
Едукативна игра
Материјал – воведна активност
Проблемско прашање
Предизвик
Онлајн квиз или анкета
Дискусија во форум

КВАЛИТЕТНА НАСТАВА НА ДАЛЕЧИНА

Квалитетната настава на далечина ги поврзува синхроната комуникација (час на далечина) и асинхроните
активности (пред/по часот на далечина). 

                     При синхроната комуникација, наставникот и учениците се присутни на исто место и  
                     можат да комуницираат во реално време. 

                     При асинхроната комуникација, ученикот може да работи на зададените задачи од
                     наставникот, во време кое му одговара нему, а комуникацијата може да се одвива
                     преку алатки за разговор, форум, итн. 

Застапеноста на синхроната и асинхроната комуникација во онлајн наставата зависи од:
        возраста на учениците, 
        нивната оспособеност за користење технологија, 
        начинот на реализација на наставата пред да се премине на онлајн настава.

Пред почетокот на часот (асинхрони
активности):

Обезбедување доволно информации и знаења
кај учениците за успешно да се реализира
самиот час на далечина
Самостојни активности кои учениците можат да
одлучат кога ќе ги реализираат, но не би требало
да им одземат повеќе од 10-15 минути

Надворешен линк
Датотека
Видео
Избор
Квиз
Форум

Што? Како?

За време на часот (синхрони
активности):

Интерактивна сесија или група претходно
дефинирани сесии, доколку учениците работат
во групи користејќи синхрона комуникација
преку MS Teams

Воведен дел (~5 минути): запознавање на учениците со наставните цели, начинот на постигнување на
истите, поттикнување на интерес и мотивација за активно учество.

Главен дел (15-20 минути во основното образование и 20-25 минути во средното образование):
постигнување на наставните цели со учениците преку дискусија за асинхроните активности и/или
запознавање на учениците со наставната содржина преку кратка презентација или видео и
интерактивни активности.

Завршен дел (5-10 минути) преглед на тоа што е работено на часот, поттикнување учениците
самостојно да ги издвојуваат најважните елементи и да направат рефлексија на своето учење.

Форми и методи на учење и поучување во наставата на далечина

Набљудување, истражување и
експеримент
„Кршачи на мраз“ и активности за
правење ментални паузи
Видео-лекција

Дискусија
Дебата
Игрификација
Метод на решавање проблеми
Учење преку проект

Истражувања на дадена тема
Решавање на нерутински проблем
Работа на проект
Домашна задача
Учење со карактеристики на игра
Квиз, тест
Дискусија во форум

По завршување на часот (асинхрони
активности):

Рефлексија за наставните цели и содржини, но во
асинхрон формат
Проверка на разбраното и дополнителни
неодговорени прашања кои учениците ги поставиле
преку алатката за Разговор
Испраќање материјали за учење
Потсетување на обврските за следниот час
Евидентирање на индивидуалните активности и
постигнувањата на учениците и давање повратни
информации

Надворешен линк
Датотека
Квиз
Избор
Задача
Форум
Повратна информација

Што? Како?

Целото Упатство за методика на наставата на далечина во основното и средното образование е
достапно на овој линк.

https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/Upatstvo-za-metodika-za-nastava-na-dalecina-1.pdf

