички материјали
извори на информации

Артикулација на часот
◦ евокација
◦ сфаќање на значењето
◦ рефлексија



Забелешки

