
ОБЛИЦИ НА 
НАСТАВНАТА РАБОТА 

       Д И Д А К Т И К А  



 Обликот 

 Обликот е распоред и поврзаност на 
елементите кои сочинуваат една 
целина.  

 Обликот на наставната работа е начин 
на активност на наставникот и на 
ученикот-детето  кој го карактеризира 
соодветен вид на социолошка 
организираност. 



Облици на наставна работа- 

 - Фронтална 

 - Групна 

 - Работа во парови(тандем) 

 - Индивидуална 

 



Видови облици на наставата  

 Непосреди се оние облици во кои 
наставникот на класичен начин ги 
,,пренесува,, знаењата и дирекно раководи со 
наставниот процес. 

 Посредни(индиректни) облици на настава-
се такви облици во кои наставникот 
води,насочува и го контролира образовниот 
процес со посредни средства-со општа 
организација на работата,со подготвување на 
посебни задачи,работни и контролни 
листови,упатства. Овие облици се развиле од 
,,тивката работа,,. 



ФРОНТАЛЕН 
облик  

 ФРОНТАЛЕН облик на наставна работа е таков организациски облик во кој 
наставникот истовремено работи со целата воспитна група ги 
поттикнува,наосчува и ги следи.Го обновува детското искуство ,пренесува нови 
информации.  

 Вредности на фронталниот облик на наставна работа 

 1. Економичен облик 

 2. Систематичен 

 3. Успех постигнуваат и послабите ученици 

 4. Има добра социјализација бидејќи колективот воспитува 

 5. Се иницира натпреварувачки дух 

 Слабости на фронталниот облик на наставна работа 

 1. Насочена е кон просечниот ученик 

 2. Наставникот е испорачувач на готови знаења 

 3. Има редок контакт на наставникот со ученикот поединец 

 4. Пружа многу малку можности за практична примена на стекнатите знаења 





ГРУПЕН ОБЛИК  

  ГРУПЕН ОБЛИК на наставана работа- е таков облик на работа 
во која деата од воспитната група  се делат на помали  групи, 
која, секоја за себе, ги остварува поставените цели и задачи, 
и за резултатот на својата работа го известува воспитувачот. 

 Децата релативно самостојно изведуваат определени 
активности со единствена цел. 

 Големина на групата-оптимално голема група е онаа која има 
5 до 7 членови. 

 Поголем ефект во социјализација на децата ,поголема 
самостојност и побогата комуникација помеѓу децата во 
групата,мегусебно помагање ,толерантност,одговорност и 
подобрување на критичкото мислење. 

 Поголема ангажираност на воспитувачот  



Видови задачи за групна работа  

 

 -Истородни –се исти за сите групи  

 -Диференцирани – се задачи кога секоја 
група,од иста наставна единица, ќе добие 
различни задачи. 

 Секоја група добива посебна задача, а сите 
членови на групата имаат исти задачи. 

 



          Предности-потешкотии 
  Предности на групната работа – 
 - се избегнува насоченоста кон просечниот ученик 
 - нема ривалитет 
 - наставникот веќе не посредува помеѓу наставните содржини и 

учениците 
 - низ групната работа учениците подобро се запознаваат и не се 

осамени 
 - групната работа е добра за развивање на другарство и 

социјализацијата 
            Тешкотии и слабости во групната настава 
 - Не постои универзален облик кој во секоја наставна ситуација ќе 

обезбеди целосен успех 
 - Не е секое градиво погодно за групна работа 
 - Писмената работа неможе да се пишува групно 
 - Претешкото градиво неможе да се совлада со групна работа 
 - Потребни се материјали и соодветни услови за групна работа 
 Како наставникот треба да ја подготви групната работа...... 



РАБОТА ВО 
ПАРОВИ  

 РАБОТА ВО ПАРОВИ – е таков наставен облик во која 
добиените задачи ги извршуваат двајца.Има добри ефекти врз 
квалитетот и квантитетот на рабоатат кај децата. 

 Предности : развивање на другарски 
однос,социјализација,почит кон туѓо мислење, уважување на 
соговорникот, толерантност, доаѓаат до израз способностите 
на  учениците. 

 Тешкотии и ограничувања 

 Како да се организира работата во парови – во овој облик 
учениците треба да се воведуваат постепено, прво да се учат 
како да се соработува и комуницира.  

 шуваат двајца ученици  



Договор куќа гради 



ИНДИВИДУАЛЕН 
ОБЛИК  

 ИНДИВИДУАЛЕН ОБЛИК на наставната работа- е таков облик во кој 
секој ученик во групата  самостојно ја работи својата задача. 

 Индивидуалната работа спаѓа во посредна настава.Доаѓа до израз 
детската самостојност во работата  и има непосредно насочување од 
воспитувачот. 
 

 Постојат три облици на индивидуална работа 
 -работа на наставникот со поединец-ученикот добива задачи од 

наставникот,упатства за работа,помош,ученикот работи 
сам,наставниокот проверува и оценува 

 -сите ученици работат исти задачи-задачите се исти за сите,нема 
непосредна комуникација меѓу наставникот и ученикот,ваквата 
работа е составен дел на фронталната настава 

 -децата -учениците работат различни задачи(според своите потреби и 
можности)-овој тип на работа е прилагоден на потребите и 
можностите на секој поединец 
 







Предности и недостатоци на 
индивидуалната работа  
 Предности на индивидуалната работа- 
 -ги осамостојува учениците,ги учи да учат 
 -побрз развој на способностите, 
 -уважување на индивидуалните интересирања 
 -наставникот добива повратна информација 
 Недостатоци на индивидуалната работа- 
 -нема социјализација 
 -проверувањето на резултатите мора да се 

спроведува со фронтална работа,мора да се 
споредат резултатите,како би се добил увид 
кој колку напреднал 
 



Иновативни 
градинки  

 1.Конзервативизмот на наставниците 
 Седум отпори на наставниците- 
 -непознавање на новините 
 -недостиг од потребни материјали и средства  
 -одржување на постоечката состојба 
 -интерперсонални односи 
 -социјални норми 
 -замени и обврски кои ги наметнуваат новините 
 2. Недоволните финансиски средства 
 3. Несоодветната подготовка на идните наставници 

 



Што се иновативни градинки  

 Градинки спремни за 
промени,иновации,отворени 
за соработка..... 

 За да се создаде 
иновативна Градинка 
потребно е Директорот 
тимот  да е експерт во 
својата струка, педагогот и 
психологот се клучни 
личности во создавањето на 
иновативна клима. 
 



Иновативна 
градинка  е 

 - постојано се истражува и експериментира 

 - се применуваат разни облици на работа 

 - се користат современи средства и материјали 

 - се користат извори на сознанија 

 - се применуваат активни наставни методи,нови 
техники и постапки 

 - се потикнува мисловната активност на учениците 

 - секој ученик да напредува според своите 
способности и предходни знаења 

 - наставникот се однесува соработнички 

 - се вреднува работата на ученикот и има 
повратна информација 

 
 
 
 
 
 



       ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА ВОСПИТНО-
ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

 Со цел планирањето да биде добро и осмислено,треба да 
исполни повеќе барања- 

 - потребно е да се планира целата воспитно-образовна работа 
 - потребно е да се планираат содржините и процесот на 

работа  
 - планирањето може да биде од индивидуален и од тимски 

карактер. 
 Наставникот мора да тргнува од условите на градинката -

 планирањето како облик на подготовките на наставникот 
мора во себе да  соедини и да поврзе три видови 
подготовки:подготовка за училишната година,подготовка во текот 
на школската година и планирање или подготовка на конкретниот 
наставен час 

 - успешното планирање е условено од опременоста на 
училиштето со дидактичко-техничките средства 
 



Тоа е процес на избор на адекватни содржини, методи, 
форми и средства од 
различни воспитни подрачја од програмата или домени на 
развој и нивна 
правилна распределба и реализација, во текот на одреден 
временски 
период, со децата од различна возрасна група. 

 Планирање и програмирање на 
воспитно-образовната работа во 
образовната работа во   детската 
градинка 







Поим за интегрирано планирање  

 Поим за интегрирано 
планирање 

 Интегрирано планирање е 
планирање кое ги креира, 
обединува и ги става 

 во содејство сите содржински 
и стратешки моменти во 
воспитнообразовниот процес, 
со цел холистички да се влијае 
врз развојот на детето  



                   Видови               
планирања-подготовки 

 Според дидактичко-логичката структура 
– тематизирано 

 Планирањето најчесто се јавува во 
следниве три облици: 

 годишно,  
 периодично   
 секојдневно. 

 



 Видови планирања . 
 

   
 тематското планирање 
 интегрирано планирање 
 долгорочно-годишно  
 среднорочно-тематско 

(периодично) 
 краткорочно-дневно (оперативно)  



Годишно тематско планирање  

 - 
 Планирањето е творечка активност со која 

наставникот, на темелите на предходното 
проучување ги согледува условите и однапред ја 
планира воспитно-образовната работа, притоа 
тргнува од утврдените цели и задачи на 
наставната програма од одреден предмет. 

 Изработката на годишниот план на наставни теми 
спаѓа во т.н.подготовка на наставникот на 
далечина. 

 Овој план има ориентациски карактер.Со него се 
проектира можната организација на работата и 
времето потребно за обработка на одделни 
содржини. 
 



 При планирањето секогаш се тргнува од различни 
примери ,модели  откривајќи што во нив е добро ,а 
што не . 

 Исто така се тргнува од доминантна тема  од 
стварноста,потоа се определуваат низа  клучни 
теми  што се разгрануваат на помали целини 
,подттеми,ситуации,содржини,активности кои се 
логички поврзани  и некоја заедничка идеја. 

 На претходните анализи  и сознанија од кој се 
проектираат нови решенија. 

 Од годишниот план потоа се структурираат  
дидактичко-логични целини. 

 Со годишниот план се планираат одредени теми за 
текот на една година,се утврдува динамиката на 
обработка на истите 

 Потребен број на часови,соодветна организација  
како и примена на дидактичката технологија 





                     Среднорочно-тематско 
(периодично) 
 

 Се изработува според планот на предложените наслови 
од  долгорочното тематско планирање со тоа што се 
интегрираат наслови кои овозможуваат холистички 
развој на децата и тоа во период  од 1 месец или онолку 
работни денови колку што има во месецот . 

 Исто така потребно е насловите да бидат во сооднос на 
домените –аспектите на холистички развој кај децата 
т.е да бидат ист број на содржини во секој домен. 

 Здравје и моторен развој 
 Пристап кон учење 
 Јазик комуникација и разбирање 
 Когнитивен развој  
 Социоемоционален развој 



Оперативни планови  

 Оперативни планови на наставни теми – 
се основа за поконкретно 
оперативно(месечно,15-
дневно,седмично) планирање. 



КРАТКОРОЧНО ДНЕВНО 
ПЛАНИРАЊЕ  
 Оперативните планови на наставни 

теми –СОДРЖИНИ се поконкретни и 
пореални, бидејќи се изработуваат на 
пократки временски дистанци се 
расчленуваат  на помали дидактички 
целини. 

 Краткорочното или дневно оперативно 
планирање е на дневна основа уште се 
нарекува и Писмена подготовка на 
воспитувачот наставникот. 
 



Дневен план  

 Оперционализација на годишниот и 
тематскиот план.  

 Конкретно разработени содржини со прецизни 
задачи и цели кои треба да се исполнат . 

 Содржини, методи,форми на работа ,средства  
за работа ,место на реализација.  

 Основна компонента е размислувањето на 
воспитувачот  во организација и текот на 
насочените активности ,кој треба да се 
реализираат низ главен ,среден и завршен 
дел. 

 Описот е по логички редослед на активностите 
на децата и најважните компоненти на таа 
работа. 



Зошто е важна писмената  
подготовка  
 Таа е селекција на мисли 

,ставови,дидактички 
решенија или кратко речено 
изнесување на тези 

  Со неа се органзира дневата 
активност  часот и се 
организира и достигнување  
воспитно-образовните цели 
кои треба да се постигнат на 
часот.(за време на 
реализирање на посочените 
активности) 



Заклучок  
 Наставникот-воспитувачот врши функција на 

,,Дидактички режисер” Според Владимир 
Пољак  

 Во писмена форма го разработува  
целокупниот тек на наставниот час за 
реализиција на активности со оглед на 
предвидените содржини кои ќе ги обработува 
на методички начин. 

 Наставната работа без претходна подготвка се 
сведува на шаблон,импровизација,што го 
намалува квалитетот и резултатот од 
воспитно-образовниот процес. 



Изработил 
Педагог  
Маргарита 
Ставрова 
ЈУДГ ,,Буба 
Мара” –Скопје   

         Благодарам на Вниманието 


