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НасловНастава и обука
Општа цел
Опис

Цели на
учење

Главни
методи
на
учење
Оценување

Да се даде преглед на стратегиите за настава и обука кои овозможуваат
претприемничко образование
Овој Модул дава преглед на стратегиите за настава и обука
кои овозможуваат претприемничко образование. Се фокусира
на обезбедување реални контексти за мотивирање на
учениците за да можат да ја видат поврзаноста на работата во
училницата со поширокиот свет. Модулот обезбедува насоки
за наставата преку пристап заснован на проект, а овој модел
има општа цел да ангажира, истражува, збогатува, оценува и
промовира претприемачкото учење. Во Модулот се дискутира
за тоа како наставниците можат да поттикнат самосвест и да
промовираат вештини како набљудување и соработка за
поддршка на претприемачкото учење.
До крајот на овој Модул треба да:
•

опишете низа стратегии за настава за вклучување на учеиниците во
претприемничко учење
• дискутирате за значењето на создавање вредност за другите
• ја објасните важноста на реалните контексти за претприемничко
учење
• испланирате пристап базиран на проект за претприемничко учење
• примените стратегии за градење на самосвеста на учениците и
поддршка на ефективно учење преку соработка
• Предводено читање
• Видео набљудувања
• Креативни вежби
• Самостојни активности
• Повратна информација за личното искуство
1. Настава што инспирира и ангажира студенти
2. Создавање вредност за другите
3. Настава преку примери од реалниот свет
4. Градење на самосвесност и самодоверба за поддршка за учење
5.Промовирање на продуктивна работа со други луѓе

Оценување

Само оценување
Групна повратна информација
Лична повратна информација
Индикативно 7 часа
времетраење

3

Гледање
Видео вовед во Модул 3

https://www.youtube.com/watch?v=zbRlrHIz-vM
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3.1 Настава што инспирира и ангажира студенти
Како наставници извршувате многу улоги во вашиот професионален живот. На
пример, на учениците им обезбедувате грижа и поддршка, извршувате
административни задачи и комуникација со родителите. Но, вашиот начин на
учење е најважно влијание во подобрувањето на знаењата на учениците 1. И
истражувањата потврдуваат дека доброто предавање ги инспирира и ги
ангажира студентите преку низа стратегии, кое бара силно знаење и за
предметот и за педагогијата 2. Да се инспирира буквално значи да се „премине
во акција“. Така, EntreComp го нагласува делот „во акција“ како една од трите
широки компетенции за претприемништво, заедно со „идеи и можности“ и
„ресурси“.
Но, која е вашата точна улога во обидот да ги инспирирате и вклучите
студентите во претприемачкото учење? Многу е напишано за улогата на
наставникот како фасилитатор. Ова значи дека вашиот фокус е повеќе на
наученото отколку на настава, честопати опишано како „водач од страна“,
отколку „мудрец на сцената“. Во пракса, тоа значи да им се обезбеди на
студентите редовни можности за „учење преку правење“ (на пр. Истражувања,
решавање на проблеми и дискусии во реалниот свет). Успехот се оценува
според степенот до кој студентите покажуваат претприемачки компетенции,
на пр. колку добро учат да работат независно, да управуваат со ресурси и да
применат вештини за финансиска писменост во контексти во реалниот свет.
Природата на вашата улога, се разбира, може да биде флексибилна во
зависност од тоа што се обидувате да постигнете. Веројатно ќе има моменти
кога може да посветите повеќе дидактичка улога како инструктор, кажувајќи

1

Sutton Trust (2011) Improving the impact of teachers on pupil achievement in the UK – interim findings, Sutton
Trust
2

Shulman calls this Pedagogical Content Knowledge (PCK). Shulman, L. S. (1986). ‘Those who understand:
Knowledge growth in teaching’. Educational Researcher, 15, p. 9.

5

им на студентите точно што сакате тие да направат (на пр. усогласеност со
здравствените и безбедносните регулативи за време на работното место или
за време на посета) или да ги моделирате посакуваните однесувања преку
експертни демонстрации. Има моменти кога студентите треба да учат
самостојно, наместо во група (на пр. да одговорат на индивидуални цели или
да консолидираат одредена вештина). Независните и меѓусебно зависните
вештини се важни и во претприемништвото и воопшто во животот.
Клучната порака од овој модул е дека вашата улога како наставник во
претприемачкото учење не треба да се сведува само на едното или другото.
Можете да ги инспирирате учениците преку улогата на инструктор или
фасилитатор. Можете да ангажирате студенти со поставување индивидуални
или групни задачи. И студентите можат да постигнат добар напредок, без оглед
дали учењето е насочено од вас или сами управуваат со нивното учење.
Меѓутоа, во општа смисла, има потреба да се префрлиме од режимот на
предавање кон малку поинтерактивен пристап, за студентите да може да
имаат поголеми и позначајни придонеси во сопственото учењето. Секако,
повеќето педагогии поврзани со учење за претприемништво ја вреднуваат
примарната улога на наставникот како фасилитатор, на пр. во поддршка на
студенти кои работат заедно (заедничко учење), учење преку и од искуство
(искуствено учење) и справување со проблеми од реалниот свет (учење
засновано на проблеми и проекти).

Инспирирање на студентите да ги забележат можностите
Процесот на претприемништво започнува со истражување на светот околу нас
и „препознавање можности“, што е компетенција 1.1. во рамките на EntreComp.
Студентите можат да добијат инспирација од внимателно набљудување во
природниот и човечкиот свет. На пример, многу дизајнери црпеле инспирација
од животни, птици и растенија (Табела 3.1). Стив Џобс, ко-основач на на „Епл
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компјутери“, верувал дека најголемите иновации на 21 век ќе бидат
производите на технологијата и биологијата комбинирано. Велкро 3 лепенките
никогаш немаше да се откријат без да се набљудуваат и забележи како
растенијата со лопатка(arctium) се штитат од грабливци, екстремни временски
услови и сурови животни средини.

Компанија/индивид
уа

Идеја

Извор на инспирација

Nike

Gatek Traction чевли

Движењето на козите во
зоолошката градина во
Орегон

Clarence Birdseye

Замрзната храна

Јадејќи канадска риба која
природно се замрзнала, а
подоцна одмрзнала

Rene Laennac

Стетоскоп

Гледајќи дете како го држи
увото до крајот на долг,
шуплив стап

Jorn Utzon

Куќата на операта во
Сиднеј

Јадејќи исечен портокал

George de Mestral

Велкро лепенки

Шетајќи го своето куче на
чиво крзно се лепеле
отпадоци

Hideo Shima

Јапонски воз- куршум Аеродинамичниот клун на
птицата Рибарче

Herzog and de
Meuron

Олимпискиот стадион Птичјо гнездо
во Пекинг

Table 3.1 Инспирации од природата

3

Лепенки за широка употреба (пр. патики со лепенки наспроти врвки)
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Растенијата (на пр. Цвет од лотос) кои се водоотпорни, инспирираа развој на
бои за екстериер кои ја вршат истата функција.
Се разбира, едноставното насочување за студентите да го набљудуваат
опкружувањето можеби нема да предизвика неднаш „Еурека“ моменти. Сепак,
има многу истражувања кои покажуваат дека самиот чин на движење во
просторот ни помага да размислуваме покреативно. И учениците можат да се
научат на некои специфични техники за подобрување на нивните вештини за
набљудување (видете Научете повеќе 3.1 за дополнителни детали). На пример,
студентите можат да ја користат техниката SCAMPER (Табела 3.2).

SCAMPER
Заменете, комбинирајте, адаптирајте, модифицирајте, ставете во друга
употреба, елиминирајте, преуредете
Заменете
•

Што можам да заменам за да направам подобрување?

•

Како можам да ги заменам местото, времето, материјалите или луѓето?

•

Можам ли да заменам еден дел за друг или да променам делови
воопшто?

•

Може ли да заменам некој што е вклучен?

•

Дали можам да ги променам правилата?

•

Дали треба да го сменам името?

•

Може ли да користам други состојки или материјали?

•

Дали можам да користам други процеси или процедури?

•

Може ли да ја сменам форма, боја, грубоста, звукот или мирисот?

•

Може ли да ја користам оваа идеја за други проекти?

•

Може ли да ги променам моите чувства или став кон тоа?

Комбинирајте
•

Кои идеи, материјали, карактеристики, процеси, луѓе, производи или
компоненти можам да ги комбинирам?
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•

Може ли да го комбинирам или спојам ова или она со други предмети?

•

Што можам да комбинирам за да го зголемам бројот на употреби?

•

Што можам да комбинирам за да ги намалам трошоците за
производство?

•

Кои материјали можам да ги комбинирам?

•

Каде можам да изградам синергија?

•

Кои се најдобрите елементи што можам да ги соберам за да се
постигне одреден резултат?

Адаптирајте
•

Кој дел од производот може да го сменам?

•

Може ли да ги променам карактеристиките на компонентата?

•

Може ли да побарам инспирација во други производи или процеси, но
во различен контекст?

•

Дали историјата нуди решенија?

•

Кои идеи можам да ги адаптирам, копирам или позајмувам од
производите на другите луѓе?

•

Кои процеси треба да се адаптираат?

•

Дали можам да го адаптирам контекстот или целната група?

•

Што можам да адаптирам на овој или оној начин за да го постигнам
овој резултат?

Модифицирајте
•

Што можам да зголемам или направам поголемо?

•

Што можам да тонирам или избришам?

•

Дали можам да нагласам копчиња, бои, големина…?

•

Може ли да ја зголемам целната група?

•

Што може да се направи повисоко, поголемо или посилно?

•

Може ли да ја зголемам брзината или фреквенцијата?

•

Може ли да додадам дополнителни функции?

•

Како можам да додадам дополнителна вредност?
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•

Што можете да отстраните, да направите помали, кондензивни,
пониски, пократки или полесни, забрзани?

•

Што можам да променам на овој или на тој начин за да се постигне
таков и таков резултат?

Ставете во друга употреба
•

За што друго може да се користи?

•

Како дете би го користело? - постара личност?

•

Како би го користеле луѓето со различна попреченост?

•

Која друга целна група може да има корист од овој производ?

•

За кој друг вид корисник ќе му треба или сака мојот производ?

•

Кој/ што друго може да го/се користи?

•

Дали може да се користи од други луѓе освен оние за кои првично
биле наменети?

•

Дали има нови начини да се користи во тековната структура или
форма?

•

Дали би имала други можни намени ако би го изменил производот?

•

Како можам да користам повторно нешто на одреден начин со тоа што
ќе направам?

Елиминирајте
•

Што можам да отстранам без да ја сменам неговата функција?

•

Може ли да го намалам времето или компонентите?

•

Што ќе се случи ако отстранам компонента или дел од неа?

•

Може ли да го намалам напорот?

•

Може ли да ги намалам трошоците?

•

Како можам да го поедноставам?

•

Што е несуштинско или непотребно?

•

Може ли да ги елиминирам правилата?

•

Може ли да го направам помал?

•

Може ли да го поделам мојот производ на различни делови?

•

Што можам да елиминирам и како?

10

Преуреди
•

Што можам да преуредам на некој начин - дали можам да ги разменам
компонентите, склопот или изгледот?

•

Дали можам да го променам темпото или распоредот?

•

Што би сторил ако дел од вашиот проблем, производ или процес
работеше обратно?

•

Како да преуредам нешто и на кој начин ако тоа се случи?

Табела 3.2 SCAMPER техника 4

Човечкиот свет исто така нуди многу за да ги инспирира студентите да
размислуваат претприемачки. Дизајнот на уличен мебел, згради и предмети
може да предизвика интерес кај учениците. Снабдувањето со каталози од Икеа
и други продавници може да предизвика дискусија за дизајнот. Едвард де Боно
тврди дека сите студенти треба да се научат како да размислуваат како
дизајнери и да го гледаат светот преку нивните очи. Извори како што е
Гинисовата книга на рекорди и придружните веб-страници наведуваат
примери на неверојатни човечки достигнувања од страна на претприемачите
и како тие додале вредност на различни полиња.
Во својата книга Добри идеи, наградуваниот поет Мајкл Розен сугерира дека
инспирацијата може да се бара со тоа што ќе погледнете наоколу
•

домот на пр. кујната, бањата, дневната соба, тоалетот, градежници

•

на отворено, на пр. парк, небо, плажа, море, шума, кампување

•

улицата на пр. дупки во земјата, имиња на продавници, знаци на пабови,
имиња на улици, гледајќи нагоре

4 Eberle, B. (1971). Измама: Игри за развој на имагинацијата. Прифрок Прес АД
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•

патувања и одмори на пр. железнички станици, да се биде во странство

•

излегувања, излети и посети на пр. музеи, галерии, театри, куќи на село,
концерти

Додека главниот фокус на Розен е креативно пишување, неговите идеи лесно
можат да се видат преку претприемништво. Да го земеме за пример,
именување на нова иницијатива во заедницата, бизнис или социјално
претпријатие. Разгледајте го креативното размислување и можностите
забележани во „играта на зборови“ во овие примери:

•

Wokaholic (кинески вок ресторан)

•

Exchange and smart (second - hand облека)

•

Wooden it be nice (поправки на вратите)

•

Abra Kebabra (ќебапџилница)

Луѓето кои мислат претприемачки можат да препознаат можности и да
создадат вредност дури и од најнезначајните предмети. На пример, група
креативни писатели сакаале да знаат дали можат да заработат пари од
купување на ефтини предмети и раскажување фиктивна приказна околу нив,
со цел да ги продадат со профит. Откриле дека приказните создаваат огромна
разлика - правејќи значителен профит на обични предмети на пр. пепелник,
кутија мермер и четка од жица 5.

5

Grigg, R. and Lewis, H. (2018) Предавање на чевли, куќа на круни.
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Ангажман
Ангажманот се јавува кога учениците вложуваат време и напор во нивното
учење. Тоа вклучува да се биде внимателен, да останеш на сконцентриран на
задача и да покажуваш ентузијазам со преземање на иницијатива да поставиш
прашања, да придонесуваш во групни задачи и да им помогнеш на врсниците.
Ангажманот може да се зголеми со овозможување на студентите за избор на
задачи, референцирање на примери од реалниот свет и да ги осигурате дека
сетот на работа е интересен и доволно предизвикувачки. На пример, група од
студенти од осмо одделение биле замолени да напишат мислење на ЦД што го
избрале од широк опсег, на пр. кантри, поп и рап музика. Студентите читале
музички прегледи од различни извори (на пр. Музички списанија, весници и на
интернет). Потоа, преку групна дискусија наставникот и учениците развиле
збир на критериуми за прегледи на ЦДа. Конечните прегледи/мислења биле
споделени на веб-страницата на училиштето. Ваквата едноставна активност
се покажала како многу мотивирачка и им овозможила на студентите да
создадат некоја вредност.
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часовник
Лоренс Питер (Јоги) Бера, познат американски кошаркарски тренер, еднаш
рекол дека “Вие може да научите многу само со гледање’’.Поминете неколку
минути седeјќи на отворено да го набљудувајќи го светот (ако сте на
училиште или факултет, користете го вашето време за пауза), без вашиот
мобилен телефон.
Обидете се да го правите ова секој ден, една недела во исто време, на пр.
вашето време за пауза. Имајте различна тема секој ден (на пр. Боја, светлина,
бучава, температура, среќа, тага, чудо). Забележете што гледате. Кои
можности за претприемништво ги забележавте?

часовник
ГЛЕДАЊЕ - Гледајте го видеото:
Водечки принцип EntreCompEdu 1: Олеснето креативно
размислување во текот на целиот процес на учење
Во ова видео, Катрин и Енди Пеналуна разговараат за креативноста и како
таа се развива.
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https://www.youtube.com/watch?v=zfbnW75VkD0&t=209s

LoopMe Задача 3.1: Иновативни педагогии
ЧИТАЊЕ: Прегледај ги „Учење преку мислење“, „Правење на нештата да се
видливи“ и други иновативни педагогии за 2019 година направени од
Отворениот универзитет.
http://www.open.ac.uk/blogs/innovating/
Во 2020 година, најновиот блог нуди помош за различни дигитални методи на
учење за да ги поддржи наставниците кои пробуваат учење од далечина и
онлајн образование, најчесто за прв пат. Како овие го надополнуваат
претприемачко учење? Можеби исто така би сакале да пребарувате низ
педагогии од претходните години. На пример, изданието за 2012 година
вклучува „Учење за лично испитување“ што слави активно истражување на
отвореното прашање, додека изданието за 2015 година има „Вкрстено
учење“ и дискутира за поврзување на формалното и неформалното учење.
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ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА:
• Дали оваа веб-страница ве инспирирала со нови идеи (што?), Или само
оние што се очигледни за вас како наставник?
• Кој дел за помош го сметате за најдобар за претприемничко учење
• Идентификувајте една идеја што можете да ја користите во вашето
предавање
ИЗВЕШТАЈ ВО ФОРУМ: Споделете ги вашите повратни информации преку
праќање ИЗВЕШТАЈ во грпниот форум. (LoopMe)

Изборна LoopMe Задача 3.1: EntreComp во вашето учење
ПЛАНИРАЊЕ: Користејќи ја идејата што ја добивте за вашата настава во
претходната задача, користете го линкот - EntreComp во вашето учење за
планирање

едноставна

активност

за

вашите

ученици.

(https://su.vc/activitymk)
Потоа пренесете ја во акција на еден од следниве начини:
1. Дискутирајте за вашата идеја со колега. Кои иновативни педагогии ги
користат во наставата?
2. Направете ја активноста со вашите ученици. Како помина? Кои
компетенции на EntreComp ги користеа?
ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА: По спроведувањето на оваа вежба, дадете
повратна информација за следниве прашања.

16

1. Од вашето учење, споделете еден пример каде што сте користеле
иновативен педагошки пристап
2. Во кој дел би можеле да го подобрите вашето предавање, користејќи ги
идеите од овој дел и придружните документи
ИЗВЕШТАЈ - Споделете повратна информација со вашиот тренер во LoopMe
- кликнете на копчето ИЗВЕШТАЈ подолу.
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3.2 Создавање вредност за други
Зборот „вредност“ значи степенот до којшто се смета нешто за важно и не ја
опишува неговата монетарна вредност. Вредноста е субјективна и варира од
една до друга личност. Вредноста не е во рамките на самиот производ, туку
колку сакаме нешто и ги рефлектира нашите желби и преференции. Сендвич
со путер од кикирики е вреден за човек кој е гладен, но фатален за некој што
има алергија од кикирики.
Нема многу поента да се создаде нешто ново ако не е е од вредност за никого.
Колку повеќе луѓе го ценат производот или услугата, толку повеќе ќе бидат
подготвени да платат за тоа, а и толку поголема ќе биде цената. На овој начин,
вредноста се рефлектира во пазарните цени на стоките и услугите. Често го
цениме искуството на нештата, како што е пр. јадењето пуканки во кино.
Спремни сме да платиме многу повисоки цени отколку што би биле во
супермаркетот. И така, вредноста не е одредена само од трошоците за
производство.
Претприемачите се иновативни затоа што создаваат вредност - на пример
преку нови добра и услуги - со комбинирање на идеи или ресурси на нови
начини. Тие разбираат што сакаат другите луѓе. На пример, претприемачите
кои го создадоа Uber видоа потреба да додадат вредност за градските патници
со помош на апликација за да ги поврзат клиентите со најблискиот достапен
автомобил, покажувајќи колку долго треба да чекаат и имајќи ја предвид
цената, во меѓувреме плаќајќи ги возачите, а се овозможува простор и за
повратна информација меѓу возачите и клиентите.
Создавањето нешто од вредност не мора да има економска форма. На пример,
многу студенти сакаат фудбал. Во 2010 година, холандските инженери кои ја
посетија Јужна Африка за време на FIFA World Cup забележаа две работи:
Јужноафриканците го сакаат фудбалот и имаат недостиг на вода за пиење.
Инженерите ги поврзале овие две работи и развиле проект каде биле

18

инсталирани вештачки фудбалски терени покрај училиштата, но со објектот да
складираат и чистат дождовна вода додека децата играат фудбал. Треба да ги
користите социјалните и печатените медиуми за да доловите вакви приказни и
да ги споделите со студентите за да можат да ја видат реалната примена на
креирање вредност, без оглед дали е во економски, социјални или културни
форми.
Мартин Лакес се залага за педагогија за создавање вредност да биде развиена
во училишта каде учениците учат со тоа што создаваат работи од вредност за
другите. Тој потенцира дека е реткост во образованието учениците да имаат
можност да создадат нешто од вредност за најмалку една публика надвор од
училиштето 6.
Како фасилитатор, една од вашите вештини е да ги водите студентите низ
процесот на тоа како да создадат нешто од вредност. Еве неколку инструкции
што треба да се разгледаат и се поврзани со компетенциите во EntreComp:

6

Веб страната на Martin Lackéus's за креирање педагогија од вредност е: https://vcplist.com/
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Која е мојата/нашата голема идеја?

Препознавање можности 1.1

Како е ова поразлично?

Креативност 1.2

Како би изгледал успехот?

Визија 1.3

Кој би бил заинтересиран за ова и

Ценење на идеи 1.4

зошто?
Како ова би ги засегнало другите и

Етичко и одржливо

општеството?

размислување 1.5

Кога започнуваме?

Преземање иницијатива 3.1

Кој е нашиот план? цели?

Планирање и менаџмент 3.2

приоритети?
Кој е добар во работењето на оваа

Самосвесност и само ефективност

задача?

2.1

Што да правиме ако заглавиме?

Мотивација и упорност 2.2

Кои ресурси ни требаат?

Мобилизирање на ресурси 2.3

Какви се трошоците? Како може да

Финансиска и економска писменост

ги задржиме на пониско ниво?

2.4

Кој може да ни помогне?

Мобилизирање други луѓе 2.5

Какви ризици постојат и како да се

Справување со неизвесност 3.3

минимализираат?
Што научивме?

Учење преку искуство 3.5

Моделот 4E исто така содржи подетални упатства и стратегии што можете да
ги користите за да ги водите студентите во текот на секоја фаза од
претприемачкиот

процес

(види

Научете

повеќе

2.2.

Планирање

на

претприемачки проект).
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ГЛЕДАЊЕ: EntreCompEdu принцип: Создавање вредност
Гледајте го видеото од Мартин Лакеус, кој објаснува зошто педагогијата за
создавање вредност е важна за образованието и вредноста што ја има за
учениците.

https://www.youtube.com/watch?v=SsdVVW_8KjE

ГЛЕДАЊЕ: Прегледајте го видеото на Фелисити Хили-Бенсон
која
дискутира како наставниците можат да ги користат целите за одржлив
развој во наставата.

https://www.youtube.com/watch?v=adQhCT_CeC8
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Групна Задача LoopMe 3.2: Креирање на вредност преку ЦОР
(цели за одржлив развој)
ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА: Повратните информации за целите за одржлив
развој можат да бидат одличен начин да се идентификува вредноста што
може да се создаде за другите. Каква вредност може да создадат вашите
ученици за другите, поврзани со ЦОР, преку вашето предавање?

ИЗВЕШТАЈ ВО ФОРУМ: Споделете ги вашите повратни информации преку
праќање ИЗВЕШТАЈ во грпниот форум (LoopMe)

Задача за обука LoopMe 3.2: еирање вредност
ПЛАНИРАЊЕ: Како вашите ученици можат да создадат вредност за другите
преку нивното учење?
Дадете активност што ги вклучува и двата од следниве EntreCompEdu
принципи (https://su.vc/activitymk):
1. Контекст на реален свет – активност што е поврзана со светот надвор од
училницата, а што им е познат на учениците
2. Создавање вредност – учениците да ја идентификуваат вредноста што ја
создаваат. Ова може да биде каква било вредност како помош кон ранливи
категории, вредност за заедницата или економска вредност.
ИЗВЕШТАЈ - Споделете повратна информација со вашиот тренер во LoopMe
- кликнете на копчето ИЗВЕШТАЈ подолу.
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3.3 Настава преку контексти од реалниот свет
Користењето на контексти во реалниот свет е од клучно значење за
претприемачкото учење. Европската комисија ја потврдува важноста на
„претприемачкото учење релевантно за реалниот свет преку активен
ангажман меѓу образованието, бизнисот и заедницата, особено во дизајнот и
развојот на практични претприемачки искуства“ 7 . Кога учениците прават
промена од вежби, како што се одговори на прашања на работни листови или
во учебници, во истражување на автентични проблеми во нивното училиште,
непосредна средина или поширок свет, тие веројатно ќе се вложат повеќе и
ќе се вклучат во подлабоко размислување 8.
Постојат многу различни примери од реалниот свет кои можат да се користат
за да се задржи интересот на студентите и да им се овозможи да ги
применуваат претприемничките компетенции во акција. Некои од овие се
соодветни за постарите студенти, како што се искуства за учење базирано на
работа во стручното образование. Како и да е, другите се поопширни, како што
се користењето на училишните терени или локалниот парк за да инспирираат
креативни идеи. Табелата 3.3 дава предлог- почетни точки.

7

EC (2014) Конечен извештај на тематската работна група за образование на претприемништво, стр.5.
Maxwell, M., Stobaugh, R., & Tassell, J. H. (2015). Поглавје 1: Учење во реалниот свет. Во учење во реалниот
свет за средни училишта: Дигитални алатки и практични стратегии за успешно спроведување.
Блумингтон, ИН: Решение дрво.
8
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Примери
Посета на места каде се одвива
претприемачка активност пр. локален
трговски центар, фабрика, канцеларија,
трговија на големо
Образовни простори: училници, ходници,
фоаје, библиотека, простории за
состаноци, било какви градби, игралиште,
природа, патеки
Посети од премиприемачи кои можат да
дадат пример за претприемачки
компетенции
Проекти на заедницата во кои студентите
учат да ги применуваат своите
компетенции, на пр. финансиска
писменост
Цртеж за претприемничко потекло и
експертиза на родители и колеги на пр.
оние кои неодамна започнаа бизнис
Користење на тековните случувања од
вести на пр. годишнини, природни
непогоди, човечки достигнувања
Социјалните медиуми на пр. креирајте
заедница во училницата, анкетирајте ги
членовите на заедницата за ставови за
разни теми, бидете во тек со вести,
домашни задачи и настани, забележете
претприемачки активности на социјалните
медиуми, како што се повратни
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Примери
информации - коментари за производи и
услуги или маркетинг идеи
Светот на виртуелната реалност, на пр.
Kaneva, Cybertown, Entropia Universe,
Secret Builders, Heritage Key 9
Предмети во работната средина
Пракси
Специјални настани како што се
конференции, работилници, саеми
Можности за практично усовршување на
работата
Овозможете им можност на постарите
студенти да бидат „Експерти“ и да
предаваат на младите за некоја
претприемачка вештина
Taбела 3.3 Примери на контексти во реалниот свет за претприемачко учење

Користењето на секојдневните предмети од целиот свет околу нас е корисен
начин за претприемачко учење. Земете ја за пример картонската кутија. Кога
првите кутии за житарици создадени од Келог беа воведени во 1900-тите,
започна револуцијата во пакувањето на храна бидејќи кутиите ги замениле

9

За преглед на употребата на виртуелни зборови во образованието, видете ја веб-страницата на
општеството за виртуелна реалност - https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-education/virtual-worlds.html
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дрвените гајби. Денес, кутиите доаѓаат во сите форми и големини и имаат
многу намени. На една паралелка од основно училиште им бил даден еден час
да ја претворат својата колекција кутии во нешто ново или различно; нивните
исходи вклучувале drive-through кино, мини голф, театарска сцена, тврдина,
робот, мини кутија за богатство и пештера. 10

Слика 3.1 Користете едноставен предмет за да генерирате идеи

Важно е да се напомене
претприемачко
Што новодека
можеме
да направиме учење
со оваапреку
кутија?реални контексти
не треба да вклучува скапи ресурси или повеќе време за планирање.
Разгледајте ја вашата училишна средина и најдете можност студентите да
поставуваат прашања како „Зошто е ова така?“ „Дали ова може да се направи
поинаку?“ „Што ако го направиме ова?“ „Дали може да се комбинира а и б?“ И
за ова користете случајни можности, помеѓу часови или додека чекаат да
започне часот.

Brainstorming вежба
Пронајдете неколку едноставни секојдневни предмети што би можеле да ги
користите за да ги вклучите студентите да размислуваат иновативно.
Направете колекција од овие предмети и, еднаш неделно, замолете ги

10

See Grigg, R. and Lewis, H. (2018) Предавање на чевли, куќа на круни.
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вашите студенти да нафрлаат идеи за алтернативни намени на пр. шише со
вода, пластичен капак, колче, самолеплива хартија.
Инспиративните наставници го гледаат потенцијалот за учење од реалниот
живот во училницата. Проект за храна може да доведе до тоа студентите да
водат ресторан во текот на денот, додека студијата за растенија може да
резултира во посета на локалниот центар за градина за да забележат како се
продаваат растенија или пристапот на продавачите кон клиентите. За да
создадат додадена вредност, студентите потоа би можеле да постават своја
градина или да помогнат во заедницата.
Во ера на масовни медиуми, инспиративни наставници исто така обрнуваат
внимание на социјалните и печатените медиуми, така што учениците не само
што го споделуваат она што го учат на час со нивните родители преку
технологии, туку додаваат вредност со развивање сопствени апликации.
Инспиративни наставници не го гледаат претприемачкото учење како товар
на наставната програма која е веќе претрупана. Наместо тоа, тие ги предаваат
своите предмети на претприемачки начин.

ГЛЕДАЊЕ: EntreCompEdu принцип
Гледајте кратко видео од Леа Оксанен за воведување контекст од реалниот
свет во вашето учење.

https://www.youtube.com/watch?v=Ij67Ha9HW3U
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Групна Задача LoopMe 3.3: Споделете пример за учење од
реалниот свет
ИСТРАЖУВАЊЕ: Дадете повратна информација за предложените пристапи
за учење преку реалниот свет во Табела 3.2 и оценете колку добро ги
користите овие во вашето предавање.
ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА: Можете ли да дадете конкретен пример за тоа
што добро функционирало?
ИЗВЕШТАЈ ВО ФОРУМ: Споделете ги вашите повратни информации преку
праќање ИЗВЕШТАЈ во грпниот форум:

Задача за обука LoopMe 3.3: еирање вредност
АКТИВНОСТ: Спроведете еден начин на учење преку реалниот свет во
вашето учење.
Потоа пренесете ја во акција на еден од следниве начини:
1. Дискутирајте за вашата идеја со колега. Кои иновативни педагогии ги
користат во наставата?
2. Направете ја активноста со вашите ученици. Како помина? Кои
компетенции на EntreComp ги користеа?
ИЗВЕШТАЈ - Споделете повратна информација со вашиот тренер во LoopMe
- кликнете на копчето ИЗВЕШТАЈ подолу.
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3.4 Градење на самосвесност и самодоверба со цел
поддршка на процесот на учење

Традиционално, извештаите од училиштата се фокусираа на постигнувањата и
напорот на учениците. Но, сега знаеме дека трета област навистина е важна самосвесност, или колку добро учениците се препознаваат себеси како
индивидуи, а не само како уште еден човек. Поединци со висока самодоверба
ги знаат своите јаки страни и прифаќаат каде треба да се подобрат.
Самодовербата е во врска со чувството да се биде достоен и заслужен. Овие
концепти

се

релевантни

затоа

што

придонесуваат

за

успешно

претприемништво.
Друга работа, подобро разбирање на самиот себе го подобрува процесот на
донесување одлуки. Претприемачите кои се самосвесни учат од своите
грешки, прифаќаат критики и ги слушаат и ги разбираат чувствата на другите.
За студентите, да се самосвесни значи дека тие го разбираат влијанието што
го имаат тие врз другите. Тоа значи дека можат да соживуваат, да ги
регулираат своите чувства и да постават реални лични цели.
За оние студенти на кои им недостасува самодоверба, можат да земат пример
од многуте уметници, писатели и претприемачи кои се чувствувале на ист
начин, во минатото и сега. На пример, Џон Ленон ги напишал текстовите на
песната „Помош“ за да ги изрази своите чувства за ненадејната слава што ја
доживеале Битлси. Ленон признал дека е „дебел и депресивен и повикувал за
помош“. Она што е важно е упорна, напорна работа и гледање во
самосомневањето како дел од искуството за учење.
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Табелата 3.4 дава примери за тоа како можете да ја промовирате самосвеста
и самодовербата на учениците.

Самосвесност

Самодоверба

правете разговори за тоа што охрабрете ги учениците да преземат
може да биде најзабунувачко одговорности, на пр. собирање ресурси;
нешто на лекцијата
да даваат повратни информации за
нивното
учење;
да
пречекуваат
посетители во училницата ; организација
на настани
зборувајте отворено за „слепите
точки“ (аспекти на нашата личност
скриени на прв поглед) и личната
пристрасност, на пр. научете ги
учениците за тоа како да се
спротивстават на овие

промовирање на вештини за самозастапување, на пр. барајќи говорникот
да повтори нешто ако не сте слушнале
што е речено

дискутирајте за генерацијата Зацврстете ги интересите и предностите
„селфи“ и зошто се чини дека на учениците
виртуелниот свет е многу важен
користете ја техниката Johari обезбедете
можности
студентите
window (видете задача 3.3) која редовно да комуницираат на пр. Во
има за цел да промовира парови и дискусија во мали групи
меѓусебно разбирање. 11
охрабрете ги студентите да водат одржувајте
редовни
собири
за
рефлексивни дневници за време „достигнување“ во области како што се
на проектите
оние студенти кои покажале иницијатива,
креативност или упорност
Учете
за
метакогнитивни потенцирајте
ја
важноста
на
стратегии на пр. Самооценување, самодисциплината преку приказни од
поставување цели, проба што ќе реалниот живот
кажете (само-разговор)

11 Името го добило од комбинација на слоговите на имињата на креаторите што говори за врската и
заедничкото разбирање помеѓу групните членови.
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Самосвесност

Самодоверба

користете изреки, како што се - научете ги учениците да се справат со
пред да го смислам ова ... сега неуспесите и да гледаат на „неуспех“
мислам ... "
како дел од претприемачкото учење, на
пр. преку споделување лични анегдоти и
приказни за „брилијантни неуспеси“
За време на часови, заблагодарете им се
на учениците за нивниот напор, став и
тимска работа
Taбела 3.4. Како да се изгради самосвесност и самодоверба на учениците

Важно е учениците да видат што значи да се самосвесни. На пример, може да
споделите некои од предизвиците со кои се соочивте за стекнување нова
вештина, како што е свирење музички инструмент или готвење. Говорници,
вклучително и родители, можат да бидат поканети во училиште да разговараат
за возбудливоста и предизвиците на воспоставување и одржување на бизнис.
И стратегиите во Табела 3.3 нудат практични начини на кои студентите можат
да ја развијат својата самосвест и самодоверба. На пример, познато е дека
само-зборувањето ги подобрува перформансите во спортот и другите
области 12 .

Може да се создадат стебла на реченици за да ги поддржат

студентите во процесот на само зборување во низа контексти и различни
намени, на пр. ‘I could give this a go’ (3.1, taking the initiative),
•

‘Ова можам да го пробам’ (3.1, преземање иницијатива),

•

‘Која е најлошата работа што може да се случи овде?’ (3.3, справување со
неизвесност),

•

‘Морам да го сторам ова бидејќи не може да чека’ (3.2, планирање и
менаџмент),

12

•

‘Дали е ова правата постапка?’ (1.5, етичко и одржливо размислување),

•

‘Јас го можам ова’ (2.1, самосвесност и самоефикасност) и

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/self-talk
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•

‘Што ако пробам на овој начин?’ (1.1, забележување можности).

Самоефикасност
Во рамката „EntreComp“, самоефикасноста (2.1) е дефинирана како „верувајте
во вашата способност да влијаете на текот на настаните, и покрај
неизвесноста, неуспесите и привремените неуспеси.“ Само-ефикасноста е
важна затоа што таму каде што е силна, постои веројатност дека студентите
ќе постигнат добри резултати. Сепак, концептот на самоефикасност не е
јасен.

13

Со оглед на тоа што самодовербата се грижи за чувството на

достоинство, само-ефикасноста е да се суди за личните способности. И така,
студентите можеби сметаат дека се неефикасни во одредена ситуација, но
одржуваат висока самодоверба. Или, можеби се чувствуваат многу ефикасно,
но не се гордеат со тоа што го постигнале. Едноставно ако се каже дека некој
е способен да стори нешто, не мора да значи дека и самиот е убеден. Само
ефикасноста може да се зајакне преку истакнување на достигнувања (големи
и мали), употреба на врсничко моделирање и редовна пракса на студентите во
поставување и следење на реални цели.

13

The concept was introduced by Bandura. See Bandura, A. (1977). ‘Self-efficacy: Toward a unifying theory of
behavioral change’. Psychological Review, 84, 191–215.
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ИСТРАЖУВАЊЕ: Што е само-ефикасност?
Ова е една од 15-те компетенции на EntreComp и се однесува на тоа сите
ученици да се разберат самите себе.
Гледајте видео тука и дадете повратна информација за тоа зошто самоефикасноста е важна за вашите ученици.

https://www.youtube.com/embed/xcLKlPTG97k?start=24&feature=oembed?

За да ја промовирате претприемачката самоефикасност, треба да размислите
за стратегии кои ги охрабруваат студентите да направат пауза и да размислат
за тоа како тие ги прават работите и можните последици од одлуките што ги
донесуваат (метакогнација). За да им помогнете, треба да го направите јазикот
на размислување (Квадрат 3.1) видлив во училницата преку мобилни зборови и
постери.
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планира... развива...одразува...
време за размислување... сугерирај идеи... бура од идеи... генерирај опции...
пронајди ги успешните критериум... подобри... eвалуирај критериуми...
сортитај... групирај... подели во секвенци... класифицирај...
сличности и разлики... спореди... добри и лоши страни...
причини и последици... причина... предвиди... реши... заклучи... оправдај...
eвалуирај...
погоди...

измери...

замисли...

процени...направи

заклучоци...

шпекулирај...

aнализирај...
прашувај... одлучувај... дискутирај решенија... сумирај резултати...
мислења... пристрасност... доверливост...
земи

превид...

избери...

моделирај...

следи...

прегледај...

стратегија

на

учење/размислување... рефлектирај... ...мета препознавање...
поврзувај се... врски... мостови
т
р
д
а
в
К
3.1 Јазикот на размислувањето.
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Задача за обука LoopMe 3.4 - 1: Зборување сам со себе
Дали разговараш со себе? Сега знаеме дека само-разговорот е една од
најпознатите недоволно искористени, но потенцијално моќни стратегии за
учење. Зошто сметате дека е и како може ова да им помогне на студентите
во различни фази на претприемачки проект?
СПОДЕЛУВАЊЕ: Споделете пример за тоа како можете да вклучите
саморазговор во вашето предавање.
ИЗВЕШТАЈ ВО ФОРУМ: Споделете ги вашите повратни информации преку
праќање ИЗВЕШТАЈ во грпниот форум

Задача за обука LoopMe 3.4 - 2: Само-ефикасност во моето
предавање
ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА:
1. Зошто е важна само-ефикасноста за вашите ученици.
2. Споделете еден извор на информации на Интернет за кој сметате дека е
корисен за да се разбере самоефикасноста во учењето.
ИЗВЕШТАЈ ВО ФОРУМ: Споделете ги вашите повратни информации преку
праќање ИЗВЕШТАЈ во грпниот форум
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Задача за обука LoopMe 3.4: Јохари – Прозор-техника
ИСТРАЖУВАЊЕ: Практична алатка за самоефикасност- Користете при
креирање или прилагодете ги идеите за наставен час со прозорецтехниката

на

Јохари,

заедно

со

вашите

ученици.

Линк:

https://www.businessballs.com/self-awareness/johari-window-model-andfree-diagrams/

ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА: Кои ефекти ги забележавте кај учениците?
ИЗВЕШТАЈ - Споделете повратна информација со вашиот тренер во LoopMe
- кликнете на копчето ИЗВЕШТАЈ подолу.
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3.5 Промовирање на продуктивна работа со други
Едно од клучните наоди што произлегуваат од истражувања за мозокот е дека
ние сме предодредени за да се поврземе со другите. Невро-научниците
откриле дека самиот дизајн на нашиот мозок е дружељубив. 14 Кога луѓето ќе се
запознаат, јамка за повратни информации започнува додека мозоците
испраќаат и примаат проток на сигнали. Младите луѓе, исто така, се
задоволуваат од тоа да бидат член на врсничка група и да разговараат едни со
други. Тие имаат потреба од заедништво. 15
Тимската работа е суштинска во реалниот свет. И образовните системи низ
цела Европа, на сите нивоа на образование, ја препознаваат можноста да
работат заеднички како пожелна цел. Но, како што посочува упатството на
Фондацијата за поддршка на образованието (2018) за заедничко учење,
студентите треба да бидат поддржани и да стекнат искуство практикувајќи
заедничка работа. На учениците со послаби постигнувања им е потребна
посебно охрабрување да зборуваат за нивното размислување во заеднички
задачи за да им се обезбеди целосна корист.
Она што е важно тогаш е квалитетот на интеракцијата меѓу студентите и ова
се сведува на внимателно планирање и спроведување. Едноставно делење на
студенти во мали групи не е доволно. 16 Идеално е да се работи кон „групен
проток“, што е колективен еквивалент на познатата состојба на проток на
Mihaly Csikszentmihalyi, кога поединците се толку заинтересирани во
моментот и заборават колку време поминало. Ваквата состојба на проток или
врвни перформанси не треба да се очекува веднаш. Постојат фази низ кои
минуваат групите пред тие да работат продуктивно и за нив се дискутира во
делот „Научете повеќе“ 3.5.

14

Goleman. D. (2007) Social Intelligence, Arrow Books.
Rudduck, J. And McIntyre, D. (2007) Improving Learning through Consulting Pupils, Routledge, p.68.
16 Hattie, J. (2009) Visible Learning, Routledge.
15
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ГЛЕДАЊЕ: EntreCompEdu принцип: Соработка.
Погледнете го видеото од Расел Григ на тема соработка. Потоа размислете
за тоа кои три точки може да ги земете од ова и да ги примените на вашиот
сопствен професионален контекст.

https://www.youtube.com/watch?v=HJFZVEqhMyI&t=5s

Фасилирање (олеснување) на заедничкото учење
Улогата на наставникот е да ја олесни продуктивната групна работа, да го
следи и оценува напредокот. Постојат неколку групни техники кои можат да го
овозможат ова. Овие вклучуваат:
Контролирана дискусија - или наставникот им поставува прашања на
учениците, или учениците поставуваат прашања или даваат коментари. Ова е
корисно за повратни информации и сумирање на учењето, но ја спречува
отворената комуникација со срамежливите студенти што веројатно ќе бидат
занемарени.
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Дискусија чекор по чекор - каде наставникот споделува текст, предмет, слика,
звук или видео како стимул за дискусија на уреден, секвенцијален начин.
Предноста на оваа техника е дека „авторитетот“ може да се инвестира во
стимулите наместо во прекумерна зависност од наставникот, иако оваа
структура може да не ги задоволува потребите на учениците.
Buzz групи/партнери кои зборуваат - кога од студентите се бара да
разговараат во парови за нивниот одговор на прашање или проблем. Ова му
овозможува на наставникот да го провери нивото на разбирање и да обезбеди
ментален прекин од работата во голема група. Ако не биде кратко и
фокусирано, студентите можат лесно да бидат одвлечени од партнерот.
Snowball групи - парови се здружуваат за да формираат група од 4, а потоа
четири во осум, дискусијата може да се префрла пред да се побара пленарен
одговор. Појдовна точка може да биде индивидуа која ги бележи одговорите
на прашањето на лист, кој потоа се разгледува со партнерот 5 минути, а потоа
следува размена на два листа меѓу четворица (10 минути) и договараат
приоритети/ предлог решенија постигнати во групна дискусија од осуммина
(15 минути). Лекцијата завршува со пленарна сесија на ниво на цело одделение
(15-20 минути).
Crossover групи - (‘Jigsaw’) - оваа техника има варијации, сите од нив се
дизајнирани да ги оспособат студентите да тие внимателно слушаат и
комуницираат знаење и разбирање. На студентите им се дава број на група и
работат на задача пред да прошетаат низ другите групи и евентуално да се
врата во првичната за да ги споделат новите сознанија. Ова функционира
добро кога една тема е поделена по аспекти во повеќе групи.
Иако

соработката

е

неопходна

за

претприемачко

учење,

постојат

потенцијални ограничувања. Ова вклучува „групно размислување“ каде
индивидуалните гледишта на студентите се „жртвувани“ за хармонија на
групата. Самоуверените лица можат да доминираат во кажаното и да ги
надминат гледиштата што се клучни за придвижување на идеи напред. Во
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организациите, опасноста од групно размислување е дека сите мисли надвор
од ‘нормата’ се отфрлаат или дури не се емитуваат, што резултира во
производи и услуги што стагнираат или слабеат.
Корисни стратегии за спротивставување на ова вклучуваат:
•

Редовно мешање на групите

•

Потсетувајќи на што е фокусот, т.е. ‘Кој проблем се обидуваме да го
решиме? '

•

Доделување / ротирање на специфични улоги

•

„Рибарење“ - кога мислите дека некои студенти не придонесуваат како
што треба, формирајте две групи. Една група седи во центарот и
разговараат за избрана тема; другата група набљудува и слуша во
надворешен круг со помош на списокот за проверка на однесувања
поврзани со резултатите од учењето. Соберете ги двете групи заедно за
да разговараат за нивните различни погледи за групната динамика.

•

Подгответе ги учениците за можни конфликти и како тие можат да се
решат

•

Обезбедување тајмер и одредено време за секој член на групата да
придонесе

•

Зборувајте приватно со поединци и потсетете ги на групните правила

Улоги и одговорности
За студентите да работат добро во групи, треба да бидат јасни нивните улоги
и одговорности. Природата на овие улоги може да варира. Тие може да
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вклучуваат бележник (некој што води евиденција на одлуки), чувар на време (го
придвижува тимот заедно за да ја заврши задачата), истражувач (да дознае
релевантни информации) и претседател (да се сумира напредокот во редовни
интервали). На пример, во англиски проект за 8мо одделение, учениците
работеле во тимови за да создадат училишни весници. На учениците им беа
доделени специфични улоги на пр. уредник, под-уредник, известувач и
фотограф. Студентите ги разгледале вистинските весници за да дејствуваат
како читатели кои ја оцениле сопствената работа. Ова им овозможило да се
запознаат со различни стилови на пишување, на пр. едиторијал, спортски
извештај, статија. Сите студенти се стекнале со вештини за изготвување /
преправање . Конечните изданија дале социјална и културна вредност на
училишната заедница во отворањето на можности за учениците да ги покажат
своите достигнувања низ голем број предмети.
Улогите можат да бидат ротирачки, изгласани од групата или распределени од
наставникот. Котон (1995) предложил да се изготви формулар за номинирање
на улогата во кој учениците би можеле да штиклираат колони што одговараат
на улогите што тој или таа најчесто ги игра во групата и дека наставниците
треба да се вклучат и самите себе. Некои „анти-групни улоги“ на пр. блокатор,
доминатор и избегнувач, исто така, може да се забележат и дискутира во
искрена пост-групна рефлексија 17 . Лекцијата Научете повеќе 3.5 објаснува
некои од предизвиците во групната работа и како тие можат да се надминат.

17

Cotton, J. (1995) The Theory of Learning Strategies, Kogan Press, p.69.
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ГЛЕДАЊЕ: EntreCompEdu принцип 5: Рефлексија
Погледнете

го

видеото

од

Расел

Григ.

Стимулирана

рефлексија,

флексибилно размислување и учење од искуство. Размислете за тоа колку е
важна повратната информација за вашите ученици.

https://www.youtube.com/watch?v=Is4uoq8AGJ0&t=6s
Треба да се обидете да искористите можности да ги набљудувате студентите
што работат заедно. Jaques (1991) покажал дека моделите на учество варираат
во текот на денот 18 .

Во еден момент, во групната интеракција може да

доминира лидерот што разговара со другите членови на групата; или може да
биде двонасочна, или повеќе-насочена меѓу сите членови што зборуваат едни
со други и кон групата како целина. Преферираната шема зависи од барањата
на задачата, но генерално, колку пошироко учество помеѓу членовите на
групата, толку подлабоко ќе биде нивото на интерес и вклученост.

Правила

18

Jacques, D. (1991) Learning in Groups, Kogan Press, p.30.
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Студентите треба да бидат свесни за правилата за продуктивна работа во
групи. Овие можат да се преговараат со студенти. Важно е наставниците да ги
објаснат критериумите за успех и видовите социјални вештини што ќе бидат
потребни за групите да работат добро заедно. Треба да разговарате и да ги
прикажете правилата во училницата за соработка. Едноставни листи за она
што прави добар слушател, говорник или член на групата, можат да користат
како визуелни потсетници за очекуваните однесувања. Самите студенти можат
да подготват визуелни потсетници.

Генерирање идеи
Од гледна точка на претприемништво, главната точка на соработка е да се
генерираат и критикуваат идеи. Edward Clapp сугерирал дека процесот на
создавање идеи треба да биде социјален и видлив. 19 Еден начин да го
направите ова е да раскажувате приказни за тоа како се развива идеја преку
приказни прикажани низ училницата на табли. Таблите на приказни може да
биде во дигитална форма (користејќи апликации, како што се Paper од
WeTransfer, кратки видеа или аудио клипови), како и приказна со текст, скици
или 3Д форма. Биографијата на идејата станува средство преку кое учениците
можат да ги „видат“ нивните придонеси, можни точки на пресврт, кога се
надминати препреките и начините за движење напред.
За време на процесот на генерирање идеи како група, студентите треба да
научат како да се согласат и да не се согласуваат на преку почит. Може да се
воведат корисни фрази за да се моделира таков дијалог (Квадрат 3.2). Овие
треба да бидат видливи во просторијата.

19

Clapp, E. (2018) Participatory Creativity, Routledge.
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•

Може ли да ви поставам едно прашање?

•

Да дискутираме како да се пристапи кон проблемот

•

Може да дадам предлог?

•

Дали ти/ние мислиме на...?

•

Да се сложувам дека е точно тоа, но што ќе правиме во врска со..?

•

Пред да одлучиме, дали ги земавте предвид сите фактори?

•

Може ли да ви кажам за истражувањата што сум го направив за да ја
поддржам мојата идеја?

•

Јас разбирам што велите. Дали сте размислувале за ова од поинаков
аспект?

•

Дали знаевте дека…?

•

Има неколку работи што треба да ги запомниме...

•

Би сакал ваше мислења во врска со ова…

•

Какви опции мислите дека имаме?

•

Дали сте размислувале да го испробате овој пристап?

•

Можеби можете да преиспитате, со оглед на тоа што…

•

Порано мислев така, но сега мислам…

•

Го сменив мислењето во врска со тоа, бидејќи…

•

Не знам премногу за ова, а ти?

т
р
д
а
в
К
3.2 Фрази да ги поттикнат учениците да ги убедуваат другите
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Една популарна техника за создавање идеи е „бура“. Ова првично беше
осмислено во 50-тите години на минатиот век, како решение за сложено
размислување што се одвивало на деловни состаноци. 20 Намерата е да се
ослободи простор за размислување за да може идеите да се генерираат
првично без критики. Учесниците се охрабруваат да градат и да ги подобрат
меѓусебните идеи и да ги комбинираат за да формираат нови. Сепак, вреди да
се има предвид дека некои истражувања во текот на последователните
децении покажаа дека поединците наидоа на повеќе идеи без користат
brainstorming (бура) од оние што тоа го практикуваат. Клучната порака е да ги
уверите студентите дека бурното размислување е дизајнирано да генерира
многу идеи без да се грижите премногу за тоа како тие би можеле да бидат
перцепирани од другите.

20

Osborn, A. (1963) Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving, Scribners.
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Задача за обука LoopMe 3.5 - 1: Вреднување на различности
ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА: Учениците имаат тенденција да се согласат со
членовите на групата што ги сакаат и да не се согласуваат со оние што не ги
сакаат, дури и ако го делат истото мислење. Што можете да направите за да
се справите со ова?
ИЗВЕШТАЈ ВО ФОРУМ: Споделете ги вашите повратни информации преку
праќање ИЗВЕШТАЈ во грпниот форум

Задача за обука LoopMe 3.5 - 2: Вреднување на различности
ИСТРАЖУВАЊЕ: Прегледајте ги 20-те стратегии препорачани за
колаборативно учење прикажани на овој блог за колаборативно учење:
Линк (превод: водичот во модулот анекс 1):
https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-tipsand-strategies/
ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА: Како можете да искористите некои од овие
стратегии во претприемачки проект?
ИЗВЕШТАЈ ВО ФОРУМ: Споделете ги вашите повратни информации преку
праќање ИЗВЕШТАЈ во грпниот форум
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Задача за обука LoopMe 3.5: Водечки принципи на
EntreCompEdu
АКТИВНОСТ: Спроведете една стратегија за колаборативно учење во
вашата училница - нешто што претходно не сте спровеле.
ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА: Дадете повратна информација за следниве
прашања до вашиот тренер.
1. Дали ова ги ангажираше повеќе учениците од вообичаените техники?
2. Што би можеле да направите поинаку следниот пат?
ИЗВЕШТАЈ - Споделете повратна информација со вашиот тренер во LoopMe
- кликнете на копчето ИЗВЕШТАЈ подолу.
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Анекс 1: Модул 3.5.4 Совети за колаборативно учење
Извор:

https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-

learning-tips-and-strategies/
Автор: Мириам Клифорд

20 совети и стратегии за колаборативно учење за наставници
1. Воспоставете јасни цели на групата
Ефективното колаборативно учење вклучува воспоставување на цели на
групата, како и индивидуална одговорност. Ова ја одржува групата
фокусирана и воспоставува групна мисија. Пред да започнете со некоја задача,
најдобро е да ги дефинирате целите и исходите за да заштедите време.
2. Групите треба да се со средна големина
Малите групи од три или помалку члена обично немаат доволно разновидност
и може да спречат појава на дивергентно размислување. Премногу големи
групи создаваат „слободно оптоварување“ каде што не учествуваат сите
членови. Идеална е умерена големина од четири или пет члена.
3. Воспоставете флексибилни групни норми
Истражувањата сугерираат дека колаборативното учење е под влијание на
квалитетот на интеракциите. Интерактивноста и преговорите се важни во
групното учење. Во 1960-тите, студии на Џејкобс и Кембел сугерираа дека
нормите се вкоренуваат, па дури и девијантни норми биле наметнати, без да
се доведат под знак прашалник.
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Ако забележите девијантна норма, можете да направите две работи: да ги
ротирате членовите на групата или да помогнете во користење надворешни
информации за развој на нова норма. Добро е да воспоставите правила за
групни интеракции кај помладите ученици. Постарите ученици најчесто
создаваат свои норми. Но запомнете, со оглед на нивната издржлива природа,
најдобро е да имате флексибилни норми. Нормите треба да се менуваат со
ситуациите, така што групите не стануваат крути и нетолерантни или
развиваат подгрупи.
4. Изградете доверба и промовирајте отворена комуникација
Во тимови мора да има успешна меѓучовечка комуникација. Градењето
доверба е од суштинско значење. Веднаш справете се со емотивни проблеми
што се јавуваат и со какви било меѓучовечки проблеми. Задачите треба да ги
охрабрат членовите на тимот темелно да ги објаснуваат концептите едни на
други. Студиите откриле дека учениците кои даваат и добиваат сложени
објаснувања најмногу учат преку соработка. Отворената комуникација е
клучна.
5. За пообемни задачи, распределете групни улоги
За да заштедите време, распределете ја тешката задача во делови. Потоа
можете да доделите различни улоги. Одличен пример од мојата сопствена
училница беше во лабораторијата за наука, каде што учениците од петто
одделение презедоа различни улоги на водач на група, рекордер, репортер и
проверувач на факти. Учениците може да ја изберат сопствената улога и да ги
заменуваат улогите по деловите од задачата.
6. Спроведете пред и пост тест
Добар начин да се осигури дека групата напредува би било да се вклучат во
пред и пост-тестирање. Всушност, многу истражувачи го користат овој метод
за да видат дали групите учат. Оценувањето му дава на тимот цел кон која
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треба да работи и гарантира дека учењето е приоритет. Исто така, им
овозможува на менторите да ја измерат ефективноста на групата. Доколку не
се забележат разлики во оцените тогаш треба да се направат некои промени.
Исто така, можете да ја користите таксономијата на Блум (Bloom) за
понатамошно усовршување на специфични вештини.
Членовите исто така треба да пополнат анкети за да оценат колку добро
функционирала групата. Испрашување е важна компонента на процесот на
учење и им овозможува на поединците да размислуваат за процесот на групно
учење.
7. Гледајте го самиот процес на учење како дел од оценувањето
Многу студии, како што се оние на Роберт Славин од Џон Хопкинс, следеле
како кооперативното учење им помага на децата да развиваат социјални и
меѓучовечки вештини. Експертите тврдат дека социјалните и психолошките
ефекти врз самодовербата и личниот развој се подеднакво важни како и
самото учење.
Во однос на оценувањето, може да биде корисно да се оценуваат учениците
за квалитетот на дискусијата, ангажманот на учениците и придржувањето кон
групните норми. Пофалете ги помладите групи за овие (за дигитално заедничко
учење, на пример) стандарди. Овој вид на учење е процес и му треба
експлицитна инструкција во почетните фази. Самата оцена на процесот
обезбедува мотивација за учениците да научат како да се однесуваат во групи.
Тоа им покажува на учениците дека ги цените значајните интеракции на
групите и придржувањето кон нормите..
8. Размислете за користење на различни стратегии, како што е техниката
“Сложувалка”.
Се вели дека стратегијата за сложувалка ги подобрува социјалните
интеракции во учењето и ја поддржува различноста. Работното место
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честопати е како сложувалка. Тоа вклучува одвојување на задачата во
подзадачи, каде што поединците ја истражуваат својата доделена област.
Учениците со иста тема од различни групи може да се состанат заедно за да
разговараат за идеи помеѓу групи.
Овој вид на соработка им овозможува на учениците да станат „експерти“ во
нивната зададена тема. Учениците потоа се враќаат во нивната примарна
група за да ги едуцираат другите. Стратегиите тука вклучуваат употреба на
групи (clusters), зуи групи (buzz groups), кругови (round-robin), клетки што учат
(leaning cells) или рибарски дискусии (fishbowl discussions).
9. Дозволете им на групите да ја намалат вознемиреноста
Кога се справуваме со тешки концепти, групното учење може да обезбеди
извор на поддршка. Групите често користат хумор и создаваат порелаксирана
атмосфера за учење што овозможува позитивни искуства за учење. Дозволете
им на групите да користат некои стратегии за намалување на стресот - сè
додека останат на задачата.
10. Воспоставете групни интеракции
Квалитетот на дискусиите е главен фактор за постигнувањето на групата.
Заедничкото лидерство честопати е корисно. Учениците треба да работат
заедно на задачите и функциите за одржување на групата. Улогите се важни во
развојот на групата. Функциите на задачите вклучуваат:
• Иницирање дискусии
• Појаснување на точките
• Сумирање
• Предизвикувачки претпоставки (devil’s advocate)
• Обезбедување или истражување на информации
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• Постигнување консензус
Одржувањето вклучува хармонија и емоционална благосостојба на една група.
Одржувањето вклучува улоги како што се чувство на групно сочувство,
усогласување, компромитирање и охрабрување, раководење според време,
ослободување од напнатост, привлекување луѓе во дискусијата и многу
повеќе.
11. Користете реални проблеми
Експертите сугерираат дека учењето засновано на проекти со употреба на
отворени прашања може да биде многу привлечно. Наместо да потрошите
многу време за дизајнирање вештачко сценарио, користете инспирација од
секојдневните проблеми. Проблемите од реалниот свет можат да се користат
за да се олесни учењето базирано на проекти и често имаат вистински опсег
за учење преку соработка.
12. Фокусирајте се на подобрување на вештините за решавање проблеми и
критичко размислување
Давајте задачи што овозможуваат простор за разновидни толкувања. Различни
видови на проблеми може да се фокусираат на категоризирање, планирање,
земање повеќе перспективи или формирање решенија. Обидете се да
користите чекор по чекор постапка за решавање на проблеми. Mark Alexander
објаснува една општо прифатена постапка за решавање на проблеми:
1. Идентификувајте ја целта
2. Поставете критериуми или цели
3. Собери податоци
4. Генерирајте опции или текови на дејствување
5. Оценете ги опциите користејќи податоци и цели
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6. Донесување одлука
7. Спроведување на одлуката
13. Имајте на ум различноста на групите
Најдобри се мешаните групи кои вклучуваат низа таленти, потекла, стилови на
учење, идеи и искуства. Студиите откриле дека мешаните групи имаат
тенденција да учат повеќе едни од други и да ги зголемат достигнувањата.
Ротирајте ги групите на учениците за да имаат шанса да учат од другите.
14. Земете ја предвид демографијата
Исто така, се покажа дека најефикасни се родово балансираните групи. Некои
истражувања сугерираат дека момчињата имаат поголема веројатност да
добиваат и да даваат детални објаснувања и нивните ставови биле полесно
прифатени од групата. Во мнозинството машки групи девојките биле
игнорирани. Во мнозинските женски, девојчињата имаа тенденција да
упатуваат прашања на момчето кое често ги игнорирало. Исто така, може е
потребно да воспоставите родова еднаквост како норма. Ова може да изгледа
очигледно, но често се пропушта.
15. Користете скеле или намалена одговорност како што учениците почнуваат
да ги разбираат концептите. На почетокот на проектот, можеби ќе сакате да
дадете повеќе насоки него на крајот. Служете како олеснувач, како на пример,
со мерење на групни интеракции или на почетокот, давајќи список на прашања
што треба да се разгледуваат. Овозможете им на групите да растат со
одговорност како одминува времето. Во вашата училница, ова може да значи
да им дозволите на тимовите да развиваат свои теми или производи како што
поминува времето. На крајот, зголемената одговорност над учењето е цел во
учењето преку соработка.
16. Вклучете различни видови сценарија на учење
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Студиите сугерираат дека заедничкото учење кое се фокусира на богати
контексти и предизвикувачки прашања произведува расудување од повисок
ред.Задачите можат да вклучуваат лабораториска работа, студиски тимови,
дебати, пишување проекти, решавање проблеми и заедничко пишување.
17. Технологијата го олеснува заедничкото учење
Соработката ги има истите резултати како лично така и преку технологија.
Обидете се да вметнете бесплатни алатки за соработка на Интернет, како што
се Stixy, онлајн споделен простор за табла, групи на Google или Mikogo за
онлајн состаноци. Имајте на ум дека некои истражувања сугерираат дека
преку интеракција на Интернет се случуваат повеќе размени поврзани со
планирање отколку со предизвикување на гледиштата. Ова може да биде затоа
што истражувањето користело ученици кои не се познавале едни со други. Ако
ова е вашето сценарио, можеби ќе сакате да започнете со тоа што учениците
претходно ќе се запознаат меѓусебно па потоа ќе соработуваат преку онлајн
алатките.
18. Избегнувајте „лоша групна работа“
Како и со секоја стратегија за учење, важно е да имате урамнотежен пристап.
Една статија на New York Times, наведува неколку критики за соработката
поради недозволувањето доволно време за индивидуално, креативно
размислување. Затоа може да дозволите одредено индивидуално време за
фаќање белешки пред да започнат групите.
19. Бидете претпазливи за “групно размислување“
Иако колаборативното учење е одлична алатка, секогаш е важно да се
разгледа балансиран пристап. На моменти, групната хармонија може да ја
надмине потребата за повеќе критични перспективи. Некои истражувања
сугерираат дека групите претпочитаат посамоуверени членови. Промена на
групите може да помогне во спротивставување на овој проблем.

54

20. Вреднувајте разновидност
Колаборативното учење се потпира на одреден влог. Учениците треба да ги
почитуваат и ценат меѓусебните гледишта за тоа да функционира. На пример,
дискусиите на часови можат да ја нагласат потребата од различни
перспективи. Организирајте ја училницата во средина што поттикнува
независно размислување. Научете ги учениците за вредноста на мноштвото во
мислата. Можеби сакате да дадете историски или социјални примери каде што
луѓето кои работат заедно биле во можност да постигнат сложени решенија.
По дефиниција, учењето е од социјална природа. Користејќи различни
медиуми, без разлика дали се тоа книги, дискусии, технологија или проекти,
ние учиме и развиваме нови идеи. Пренесуваме идеи и споделуваме
перспективи со други. Соработката е научен процес. Ако се управува
правилно, тоа е моќна алатка што може да им овозможи на наставниците да
користат нови идеи и информации.
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