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Примарна намена на Лабораторијата 

 

Лабораторијата по странски јазици при Технички Факултет-Битола, добиена како 

донација од Владата на Република Македонија во рамките на проектот “Опремување 

на лаборатории за научно-истражувачка и апликативна дрјност”, е првенствено 

наменета за изучување на стручен англиски јазик. Нејзината примена овозможува 

реализација на најсовремените барања во наставата по стручен англиски јазик: 

- изведување на настава во помали групи, (наместо досегашните групи од стотина и 

повеќе студенти);  

-зголемување на мотивацијата на студентите, (освен што студентите сакаат да учат 

со помош на компјутери, помалиот број на студенти во група овозможува секој студент 

да добие повеќе внимание но, и повеќе можности да учествува во наставата, со што се 

зголемува нивната мотивација); 

-компјутерски потпомогната настава,(CALL, како еден од императивите на 

современата настава по странски јазици нуди бројни можности за примена на техники 

и активности кои не можат да се изведат во традициналната училница. Интерактивната 

табла овозможува низа апликации преку кои искуството во примена на компјутерски 

потпомогнатото учење уште повеќе се збогатува.)  

-примена на креативни методи во наставата по стручен англиски јазик, 

(креативните методи се ограничени само од границите на креативноста на засегнатите 

страни во наставниот процес. Постоечката опрема овозможува успешно поместување 

на овие граници.)  

-учество на студентите во креирање на наставни материјали според нивните 

потреби (наместо досегашното ограничување поставено од рамкиите на користените 

учебници, студентите добиваат можност да учествуваат во креирањето на наставните 

материјали според нивните потреби, особено во насока на стекнување на јазични 

вештини потребни во одредена професионална област или работно место)  и сл. 

 

Практична и истражувачка намена на Лабораторијата 

 

Покрај примарната намена, лабораторијата најде примена и во подготовка на 

наставните содржини од страна на студентите на додипломски студии, како и втор и 

трет  циклус на студии по англиски јазик од Педагошкиот факултет во Битола кои 

подготвуваат часови во рамките на предметите од областа на методиката на наставата 

по англиски јазик. Студентите од втор и трет циклус исто така тука  можат непречено 

да вршат истражувања поврзани со потесното подрачје на нивните магистерски и 

докторски тези. 

 

 



Останати можности за користење на Лабораторијата 

 

Лабораторијата по странски јазици може да се користи и за:  

-изведување на општи јазични курсеви или курсеви по стручен англиски јазик за 

заинтересираните од Универзитетот “Св.Климент Охридски”-Битола, 

- изведување на општи јазични курсеви или курсеви по стручен англиски јазик за 

пошироката општествена заедница доколку за тоа постои интерес, 

-истражувања од областа на лингвистиката, методиката на наставата по странски 

јазици, социолингвистиката или пак мултидисциплинарни истражувања во областите 

кои се однесуваат на овие и сродни науки. 


