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Во овој труд ќе го анализираме преминувањето на учениците од 

деветто одделение според адаптираната наставна програма по матема-
тика од 2016/2017 година [9], во прва година средно училиште според 
реформираната наставна програма по математика од 2001/2002 година 
[10]. Македонските ученици, според единственото официјално тестира-
ње “PISA” одржано во 2015 година, се на дното на ранг листата по ма-
тематика, писменост и природни науки, [1]. Од 73 држави во светот, Р. 
Македонија го зазема 69-тото место со 371 поен од просечни 490. Дали 
овој слаб резултат е последица од интелектуалниот капацитет на учени-
ците или е последица на образовната политика со новите програми? Ќе 
се обидеме да дадеме одговор на следниве прашања:  
 Со какви предзнаења учениците од деветто одделение премину-

ваат во прва година средно училиште? 
 Кои се предностите, а кои се недостатоците на новата адаптира-

на наставна програма?  
Адаптираната наставна програма по математика за основно 

образование се фокусира на принципи, шеми, системи, функции и 
односи, така што учениците можат да го применат математичкото 
знаење и да развијат холистичко разбирање за предметот.  

Реформи во образованието секако се потребни, но тие треба да се 
базираат на докази поткрепени со позитивни резултати за напредок. 
Kус e периодот од воведувањето на најкрупната реформа во образова-
нието, адаптираните програми според Кембриџ, за кои досегашното ис-
куство покажува дека тие треба да се реорганизираат. 

СО КАКВИ ПРЕДЗНАЕЊА ПО МАТЕМАТИКА УЧЕНИЦИТЕ  
ОД IX ОДДЕЛЕНИЕ ПРЕМИНУВААТ ВО I ГОДИНА  
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1. ПРЕДНОСТИ НА АДАПТИРАНАТА НАСТАВНА ПРОГРАМА 

Главните карактеристики на адаптираните наставни програми по 
математика се: спирална наставна програма, научни истражувања и 
решавање проблеми. 

1.1. ЗА СПИРАЛНАТА НАСТАВНА ПРОГРАМА 

Спиралната наставна програма се темели на когнитивната теорија 
на Џером Брунер ( Jerome Seymour Bruner, 1915 − 2016) од 1960 година, 
дека и најсложените материјали ако се правилно структурирани и пре-
зентирани, може да ги  разберат и многу мали деца. Таа може да се де-
финира и како лекции во кои учениците ќе ги видат истите теми и 
наслови во текот на нивното школување, при што со секој час ќе се 
зголемува сложеноста која ќе го зајакне претходното учење. Учениците 
учат одредена тема, но подоцна во наставата се навраќаат на истата 
тема и повторно ја изучуваат на повисоко ниво и во поинаков контекст. 
На ваков начин им се овозможува на учениците да го консолидираат и 
градат знаењето коешто го научиле. 

Во спиралниот наставен план, учењето се шири со текот на време-
то, наместо да се концентрира во пократки периоди. Спиралниот прис-
тап е техника која често се користи во наставата или во учебниците, 
каде што најпрво се изучуваат основните факти на предметот, без да се 
грижи за деталите. (Заради ова, спиралноста во математиката знае да 
биде и недостаток, зашто постојат големи празнини и несистематични 
знаења коишто понатаму ќе се одразат во квалитетот на образованието 
на децата.) Спиралниот пристап е често спротивен на „опструираните“ 
или „масивните“ пристапи.  Во масивен пристап, учењето е концентри-
рано во континуирани блокови. Во дизајнот на наставните материјали, 
масивноста е почеста од прераспределбата, односно не е водена сметка 
за прераспределба на наставните единици, туку за нивната обилност. Во 
овој контекст вреди да се спомене изучувањето на децималните броеви, 
заокружување и операциите со нив, каде што се издвоени премногу 
часови во секое полугодие за објаснување на истите поими. Спиралното 
учење води кон подобро долгорочно совладување на фактите, вештини-
те и поимите. Спиралното дејство е ефективно кај сите ученици, вклу-
чително и ученици коишто имаат потешкотии да се „изборат“ со мате-
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ријалот. Тешкотиите во учењето може да се идентификуваат кога веш-
тините и  поимите се среќаваат во раните фази на спиралата и интер-
венциите може да се спроведат кога тие вештини и поими се среќаваат 
повторно подоцна во спиралата. 

Спиралноста во наставата овозможува совладување на теми и 
вештини и тоа во што поголем број. Од друга страна, стапката за 
воведување на нови поими е честопати или премногу брза или премно-
гу бавна и многу често наставниците немаат повратна информација за 
приемот на информации од страна на учениците.  

Иако не постои јасен емпириски доказ за севкупните ефекти од 
спиралната наставна програма за учење на учениците, „карактеристи-
ките“ на таа наставна програма се поврзани со подобрените резултати 
од учењето. Покрај тоа, спиралната наставна програма вклучува многу 
пристапи базирани на истражувања од когнитивната наука, кои се по-
врзани индивидуално со подобрување на перформансите на учениците. 
За жал, иако теоретските основи на спиралната наставна програма се 
звучни и сериозни, постојат релативно малку емпириски докази за неј-
зината ефикасност. Сепак, индивидуалните студии за специфични ма-
нифестации на наставниот план, а спиралните наставни програми пока-
жуваат дека има позитивни резултати, особено за вештини за учење, 
како што се читање, пишување или технички вештини. Бидејќи спирал-
ната наставна програма честопати е испреплетена со други пристапи 
базирани на истражување и констуктивистички учења, често е тешко да 
се проценат ефектите од наставната програма, наместо да се примени 
таа наставна програма, [11]. 

1.2. НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА 

Целта на оваа карактеристика е да се насочат учениците на вис-
тинскиот пат за да станат идни „научници“. Програмите вклучуваат ис-
тражувања кои ги охрабруваат учениците да поставуваат прашања и 
самите да доаѓаат до одговори со поддршка на наставниците. Исто така, 
наставните програми им овозможуваат на учениците да развијат кри-
тичко мислење, да размислуваат и да ги користат доказите. 

Целта на адаптираната програма по Кембриџ ([9]) во основните 
училишта е да се : 
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− подигнат стандардите во науката со користење на креативни, 
практични и остварливи начини да се инспирираат учениците.  
 − промовираат практични проблеми од физиката и физичките 
секојдневни појави и развива ефективни стратегии за управување со 
практични истрага во рамките на училницата. 

Овој динамичен курс е дизајниран да промовира висок квалитет 
на наставата и учењето на математиката како една основна наставна 
област. Учениците да искусат идеи, игри и пристапи измислени за по-
добрување на природната љубопитност во врска со светот околу нив. 
Да се развијат вештини за научни истражувања на децата и да поттик-
нат љубов кон науката. Тоа ќе обезбеди доверба кај наставникот  да 
предава математика на енергичен, интерактивен начин кој го промови-
ра истражувањето и учењето на поголема длабочина. Меѓутоа, научни-
те истражувања бараат различни материјални ресурси кои училиштата 
тешко ги обезбедуваат. Тоа значи дека не се воспоставени стандарди за 
материјалните ресурси кои секое училиште задолжително (како табла и 
креда) мора да ги има.  

1.3. АЛГЕБРА 

Како предност за темата алгебра, направен е чекор понапред од 
претходно, со воведување на експоненцијални равенки кои се сведуваат 
на линеарни равенки. Исто така, во овој дел вреди да се спомене и одре-
дување на n-ти член на аритметичка низа со интересна таблица како на 
Слика 1.  По старата програма за деветгодишно образование, учениците 
со експоненцијалните равенки и аритметички низи се среќаваа прв пат 
дури во III година средно образование. Со новата адаптирана програма, 
овие поими им се веќе усвоени и имаат основни познавања. 

Кон крајот на темата има шеми и цртежи кои се вовед во интуи-
тивно математичко заклучување и математичка индукција (Слика 2). Во 
ова поглавје се воведува и поимот за инверзна функција. Презентиран е 
метод за одредување на инверзна функција на линеарна функција, 
таканаречена „функционална машина“. Овој метод е практичен и при-
менлив и за учениците од повиските класови кои изучиле посложени 
функции (Слика 3). 
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Слика 1. Одредување на n-ти член во аритметичка низа, [6]. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   Слика 2. Индуктивно заклучување, [6]. 

 
Слика 3. Функционална машина, [6].
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Недостаток во примерите е што не е дефинирана функцијата целосно, 
со својот домен и кодомен. 

1.4. ГЕОМЕТРИЈА 

Учениците опишуваат геометриски трансформации (ротација, 
осна симетрија, централна симетрија, сличност) и ја опишуваат 
трансформацијата со која предметот е трансформиран во својата слика. 
Задачите во учебникот и збирката од оваа тема се прилагодени на нивна 
возраст, а досегашното искуство покажува дека се разбирливи и 
интересни за решавање. Илустрација за горенаведените трансформации 
е Слика 4. 

 
Слика 4. Геометриски трансформации,  [6].
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Во прва година, кај линеарна функција се изучуваат квадранти, 
симетрични точки во однос на апсциса, ордината и координатен поче-
ток и учениците ги владеат овие работи. Тука навистина изучувањето 
на геометриски трансформации има ефект за согледување на нештата 
на координатен систем. 

1.5. СТАТИСТИКА 

Учениците многу лесно ќе научат дека математиката и природните 
науки се важни и ќе им помогнат во решавање на проблемите во 
секојдневниот живот. Исто така, подетално се изучува темата Статисти-
ка и обработка на податоци. Во суштина, во старите програми, [8], те-
мата Статистика беше последна тема за разработка и секогаш наставни-
ците посветувале најмалку време и труд да ја објаснат на учениците, 
иако последново не мора секогаш да е точно. Со воведување на новите 
програми, статистиката како математичка дисциплина истапува во пре-
ден план затоа што се планирани наставни единици кои не се воопшто 
наивни и лесни за разработка.  Имено се разработува планот на истра-
жувањето и инструментите за собирање на податоци, се употребуваат 
стебло-лист дијаграми за споредба на податоци, примероци и статисти-
ки, поим за групирани и негрупирани податоци, полигони и хистограми 
на фрекфенции, обележја дури и обид децата да спроведат анкетен лист 
кој треба статистички да се обработи на часот за вежби. Ученици 
прават планови при истражување, при што сами одбираат најразлични 
инструменти за собирање на податоци. Изработуваат интересни 
дијаграми за споредување на примероци податоци (стебло-лист 
дијаграми), како на Слика 5.  

Учебниците и збирките поседуваат  исто така и полигони и 
дијаграми како на Сликите 6 и 7, со кои е можна брза и лесна споредба 
на распределби.  

Текстовите на задачите се: 
 поразиграни, колоритни и живописни, 
 практични, секојдневни, од различни сфери и домени, 
 наменски, 
 наизглед едноставни, 
 невообичаени за ова поднебје. 
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Слика 5. Стебло-лист дијаграм во конкретна задача,  [6]. 

Слика 6. Линиски дијаграм за годишна продажба на палта и панталони.
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                  Слика 7. Столбест дијаграм за неделно отстуство  
                                  на момчиња и девојчиња, [6]. 

Со адаптираната наставна програма е предвидена и статистика за 
групи податоци. Пример 1 од Слика 8 е показател за сложеноста на 
материјалот, но сепак интересен за самите ученици.   

 

 

Слика 8. Пресметување на просек за примерок 
                                   поделен на 5 подинтервали, [6]. 
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Поголемиот осврт на статистика и интересните содржини кои се 
изучуваат во деветто одделение, на крај на прва година може да 
покажат дека учениците се солидно подготвени со информации од 
статистика и знаењата се на ниво на примена, анализа, синтеза и 
евалуација. 

2.  ЛИЧНИ СОГЛЕДУВАЊА ЗА НЕДОСТАТОЦИТЕ НА 
АДАПТИРАНАТА НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА  
ОД CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATION CENTER 
 

Програмата за I година средно училиште, [10], генерално содржи 
материјал којшто е повторување со проширување на изучениот матери-
јал од VI до IX одделение. Учениците кои учеле IX одд според 
адаптираната програма од 2016/2017 и преминале во I година на 
реформираната програма 2001/2002 имаат потешкотии, бидејќи дел од 
материјалот не им е познат, а треба да ги продлабочуваат своите знаења 
и да научат нови посложени поими. Во нашата наставна практика 
увидовме неколку проблеми при усвојување на некои поими. 

Во прва година, први ударни теми се Множества и логика и  Основ-
ни бројни множества, [7]. Меѓутоа, поимот множество е целосно изос-
тавен од адаптираните програми од VI до IX одделение. Согледување 
на авторите е дека, учениците кои ќе се запишат во I година во учебната 
2019/20 (првата генерација по адаптираните програми од VI до IX) во-
општо нема да знаат кои се множествата ℕ, ℤ , ℚ,, 𝕀𝕀 и ℝ,  ниту пак ќе 
знаат за начините на задавање на множество. Генерално, овој недостиг 
на предзнаења за бројните множества, независно од наставните 
програми или недоволно темелно изучување доведува до низа огромни 
проблеми при претставување на реалните броеви на бројна права, но и 
при изучувањето на операциите со множества. Недоволно се изучени 
дефиницијата за деливост и признаците за деливост. Дополнително, 
лекцијата за аксиоми и докази на теореми бара високо когнитивно 
знаење. 

Во делот од Алгебра каде што се изучуваат бројни ирази, полино-
ми, линеарни равенки и системи линеарни равенки, изборот на зада-
чи по адаптираната наставна програма 2016/2017 е осиромашен и 
задачите се сведени на ниво на препознавање, разбирање и примена.
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Овде ќе наведеме неколку примери на задачи од учебник по 
претходната наставна програма за деветгодишно образование од учеб-
ната 2006/2007, [2], наспроти новата адаптирана наставна програма од 
учебната 2016/2017 година, [3], [4], [5], [6]. Задачи според старата 
програма: 

а)    
1 59 1 1 5 514 8 2 : ?2, 016 : 0, 3 0, 25 31 3 7 28
+  − − = + ⋅  

  

б) [ ]{ }2 2 2 2 2 2 ( 2) 2 2( 2) ?− − ⋅ − − ⋅ − − ⋅ − − − − =   

в) ( 2, 2 0, 22) : 0, 4 0, 22 : ( 2, 2) (0, 22 ( 2, 2)) ?− − − − + ⋅ − =  

г) Упрости го изразот: 2 23(2 5 3) ( 1)x x x− + − − . 

д) Реши ја равенката: 3 1 5 4
4 6 2 3

x x x x− + − −− = −  , 

наспроти соодветни задачи според новата програма: 
а) 212 (2 7 4) ?− + ⋅ =  

б) 2 16 70, 6 : ?3 21 10− − =  

в) ( )23 ( 17) 1104 : ( 46) 11 ?⋅ − − − + − =  

г) Упрости го изразот: ( 3)( 4)x x− + . 

д) Реши ја равенката: (3 8) ( 2)
6 3

x x− −= . 

Во прва година се изучува темата полиноми (операции и разложу-
вање, формули за скратено множење итн.), [10], којашто е доста обемна 
и како што се гледа од примерите од IX одд, задача од највисоко ниво е 
множење на бином со бином. Предзнаењата на учениците во прва 
година во учебната 2017/18 за полиноми се многу сиромашни, што е 
предуслов за решавање на равенки од кој било вид. Имено, во VIII одд 
по стара програма ([8]) се изучуваат полиноми, но при изучување на 
равенки во IX одд по адаптираната програма ззнаењето нa учениците не 
се надоградува, што се воочува од горенаведените примери. Во 
учебниците се недоволно застапени посложени примери за 
понатамошно напредување на подобрите ученици. Формули за 
скратено множење не се разработуваат на вообичаениот начин, се губи 
време на пресметки, учениците не изведуваат логички заклучоци, туку
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работат шаблонски задачи. Нивото на задачи кои можат да го решат се 
на ниво на примена, додека за повисоко ниво на анализа, синтеза или 
евалуација грото од учениците имаат посериозни проблеми. 

Нашето досегашно искуство во наставата, ни укажа и на еден го-
лем пропуст што е направен при изучувањето на темата Геометрија. 
Имено, поимот вектор не се изучува до IX  одделение во новите 
адаптирани програми, а во прва година средно веќе се изучуваат 
операциите со вектори и нивната примена во физика, па задачите во 
врска со вектори на учениците кои ќе се запишат во I година во 
учебната 2018/19 и учениците по нив ќе им биде тешко да ги совладаат. 
Притоа, нам како професори ни е отежнато изведувањато на овие 
наставни единици, зашто учениците немаат основа што може да се 
надградува. Во адаптираните програми поимот вектор во разработката 
на движењето транслација не се употребува. Многу често, талентирани-
те ученици, кога се работи за транслација на некоја геометриска фигура 
(на пример, за три квадратчиња десно и едно квадратче надолу), на-
сетуваат дека се врши транслација од сите точки во ист правец, насока 
и интензитет иако не се изучуваат ниту координати на вектори, ниту 
операции со вектори. Во овој случај не губи само математиката во 
средно училиште туку и физиката, каде што поимот вектор се користи 
во голема мера. Слична е ситуацијата и со сличност на триаголници, 
сличност во правоаголен триаголник (Евклидови формули) –  без кои 
учениците не можат да изведуваат докази во геометријата. 

Во темата Геометрија, акцентот е ставен на геометриските тела 
призма и цилиндар, но може да се каже дека кога ќе дојдат во II година 
гимназиско образование, учениците не ги разликуваат основните еле-
менти на призма. Од наша гледна точка, најголем пропуст е направен 
при изучување на стереометријата. Имено, се разработуваат само ед-
ноставни примери со волумен на призма и цилиндар. Дали можеби се 
работи за површен пристап или за долга временска дистанца од речиси 
две години при повторно навраќање на поимот призма (првпат се изу-
чува на крајот од деветто одделение), не можеме да кажеме со сигур-
ност. Формулите и појаснувањата за плоштина и волумен се на многу 
ниско ниво во споредба со задачите кои би требало да се решаваат во 
овој дел. 
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На Слика 9 е прикажан извадок од учебникот по математика за IX 
одделение по адаптираната наставна програма 2016/2017 [6]. Ова е 
единствената наставна единици која се изучува од овој дел. Со оваа 
програма, опфатени се само волумен на призма и на цилиндар, додека 
останатите геометриски тела (пирамида, конус, топка) се целосно 
изоставени.  

Недостаток има и кај доказите за складност на триаголници, бидеј-
ќи тие се неопходни за повисоко ниво на резонирање и се од натпрева-
рувачки карактер.  

Слика 9. Извадок од учебникот [6] за волумен на призма и цилиндар.
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Геометријата во наставните содржини по математика за средно об-
разование, најмногу е застапена во втора година за реформирано гимна-
зиско образование и прва година во средно стручно образование. Она 
што наставниците го воочуваат при изучување на планиметрија и стере-
ометрија е недоволната усвоеност на основните поими за геметриски 
фигури и геометриски тела. Преголемиот осврт на делови, како што се: 
претворање од една во друга единица мерка во наставни содржини како 
што се плоштина и волумен на геометриски тела, според новите настав-
ни содржини доведува до помала разработеност на поими поврзани со 
самите тела. 
     Главна и појдовна забелешка на професорите кои работат во средно 
образование (вклучувајќи ги и авторите на овој труд) е дека не постои 
систематичност на излагање на материјалот која порано постоеше во 
основното образование. Новата наставна програма во основно училиш-
те е предвидено да се реализира со нагледни средства со кои би се об-
јаснил самиот геометриски поим и сите негови својства.   

Искуствата на наставниците во средно образование во II година 
говорат за недоволната спретност и подготвеност на учениците да се 
пресметуваат плоштина и волумен на самите тела. Но, факт е и дека 
одредени тела според новата наставна програма не се предмет на 
анализа и разработка, со што наставниците во средно образование не 
можат да се повикаат на рефлексија на изучени поими во основно 
образование. Ако на ова го додадеме и малиот број часови предвидени 
во II година за темата Планиметрија и Стереометрија, постои можност 
новите генерации да имаат сериозни проблеми при полагање на др-
жавна матура, натпревари и меѓународни тестови на знаењe. 
Наставниците мораат да калкулираат со времето за предавање и изучу-
вање на ова подрачје од математиката. Факт е и дека многу од нив ќе 
направат пропуст ако не се промени нешто во програмите за основно и 
средно образование и ако не се овозможи тие да бидат во корелација.  

Во листата недостатоци на учебниците според адаптираната 
програма 2016/2017, би ги додале и несоодветниот превод, површниот 
пристап при дефинирање на поимите. Не е извршена никаква адаптаци-
ја на потребите на нашата традиција, култура и средина. Буквалниот 
превод доведува до погрешна терминологија, претстави и сознанија. На
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пример, во учебниците според адаптирана наставна програма се среќа-
ваат текстови од видот:  

„минус и минус еднакво на плус“ или  
„+ + е еднакво на +“ за ослободување од загради и сл.,  

како и прашања од видот:  
„Колку рабови и ѕидови има цилиндар/конус? “ и многу други.  
Исто така, овие учебници содржат и недоволно јасни и збунувачки 

задачи и појаснувања, со кои е нарушен концептот на наставната едини-
ца (Слика 10). 

Слика 10. Правила за ослободување од загради во [6]. 
 
 
 
 
 

Во учебникот за деветто одделение според адаптирана програма, 
преголем осврт и акцент е ставен врз изучување на единици мерки во 
англискиот мерен систем (foot − стапка, pounds −  фунти, stone − камен, 
pint − пинти) кои се несекојдневни и неприменливи за нашето поднебје. 

Она што посебно ги погодува наставниците и учениците од основ-
ното и средното образаование е: 
 Пренатрупаностa на одредени теми и „бомбардирање“ со нови 

поими не дозволува вметнување на повеќе часови за вежби во текот на 
учебната година. За разлика од основото образование каде што 
неделниот фонд на часови по математика е  регулиран, за средното 
образование не може да се каже истото. Неделниот фонд е само три 
часа неделно, што особено претставува хендикеп за природно-
математичките насоки. 
 Слабиот избор на задачи за натпревари, во голем број случаи 

резултира со слаби постигања на учениците. Наставата се изведува 
според адаптираната наставна програма, а материјалот за натпревари се 
базира на стара програма, посебно кај задачите од геометрија. 
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 Учениците се демотивирани за учество и постигнување на 
резултати на натпревари. 

Останува само пропуштениот материјал да се работи на додатна 
настава која се работи од чиста љубов и без никаков надомест. Меѓутоа, 
факт е дека и додатната настава се реализира во многу мал процент, по-
ради пренатрупаност на наставниците со различни училишни активнос-
ти и документации. 

3. ЗАКЛУЧОК 

Факт е дека адаптираната програма се имплементира кампањски и 
без доволни подготовки. Целиот процес има низа проблеми во спрове-
дувањето, прилагодувањето и адаптирањето на наставните содржини. 
Прво, дали се добро адаптирани наставните содржини? Втор проблем е 
што таа предвидува, покрај основните учебници, голем број на такана-
речени практикуми за вежби, односно за практична настава. Кај нас тие 
недостигаат и уште поважно, немаме опремени училишта и лаборато-
рии за практичните вежби. А тоа е клучот за успешност на програмата. 
Таа навистина имa цел да поттикне креативно размислување кај децата, 
не се темели само на меморирање и им дава простор за реализирање на 
индивидуалните интереси. Дополнителен проблем се обуките на нас-
тавниците  кои во развиените земји се чести низ  еден континуиран про-
цес. Таму концептот на доживотно учење навистина функционира. Но, 
да се воспостави еден ваков систем во кој децата и наставниците ќе 
бидат мотивирани и од кој ќе се извади максимумот во еден образовен 
процес, бара голема посветеност и стручност од сите фактори во про-
цесот. Не треба лесно да осудува некој етаблиран систем, без да го поз-
наваме, туку треба правилно да се имплементира во образовниот сек-
тор.  Погрешно е да се оспоруваат стандардите во образованието приз-
наени од огромен број eвропски земји само затоа што  не можеме или 
не знаеме како ефикасно да ги преструктурираме, прифатиме и од нив 
да извлечеме максимум. Со подготовки и анализа на овој труд, 
увидовме дека не треба да се напаѓа само адаптираната програма, туку 
да се разгледа можноста за ревизија на старата програма во основно и 
средно образование од кои произлегувале и понатаму ќе  произлегуваат 
низа проблеми. 
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Воведувањето на нови наставни програми бара анализа и обмислу-
вање на процесите, а не избрзани решенија. Тоа меѓу другото значи и 
подготовка на учебници кои користат соодветна терминологија, кои се 
јасни и прецизни и кои се соодветни за образовниот систем на Републи-
ка Македонија. 
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