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СТАВОВИТЕ И МИСЛЕЊАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОД 

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

ОБРАЗОВНИ НАУКИ ЗА СВОЈАТА ОСПОСОБЕНОСТ 

ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ПРИРОДНИ 

НАУКИ 

Снежана Ставрева Веселиновска, редовен професор 

Универзитет “Гоце Делчев“, Факултет за образовни науки, Штип 

snezana.veselinovska@ugd.edu.mk 

Апстракт 

Значаен сегмент во практичното оспособување на студентите – идни 

наставници, покрај педагошката практика, од особено значење е и теоретската 

и практична настава по предметот Природни науки кој се изучува како 

задолжителен наставен предмет во одделенска настава на Факултетот за 

образовни науки и изборен во предучилишното воспитување. Спектарот на 

знаењата и вештините кои треба студентите – идни наставници да гипоседуваат 

е широк и комплексен и би требало да се овозможи ефикасно и успешно 

реализирање на наставата по предметот Природни науки. Целта на овој труд е 

да се изврши квантитативна анализа на ставовите и мислењата на студенти во 

одделенска настава на Факултетот за образовни науки во Штип за својата 

практична оспособеност за реализација на часовите по предметот Природни 

науки во одделенска настава во деветгодишното основно образование. 

Анкетирани се15 студенти, во истражувањето с екористени описни и 

аналитички методи, а резултатите се статистички обработени.  

Клучнизборови: Природни науки, настава, практична оспособеност, знаење, 

вештини.  

 
Abstract:  

A significant segment of the practical training of students - future teachers, 

in addition to professional practice, are the lessons of practical methods of teaching 

of the subjects taught in primary school the so-called practical teaching. The range of 

knowledge and skills that these future teachers need to master in order to effectively 

and successfully implement teaching of the subjects Natural sciences is very broad 

and complex.In addition to general educational and pedagogical-psychological 

subjects whose contents are taught in the first two years of study, for their vocational 

75



training the most important subjects are Teaching methods for nature and society in 

the third, and teaching methods of practice teaching of nature and society in the fourth 

year of study. 

 The aim of this paper is a quantitative analysis of the attitudes and opinions 

of the full-time students of the fourth year of study at the Faculty of Education in Stip 

about their practical training for the implementation of classes for the teaching 

subjects Natural sciences after three semesters of theoretical and empirical training. 

15 students were interviewed, the research used descriptive, analytical method and 

the results were statistically analyzed. 

Key words: teaching natural sciences, attitudes, teaching methods of nature 

and society, practice teaching. 

 

Вовед 

Во однос на традиционалната настава, во предметот Природни науки, 

во која доминираат наставникот, вербалните методи, механичкото пoмтење на 

ученикот, како и методите за обликот на работа кои во текот на своето 

школување стекнуваат знаење за светот кој ги опкружува, студентите – идни 

наставници мораат да се припремат и практично да се оспособат за нешто 

сосема друго. По зборовите на Матеј, поминаа времињата кога воспитните и 

образовни задачи можеа да ги  реализираат наставникот, ,занаетчија’’  

репродуцирајќи ги моделите на работа кои ги запознале во текот на своето 

школување – време е за образование на наставниците кои се способни да 

креираат нови и оригинални педагошки методи (Матеј 2007).  

Настава по предметот  Природни науки преку своите содржини има за 

цел да понуди знаење,  умеење и вештина и децатада го развиваат своето 

знаење, социјалните и креативни способности, а истовремено  да осознаваат и 

градат ставови и вредности  во средината во која растат, како и пронаоѓање 

воопшествената заедница. Со откривањето на светот околу себе децата 

развиваат знаење и способности, формираат основни поими и постепено ги 

градат основите на системот на поимите во областа на природата, опшеството 

и културата.. 

 За да го сфатат учениците сложениот систем на знаењето од природата 

и да ги сфатат  сложените општествени односи во кои ќе се најдат, неопходно 

е наставникот во одделенска настава да најде начини и патишта како да се дојде 

до реалната вистина. Во наставата по Природни науки ,,мора да се негуваат и 

постојано да се применуваат такви облици на учење кои во најголема мера ќе 

допринесат за развојот, способноста за мислење на учениците, ангажирајќи ги 

во поголемиот дел од часот’’(Цветичанин 2008), будејќи го нивниот интерес за 

понатамошно изучување на феномените, процесите и односите кои ги 

опкружуваат. Акцентот би требало да се стави на осамостојување на ученикот, 

нивно оспособување за користење на различни извори на знаење, на 

поврзување на стекнатите знаења од различни области, за практична примена 

на знаењето при решавање на проблемите во секојдневниот живот на ученикот 

и создавање на услови за што поразновидно и покреативно учење на ученикот 

во наставниот процес. Современото образование инсистира на активна улога на 
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ученикот во наставниот процес, а од наставникот се очекува да е оспособен 

,,теориски и практично, да е со широк спектар на наставни методи и да ги 

избере оние “најдобрите’’ (Вилотиевиќ, 1999). 

 Од  друга страна, студентите  – идни наставници кои ќе работат со 

споменатите ученици, недоволно се оспособуваат за практична примена на 

современите, активни методи на работа и иновативни модели во реализирање 

на наставата. Истражувањата покажуваат дека во образувањето на идните 

наставници многу поголема важност се придава на академските содржини, 

додека нивните практични и апликативни вештини и способности се 

занемаруваат. Практичната настава на факултетите не преставува рамноправен 

и важен сегмент во целокупното припремање на студентите за идниот позив, 

туку само анекс на нивното теориско оспособување (Будиќ, 2008). Тоа е 

последица на погрешните претпоставки дека знаењето стекнато во академскиот 

домет е доволно успешно за вршење на наставничката професија, т.е да се 

сфати дека совладувањето на академските дисциплини во комбинација со 

,,наставничкиот талент’’ е доволен услов за квалитетно извршување на 

наставничкиот повик (Будиќ, 2008). 

 Како една од стратешките цели во реформите на образовните системи, 

во земјите од Европа, во последната деценија ,,се истакнува  целиот систем на 

(само) евалуација, следење и оценување на практичната настава кои како 

составен дел на образовниот систем треба да  обезбедат квалитетниуслови во 

воспитно образовниот процес и резултатот од образованието да биде во склад 

со образовните стандарди’’ (Гајиќ 2008). 

 Според анализите на некои од решенијата на практично-педагошкото 

оспособување на студентите од развиените земји во светот и регионот укажува 

на тоа дека ,,на педагошката пракса во текот на високото образование придаваат 

посебно внимание’’, додека истражувањата реализирани во нашата земја 

укажува на проблемот околу недостаток на квалитетна педагошката пракса, 

односно на ,,недоволно стекнување, следење и оценување на практичното 

знаење и вештина на факултетот.’’ 

 Факултетот за образовни науки во Штип последните години големо 

внимание посветува на реформите и иновацијитена наставните програми, при 

што посебен акцент се става на воспоставувањето на систем за интегрирање на 

професионалната пракса на студентите. Кога е во прашање наставата по 

Природни науки, студентите теоретското знаење од можностите и начинот на 

реализирање на наставните содржини го стекнуваат во текот на првагодина од 

студиите, а потоа во четврта година и практично се оспособуваат за самостојно 

планирање, организирање и реализирање на часовите од споменатите предмети 

во доменот  на педагошката практика. Во четврта година од студииите, која по 

наше мислење е најзначајна за стекнување на професионално знаење на 

студентите – идни наставници, и нивното практично оспособување се одвива 

во природни услови  и автентични простори каде утре би работеле – во 

основните училишта (училишта со посебен педагошки статус во кој студентите 

oд одделенска настава го обавуваат со педагошки вежби) воспитување, 

набљудување, нагледни предавања и  изведување на настава поради практично 

изведување на наставничката работа (Педагошка енциклопедија  1989).  
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Цели и задачи на истражувањето 

 

Истражувањата кои беа спроведени во средината на месец април 2016 

година немаше истражувачки карактер во строго научен смисол. Основната цел 

на нашето истражување беше испитување и анализа на мислењата и ставовите 

на студентите од четврта година од одделенска настава на Факултетот за 

образовни науки во Штип за својата практична оспособеност за реализирање на 

часовите по предметот – Природни науки. Покрај тоа, целта на спроведеното 

истражувања беше и собирање на емпириски податоци врз основа на која е 

можно да се подобри квалитетот на наставата по студискиот предмет Природни 

науки, односно податоци за тоа на кој начин и во кои аспекти, според 

мислењето на студентите, наставата од споменатитот предмет би требала да се 

подобри.  

      Практичната оспособеност на студентите за реализирање на наставата 

по Природни наукисе обидовме да ја согледаме од неколку различни аспекта, и 

тоа оспособувањето на студентите за планирањето на наставата, оспособување 

за методичко проектирање на часовите, оспособување за реализација на 

поедини видови и иновативни видови на настава. Во врска со тоа беа поставени 

неколку задачи за истражување: 

1. Да се испита мислењето на студентите за практичниот дел од часовите по 

Природни науки на кои биле присутни во предходните два семестри; 

2. Да се утврдат ставовите на студентите за нивната практична оспособеност за 

планирање на наставата попредметот Природни науки; 

3. Да се испитаат ставовите на студентите за нивната практична оспособеност за 

методско проектирање на часовите (одредување оперативни цели и задачи, 

адекватен избор на наставна метода, облик на работата, наставни средства, 

литература); 

4. Да се утврдат ставовите на студентите за нивната практична оспособеност за 

реализирање на различни типови часови по предметот Природни 

науки(обработка, утврдување, систематизација) и поединечни иновациски 

модели (програми, егземпларни, програмски проблеми во наставата и настава 

од разни нивоа на сложеност). 

 

Хипотези на истражувањето 

      Основната хипотеза гласи:  

Студентите имаат генерално позитивни ставови кога е во прашање 

нивното оспособување за реализирање на часовите по предметот Природни 

науки, но постојат уште голема низа поединости и сегменти кои би требало 

– во потполност да се разгледаат и реализираат. 

Хипотезите  од кои тргнавме во нашето истражување се следни:  

 Очекуваме студентите позитивно да ја оценат својата практична оспособеност 

за планирање на наставата по предметот  Природни науки. 

 Претпоставувам дека ставовите на студентите кога е во прашање нивната 

практична оспособеност за методичко проектирање на часовите (одредување 
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оперативни цели и задачи, соодветен избор на наставна метода, формата на 

работата, на наставните средства, литература) воглавно се позитивни; 

 Претпоставувам дека одреден број на студенти сметаат дека не се соодветно 

или во доволна мера оспособени за примена и реализирање на поедини 

иновативни методи(програмирање, егземпларност, проблеми во наставата, 

настава од различни нивоа на сложеност) во наставата по предметот Природни 

науки. 

 

Методи и инструменти на истражувањето 

 

Во истражувањето е користена описно – аналитичка метода. Од техника 

се користени анкетирање и скалирање. Инстументот истражување е анкета, 

односно петостепена скала на оценување според Ликертовиот тип, кои автори 

го конструирале според дефинициите, задачите и истражувањата. 

Инструментот кој беше користен не ја помина сложената методолошка 

процедура на проверката на точноста и нивните материјални карактеристики. 

Тие беа така конципирани што ни овозможија собирање емпириски податоци 

неопходни за подобрување на поедини подрачја за практично оспособување на 

студентите во областа практична настава по Природни науки. Како  одговор на 

поставените прашања студентите би требало да изнесат ставови и мислења за 

својата практична оспособеност за реализирање на различни сегменти во 

наставата  по предметот Природни наукиза деветгодишно основно 

образование. Ставовите се групирани по одредени сегменти значајни за 

професионално и практично оспособување на студентите.  На прашањата 

студентите одговаратат со заокружување на еден од понудените одговори на 

петостепената скала – не се согласувам воопшто (1), во главно не се согласувам 

(2), нерешителен сум (3), во главно се согласувам (4), се согласувам по 

потполност (5). Објективноста е обезбедена со тоа што прашалникот е 

потполно анонимен. Резултатите од анкетата статистички се обработени со 

помош на софтверски пакет СПСС статистикс – верзија 17. 

 

Вид на истражување  

 Во истражувањето се вклучени 15 редовни студенти од одделенска 

настава на Факултетот за образовни науки во Штип. Станува збор за генерација 

која е запишана на факултет во  учебната 2013-14 година по наставниот план и 

програма реформиран во складот со Болоњската декларација.    Тргнувајки од 

фактот дека практичната наставапо предметот Природни науки е организиран 

со цел за што подобро, поефикасно и професионално оспособување на нашите 

студенти, го сметаме за многу важно за студентите да дадат сами проценка за 

својата практична способност и искажат мислење за своите професионални 

компетенции. Добиените резултати би требало да послужат како основа за 

осовременување, подобрување и корегирање на некои сегменти од практичното 

оспособување на студентите за реализација на наставата од предметот 

Природни науки.  

 

 

79



Резултати од истражувањето 

 Првиот дел од скалата за оценување кој го употребивме за испитување 

на мислењата и ставови на студентите се однесува на реализирање на часовите 

по Природни наукиво претходните два семестри, односно на влијанието на 

споменатите часови за разбирањето и применувањето на стекнатото знаење во 

наставата на факултетот, на унапредувањето на стручноста на студентите и 

нивните практични вештини во непосредната воспитно-образовна работа и 

зголеменото интересирање на студентите за вршење на наставничката работа 

(развивање на нивното педагошко искуство и професионалните компетенции). 

Фрекфенции и проценти на ставовите на студентите од наведените сегменти на 

нивното практично оспособување се прикажани во Табела 1. 

 

Табела 1. Ставовите на студентите за часовите по Природни науки изразени во 

фреквенција, процент, медијана и квадратно отстапување 

 

   
Часовите по   

Природни науки  

Воопшто не 

се 

согласувам  

Воглавно не се 

согласувам  

Нерешителен 

сум  

Во глевно се 

согласувам  

Се согласувам 

во потполност  

Одговориле  Не 

одговорил

е  

N  Md  Q  

  

  f    

  
%  f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  

  
Помогнаа да го 

сфатиме 

применувањето  

на знаења во 

наставата  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

1  

  

  

2,1  

  

  

2  

  

  

21,3  

  

  

10  

  

  

76,6  

  

  

15  

  

  

100  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

15  

  

  

5  

 

 

0  

Значајно се 

унапреди мојата 
стручност  

1  2,1  1  2,1  2  4,3  8  17  35  74,5  15  100  0  0  15  5  0,5  

Се унапреди 

мојата практична 

вештина и 
способност за 

реализација на 

воспитно- 
образовниот проц

ес  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

1  

  

  

2,1  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

6  

  

  

12,8  

  

  

40  

  

  

85,1  

  

  

15  

  

  

100  

  

  

0  

  

  

0  

  

  

15  

  

  

5  

  

  

0  

Се зголеми мојот 
интерес за 

вршење на 

учителската 
работа  

  
  

0  

  
  

0  

  
  

1  

  
  

2,1  

  
  

2  

  
  

8,5  

  
  

  

  
  

17  

  
  

10  

  
  

72,3  

  
  

15  

  
  

100  

  
  

0  

  
  

0  

  
  

15  

  
  

5  

  
  

0,5  

Многу важни за 

нашето прифесио

нално  оспособув
ање  

0  0  1  2,1  2  4,3  3  6,4  10  85,1  14  97,9  1  2,1  15  5  0  

Допринесоа за 

развивање на 

одредени работни 
искуства  

0  0  0  0  2  4,3  1  14,9  10  80,9  15  100  0  0  15  5  0  

Добро 

организирани  

0  0  2  4,3  1  2,1  1  19,1  11  74,5  100

  

0  0  47  5  0,5    
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 Врз основа на одговорите на студентите кои се прикажани во Табелата 

1 забележуваме дека најголем број од испитаниците во потполност се согласува 

со тврдењето дека часовите по практичната настава по предметот Природни 

наукиим помогнале да ги согледаат, разберат и применат знаењата стекнати во 

текот на нивните студии, зголемувајќи ја својата стручност и интерес за вршење 

на наставничката работа и да развиваат одредено работно искуство.  

 Најпозитивните ставови студентите ги имале кога е во прашање 

влијанието на часовите по практичната настава по предметот Природни наукии 

унапредување на нивните практични вештини и способности за реализирање 

непосредно на воспитно – образовната работа и нивното професионално 

оспособување, во потполност се согласуваат 12 или 85,1% од студентите 

(графикон 1). Гледано во целина, студентите од часовите по практична 

методика на наставата попредметот  имаат прилично позитивни ставови, што 

зборува во прилог на вредостите на медијаната на сите сегменти опфатени во 

овој дел од скалата со оцени. Во сите случаи медијаните имаат вредност Мд=5, 

што значи дека ставовите на студентите од спомнатите часови се потполно 

позитивни. Со тоа е потврдена нашата прва помошна хипотеза. 

 

Графикон 1. Процентот на ставовите на испитаниците во однос на тоа колку 

се часови по Природни науки важни за нивното професионални оспособување 
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Во вториот дел од скалата со оцени, испрашувавме што студентите 

мислат за својата практична оспособеност за планирање на наставата.  Овој 

сегмент од воспитно- образовната работа ја сметаме за многу значајна за 

предходна реализација на наставата на било кој предмет, не само на предметот 

Природни науки, и од него директно зависи образовниот ефект и успешниот 

наставен процес. Планирање на наставата подразбира првовремено стручно, 

самостојно и одговорно ’’(Лазаревиќ, Банџур 2001) смилслување и 

конципирање на сите значајни елементи од воспитно – образовната работа на 
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макроплан и микроплан. Подготовката за час ,,почнува уште од моментот за 

спремање за школската година’’(Лазаревиќ, Банџур 2001), а крајниот момент за 

планирање на наставата преставува пишувањето на подготовката за час 

т.еметодичка скица на основа на која се врши реализирање на конкретната 

наставна единица.  

 
Табела 2: Ставовите на студентите за нивната оспособеност за планирање на 

наставата по Природни науки изразени во фреквенција, процент, медијана и 

квадратно отстапување 

 
Оспособеност на 

студентите за планирање 

на наставата 

 

Воопшто не 

се 

согласувам 

 

Воглавно

м не се 

согласув

ам 

 

Нереш

ителен 

сум 

 

Боглавном 

се 

согласувам 

 

Се согласувам во 

потполност 

 

 

Одговориле 

N Md 

         
Можам самостојно да го 

изработам годишниот 

(глобален) план за час 

1 1 2 5 6 15 15 4 

Можам самостојно да го 

изработам месечниот 

(оперативен) план за час 

2 1 1 6 5 15 15 4 

Ги препознавам 

предностите и 

недостатоците за 

годишниот и месечен 

план за работа 

1 1 1 3 9 15 15 4 

Можам самостојно да ја 

осмислам методичката 

концепција на часот 

 

2 1 0 4 8 15 15 4 

Можам самостојно да 

изработам подготовка 

или методички синопсис 

за час 

 

1 1 1 4 8 15 15 4 

Го разбирам значењето 

на секојдневната посмена 

подготовка на 

наставникот за 

непосреднатавоспитно-

образовна работа. 

1 1 1 3 7 15 15 4 

 
Кога се во прашање способностите на студентите за изработка на 

глобален (годишен), оперативни планови за работа и нивното критичко 

согледување на предностите и недостатоците, ставовите на студентите се 

умерено позитивни, што е потврдено и од вредноста на медијаната (Md = 4).  

Врз основа на ова може да се заклучи дека и покрај тоа што студентите се 

теоретско и практично оспособени за изработка на глобален и оперативен план 

по предметот Природни науки, сеуште не се доволно сигурни и немаат доволно 

самодоверба кога е во прашање планирање на наставата. Причината за тоа 

можеби треба са се бара во тоа што во трета година од нивните студии во 

дидактичкошметодичката пракса глобалниот план само се анализира, а 

оперативниот план за час се работи во групи. Ако се земат во обзир 

недостатоците на групниот облик на работа (т.е. еден или двајца студенти во 

групата работат, а останатите не учествуваат активно) тоа укажува дека не 

стите студенти практично имаат “поминато“ низ процесот на изработка на 
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споменатите планови за работа, и затоа нивните ставови се повеќето умерено 

позитивни. 

 
 

Табела 3. Ставовите на студентите за својата оспособеност за методичко 

проектирање на часовите, медијана и квадратно отстапување 

 
Оспособ
еност на 

студенти

те за 
методич

ко 

проекти
рање на 

часот 

Воопш
то не 

се 

согла-
сувам 

Воглав
но не 

се 

согла-
сувам 

Нереши
телен 

сум 

Во 
глевно 

се 

согла-
сувам 

Се 
согласу

вам во 

потпол
-ност 

Одго
вори

ле 

Не 
одг

о-

вор
иле 

N M

d 

Q 

 

 
Успешно го 

применувам 

стекнатото знаење 

при одредување на 

оперативните цели 

и задачи 

0 0 0 0 1 2,

1 

4 2

1,

3 

1

0 

76

,6 

1

5 

10

0 

0 0 15 5 0 

Можам да одберам 
соодветни настани 

методи во 

зависност од 

природата на 

наставната 

содржина која 

треба да се 

реализира 

1 2

,

1 

1 2,

1 

2 4,

3 

2 1

7 

1

1 

74

,5 

1

5 

10

0 

0 0 15 5 0

,

5 

Можам самостојно 

да изработам 

соодветни 

наставни средства 

0 0 1 2,

1 

0 0 3 1

2,

8 

1

1 

85

,1 

1

5 

10

0 

0 0 15 5 0 

До неоходни 

податоци, слики и 

информации 

можам да најдам 

од интернет 

0 0 1 2,

1 

1 8,

5 

3 1

7 

1

1 

72

,3 

1

5 

10

0 

0 0 15 5 0

,

5 

Можам соодветни 

наставни 

содржини да ги 
реализирам со 

PowePointпрезента

ција и други 

облици на 

современи 

технологии 

0 0 1 2,

1 

1 4,

3 

3 6,

4 

1

0 

85

,1 

1

5 

97

,9 

1 2

,

1 

15 5 0 

f % f % f % F % f % f % f % 
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Успешно избирам 

и користам 

соодветна 

литература за 

подготовка на час 

0 0 0 0 1 4,

3 

2 1

4,

9 

1

2 

80

,9 

1

5 

10

0 

0 0 15 5 0 

  
Кога е во прашање соодветниот избор на наставни методи и видови на 

работа, нивно успешно комбинирање, самостојна изработка на наставни 

средства, користење на интернет, PowePointпрезентација и други видови на од 

современата наставна технологија, како и избор на адекватна литература 

студентите се прилично самоуверени во тоа. Најголем број од нив (10-12 

студенти, односно 82,5-84.6%) студенти се согласуваат во потполност, т.е. 

многу позитивно се ги оценуваат своите практични способности за реализација 

на настава ос предметот Запознавање на околината. Само 2 (2.8%) односно 

тројца (4.7%) студенти се неодлучни и несигурни кога е во прашање нивните 

способности околу собирање на неопходни слики, информации и податоци 

преку користење на интернет, реализација на наставна содржина со PowerPoint 

презентации како и други видови од современата наставна технологија и 

користење на адекватна литература за спремање на час, додека потполно 

негативни ставови нема. Од 15 анкетирани студенти, 12 (87.2%) изразија 

потполно позитивни ставови по горенаведените прашања. Сето тоа 

најверојатно е последица дел од задачите се реализирани во текот на 

педагошката практика, како и фактот дека нивните практични предавања тие 

морале да ги изработуваат самостојно ако се земе во предвид дека и покрај 

реализацијата на проектот “Компјутер за секое дете“, истите недоволно или 

воопшто не се искористени од наставниците при реализација на нивните часови 

од Запознавање на околината.  

 Врз основа на вака добиените резултати од истражувањето, како 

генерален заклучок може да се извлече дека најголем број oд студентите имаат 

позитивни ставови во однос на тоа колку тие се оспособени да реализираат 

часови по Природни науки, без разлика на тоа дали ќе се работи повторување 

или ќе се обработува нова наставна содржина. Оваа појава може да се објасни 

со фактот дека секој студент кој беше опфатен со анкетирањето имаше одржано 

поголем број на часови на кои се обработувале нови наставни содржини, па од 

тука и произлегува нивната самоувереност. Податок кој многу охрабрува е дека 

94% (13 студенти) во потполност се согласни со тоа дека се оспособени да 

реализираат часови на кои ќе се обработува нова наставна единица.  

 Од друга страна пак, според нашите претпоставки дека студентите не 

се адекватно или во доволна мера оспособени за реализација на поедини 

иновативни модели во наставата по Природни науки, нивните ставови се сосема 

спротивни. Тие во најголем број на случаеви (46.8%) имаат умерено позитивни 

ставови кон своите способности да разликуваат наставна содржина погодна да 

се реализира со поедини иновативни модели. Кога е во прашање реализација со 

иновативни модели (освен програмираната настава) поголем број од студентите 

сметаат дека за тоа се оспособени, т.е. можат самостојно да подготват и 

успешно да реализираат час со проблемска и егземларна настава. Една од 
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причините е недоволната самоувереност на студентите кога е во прашање да 

разликуваат кои наставни содржини се погодни да се обработуваат со 

иновативни модели, но и недоволната самостојност, несигурност на студентот-

наставник кога е во прашање предлагање на идејни решенија за реализација на 

одредени наставни единици. Студентите многу ретко се осмелуваат да 

предложат примена на некои иновативни модели, или ако предложат, нивите 

предлози често се неадекватни. Причина за тоа е покрај недоволното теоретско 

познавање, и фактот дека  додека се биле на педагошка пракса во училница, 

најеројатно и не се имале можност да присуствуваат на часови кои се 

реализираат со иновативни модели, бидејќи наставниците многу ретко или 

воопшто не ги применуваат. 

 

Заклучок 

 

Со цел да дознаеме што мислат студентите од одделенска настава на 

Факултетот за образовни науки во Штип за нивната практична оспособеност за  

реализација на часовите по предметот Природни науки кој се изучува со новиот 

концепт за деветгодишно основно образование, дојдов до податоци кои од една 

страна можат да се сватат како многу позитивни, но од друга страна кон нив 

треба да се пристапи многу внимателно. 

Во одговорите на анкетираните студенти по сите прашања за 

реализација на настава по наведениот предмет, нивните ставови се умерено или 

во потполност позитивни. Фактот што во истражувањето немаше негативни 

ставови укажува на две можности:  

1. Иако истражувањето беше анонимно, студентите не се биле во 

доволна мера искрени во текот на решавање на тестотвите. 

2. Од одредени причини студентите имаат во себе доволно самодоверба 

и се самоуверени, што во реалност во текот на реализација на наставата не е 

така. Се поставува прашањето колку објективно и реално тие можат да ги 

согледаат и проценат своите практични способности за реалицација на час. Ако 

се споредат часовите по предметот Запознавање на околината кога во текот на 

педагошката практика во првите три години од нивните студии, студентите (со 

ретки исклучоци) се биле само пасивни слушатели, каде наставникот доминира, 

користи воглавном вербални методи, учебник, табла и креда, и практичните 

предавања во кои студентите се трудеа на различни начини да ги мотивираат и 

заинтересираат учениците, организираат натпревари, квизови, користат 

разновидни наставни средства, применуваат иновативни облици и модели, 

сосема е логично и разбирливо што нивните ставови се такви. Ако земеме во 

предвид дека системот на практичното оспособување на студентите на 

Факултетот за образовни науки во Штип треба да претрпи одредени реформи 

во поедини негови сегменти, можеме да бидеме задоволни од постигнатите 

резултати и да ги сметаме за свој сопствен успех. Поедини кадровски, 

материјални и технички услови за ефикасна реализација на практичните 

предавања треба да бидат подобрени, но додека тоа да се случи, мораме да 

бидеме задоволни со она што го имаме на располагање и да вложиме додатни 
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напори да изградениот степен на самодоверба кај нашите студенти, ако ништо 

друго, барем да го сочуваме.  

 

Literatura 

 

Budić, S. i dr. (2008): Didaktičko-metodičk iaspekti studentske prakse u partnerskim 

relacijama fakulteta I škola, Filozofskifakultet – odsekzapedagogiju, Novi Sad. 

 

Vilotijević, M. (1995): Evaluacija didaktičk eefikasnosti nastavnog časa, Centar za 

usavršavanje rukovodilaca u obrazovanju, Beograd. 

 

Gajić, O. (2008): Pedagoško-metodička praksa studenata u Evropskom okviru 

savremenih obrazovnih koncepata, u Didaktičko-metodički aspekti studentske prakse 

u partnerskim relacijama fakulteta I škola (ur. Budić, S.), Filozofski fakultet – odsek 

za pedagogiju, Novi Sad. 

 

Gajić, O., Budić, S. (2006): Evropski standardi kvaliteta praktično-pedagoškog 

osposobljavanja studenata (inostrana iskustva), Zbornik radova Evropske dimenzije 

promena obrazovnog sistema u Srbiji (uren. Odbor O. Gajić at al.), knj. 2, Filozofski 

fakultet, Novi Sad, 337–348. 

 

Jukić, S. (1990): Povezivanje teorije I prakse – pretpostavka za unaprenivanje 

nastave I didaktičke teorije, Pedagoška stvarnost, br. 7–8, Novi Sad, 276–285. 

 

Jukić, S. (2005): Didaktičko-metodički fragmenti, Viša škola za obrazovanje 

vaspitača, Vršac. I. Golubović-Ilići 208 O. Cekić-Jovanović 

 

Kamenov, E. (2006): Odnos teorije I prakse u pripremi budućih vaspitača, Zbornik 

radova Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji (uren. Odbor O. 

Gajić at al.), knj. 1, Filozofski fakultet, Novi Sad, 105–119. 

 

Lazarević, Ž., Bannur, V. (2001): Metodika nastave prirode I društva, Učiteljski 

fakultet u Jagodini I Učiteljski fakultet u Beogradu, Jagodina–Beograd 

 

Matijević, M. (2007): Znanstvene kompetencije učitelja primarnog obrazovanja 

(ured. N. Babić), Učiteljski fakultet, Osjek. 

 

Nedeljković, M. (1998): Mesto I uloga vežbaonice u obrazovanju učitelja, u zborniku 

radova Metodika– naučna I nastavna disciplina, Učiteljski fakultet u Jagodini, 

Jagodina. 

 

Cvjetićanin, S. I sar. (2008): Stavovi učeni kačetvrtog razreda osnovneškole o 

samostalnom istraživačkom 

radu u nastavi poznavanja prirode, Nastavaivaspitanje, br. 2, Beograd, 157–164. 

Pedagoška enciklopedija (1989), u redakciji Nikole Potkonjakai Petra Šimleše, 

Zavod za udžbenike I nastavna sredstva, Beograd. 

86


	07. СТАВОВИТЕ И МИСЛЕЊАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОД ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ ЗА СВОЈАТА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

