
ПРИЛОГ БР.3 ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 
 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Дидактика  

2. Код 4FO112817 

3. Студиска програма Математика – наставна насока 

4. Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за информатика 
Катедра за математика и статистика 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв степен 

6. Академска година / 
семестар 

трета/шести 
семес. 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

4 

8. Наставник Проф. д-р Снежана Мирасчиева 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Положен испит од Педагогија 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

• Способност за комуникација, соработка и тимска работа; 

• Организациски и раководни способности; 

• Способност за управување со време, личната подготовка и планирање 

• Способност за самостојно откривање, презентирање и вреднување на нови 
дидактички стратегии 

• Оспособеност на студентите за примена на дидактичките принципи и 
законитости во наставата 

• Знаења, способности и вештини за дидактичко обликување на 
наставата  односно способност за примена на современи методски 
приоди во насока на иновирање на наставата; 

• Способност за примена на  разни социјални облици на настава 

• Способност за примена на разни комуникациски модели во наставата 

• Способност за разни дидактички истражувања 

• знаење и разбирање на структурата и текот на наставниот процес; 

• знаење и разбирање на значењето и функцијата на домашните работи;  

• знаење и разбирање на значењето и видовите на планови и подготовки 
за наставна работа како и способност за планирање на наставата;  

• способност за примена на разни дидактички медиуми во наставата;  

• знаење и разбирање на значењето на вреднувањето во наставата;  

• способност за примена на разни техники на оценување на постигањата 
на учениците во наставата 

11. Содржина на предметната програма:  
Дидактиката како научна дисциплина. Историски развој на дидактиката.Предметна 
и теориско-методолошка основа на дидактиката.Основни дидактички поими и 
проблеми на интердисциплинарност. Дидактиката и другите науки. Дидактички 
теории и модели. Поим за образование. Поим и суштина на наставата.Сознанието 
во наставата.Дидактички концепти на наставата. Цели и задачи на 
наставата.Таксономија на наставните цели. Социјални облици на работа во 
наставата. Класификација и видови настава. Индивидуализирана настава. 



Проблемска настава. Тимска настава. Програмирана настава. Егземпларна 
настава. Микронастава. Дополнителна, додатна и продолжителна настава. 
Комуникацијата во наставата. Дидактички принципи и  законитости. Методологија 
на дидактички истражувања. Содржини на наставата(наставен план, наставна 
програма, курикуларно движење). Етапи на наставниот процес. Предметно-
одделенско часовен систем. Наставен час - поим, типологија, распоред, 
артикулација и евалуација на дидактичката ефикасност. Наставни методи-поим, 
класификација и видови. Метод на усно излагање, Метод на разговор, Метод на 
демонстрација, Метод на илустративни работи, Метод на практични и 
лабораториски работи, Метод на пишување, Метод на читање и работа со текст, 
Метод на игра. Интерактивни методи на учење и поучување. Иновации во 
наставата. Работа во комбинирани одделенија. Домашни работи на учениците. 
Наставни екскурзии. Планирање и подготовка на наставата. Вреднување на 
наставната работа. Наставни објекти. Наставна технологија. Дидактички медиуми. 
Мултимедијалност. Интернет.   

12. Методи на учење: Предавања, вежби, семинари, проблемско учење, дебати, 
дискусии, есеи, посета и следење на наставата во основните училишта со писмен 
протокол за следење на настава, проектна задача (индивидуална, групна и 
тимска) метод на работа со текст; метод на пишување; метод на илустративни 
работи,метод на демонстрација, метод на симулација. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

4ЕКТС х 30 часа= 120 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 

30+15+15+30 +30 = 120 часа (2+2+1) 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска 
настава.  
(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа.  
(15 недели х 1 часа = 15 часа) 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  15 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 30 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 40 (тековни колоквиуми) + 30 
бодови (завршен испит) 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 
презентација: писмена и усна) 

 10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за 
оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Положени двата колоквиуми, минимум освоени 42 
бодови од сите предвидени активности е услов  за 
пријавување и полагање на завршен испит 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски  

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Придружна евалвација и самоевалвација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
М. Вилотијевиќ Дидактика1 

Учитељски 
факултет 

2000 

2. 
М. Вилотијевиќ Дидактика 3 

Учитељски 
факултет 

2000 

3. M.Stevanovic Didaktika Digital point 2003 

4. Н.Лакета, 
Д.Василијевиќ 

Основе дидактике Учитељски 
факултет 

2006 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. D.Mandić Didaktičko -

informatičke inovacije 

u obrazovanju 

Beograd:Mediagraf 2003 

2. Todd Whitaker What great teacher 
do differently 

Eye on education, 
Larchmont, 
NY10538 

2004 

3. Richard I.Arends Learning to teach McGraw-Hill, 
New York, 
NY10020 

2007 

4. .Б.Петровски Структура на 
учебникот 

Скопје: 
Просветно дело 

1994 

 


