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ПРЕДГОВОР КОН ЕДИЦИЈАТА МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС 

Математиката е јазик што го опишува светот околу нас. Таа е во 
основата на секоја од природните науки, но истовремено црпи и 
инспирација од нив. Често, дури и незабележително, математичките 
откритија им претходат на технолошките иновации, а математичките 
идеи и структури се користат и се заслужни за развојот на скоро секое 
поле од науките. Денес математика поставува нови стандарди на совре-
мениот начин на живеење. Но, математиката е дисциплина и самата за 
себе − таа е најдобар пример за човечката упорност и истрајност во 
стекнување знаења, таа е прилагодлива и има способност да ги поврзе 
областите кои изгледаат многу различни.     

Таа разновидност од математички идеи, а истовремено и обедине-
тост, планираме да биде во основата на едицијата Математички омни-
бус. Книгите во рамките на оваа едиција се со научно-популарни 
содржини од областа на чистата и применетата математика, како и со-
држини за наставата по математика. Наменети се за наставниците и 
професорите по математика, студентите, учениците и сите вљубеници 
во математиката, но и за оние кои сè уште го откриваат нејзиното 
значење.  

     Од уредниците 
Скопје,    

           24.07.2017 
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ПРЕДГОВОР КОН КНИГА 4 

Вториот семинар „Математика и примени“ се одржа на 6 и 7 декем-
ври 2017 година на Институтот за математика при Природно-матема-
тичкиот факултет во Скопје. Излагањата на Семинарот беа поделени во 
две секции: научно-популарна секција и секција за наставата по мате-
матика. За успешниот тек на Семинарот заслужни беа и водителите на 
секциите (по ред на појавување): доц. д-р Анета Гацовска-Барандовска, 
проф. д-р Ѓорѓи Маркоски, проф. д-р Ирена Стојковска, проф. д-р 
Слаѓана Брсакоска, проф. д-р Весна Целакоска-Јорданова, д-р Петар 
Соколоски и доц. д-р Валентина Гоговска. За техничката поддршка беа 
заслужни ас. м-р Марко Димовски, м-р Милена Кузманоска (советник 
за библиотечно работење на ИМ), Стефан Терпини (самостоен рефе-
рент за ИКТ на ПМФ), Олгица Андова (самостоен референт за деловно 
работење на ИМ) и студентите: Арбан Иљази, Тамара Стефановска, 
Александра Начкоска и Милош Каранфиловиќ. 

Наставниот дел се состоеше од 23 предавања, при што наставниците 
добија можност да ги пренесат своите искуства стекнати во училниците 
и слободно да дискутираат за разни начини (методи и модели) за изве-
дување на наставата, за успешноста и меѓусебната компатибилност на 
наставните планови и програмите што во текот на последните години 
се применуваат во основните и во средните училишта во земјава. Во 
оваа книга се содржани дел од трудовите од одржаните предавања. 

Од уредниците 
   Скопје, 
 28.06.2018
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ПРИМЕНА НА МАТЕМАТИКА СО РАЗМИСЛУВАЊЕ  
ВО ПОЧЕТНИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА 

Гордана Анастасова 1 

Снежана Стојанова 2 

Билјана Танева Јаковски 3 

 
Современата настава по математика ја става во преден план актив-

носта на ученикот во наставниот процес како битен фактор во неговиот 
развој. Како важен предуслов за успешна настава по математика се на-
метнува потребата од голем избор на активности кои ќе овозможат по-
зитивна стимулација во развојот на секое дете.  

За да се одговори соодветно на оваа потреба, а исто така и за по-
дигнување на нивото на математичката писменост во одделенска наста-
ва, во нашиот образовен систем изминатите години големо влијание 
изврши воведувањето на програмата Mатематика со размислување од 
страна на Бирото за развој на образование на Република Македонија. 
Одделенските наставници беа обучени (од соодветни обучувачи) со цел 
да ја имплементираат оваа програма во наставниот процес, [1].   

Програмата Математика со размислување е заснована врз сеоп-
фатно истражување за тоа како децата најдобро ја учат математиката. 
Резултатите од истражувањето се сумирани во десет принципи кои се 
однесуваат на наставата по математика. Тие на наставникот треба да му 
бидат основна појдовна точка при реализација на наставата по матема-
тика. Десетте принципи на програмата „Математика со размислување“, 
наведени во Прирачникот на обучувачи, [1], се: 

1. Надградувајте го интуитивното знаење. 
2. Создавајте разбирање за броевите преку броење, проценува-

ње, пресметување напамет и употреба на репери. 
3. Засновајте го вашето поучување на решавање на проблемски 

текстуални задачи и ситуации.  
4. Користете манипулативни средства и други видови на прет-

ставување на проблемски ситуации, потоа поврзете го кон-
кретното со симболичкото претставување. 
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5. Барајте од учениците да го објаснат и да го оправдаат своето 
математичко размислување. 

6. Прифаќајте и поттикнувајте различни начини на решавање 
кои водат до точни решенија. 

7. Балансирајте го концептуалното и процедуралното учење. 
8. Користете разновидни форми и техники за поучување. 
9. Користете го формативното оценување како водич при поучу-

вањето. 
10. Приспособувајте го дадениот фонд на часови за темите и 

содржините.  
 
1. СТРАТЕГИИ И АКТИВНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ  

НА МАТЕМАТИЧКИ ПРОБЛЕМИ 

Наставата по математика треба да биде заснована на примена на 
групни и самостојни практични активности со учениците. При импле-
ментацијата на оваа програма во наставата, од суштинско значење е да 
се користат многубројни техники и методи кои директно го подобрува-
ат поучувањето на учениците. Овие техники и методи се применуваат 
во усвојувањето на наставните теми: броеви, операции со природните 
броеви, елементи од геометрија и решавање проблемски ситуации кои 
се предвидени со наставната програма по математика.  

Придобивките од целите на Програмата најдобро може да се при-
кажат преку примери од секојдневната наставна практика во почетните 
одделенија од основното образование.  
 

1.1. ПРОСТОРНИ ШАБЛОНИ 

1.1.1. СТРАТЕГИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМСКИ 
СИТУАЦИИ ЗА ПРОСТОРНИ ОДНОСИ 

Танграмот е една од најстарите и најпознатите сложувалки. Ори-
гиналниот танграм е квадрат исечен на седум дела од кои се сложуваат 
различни фигури. Активностите за сложување на фигурите според да-
дените шеми претставуваат одлична можност за поттикнување на ло-
гичкото размислување кај учениците при изнаоѓање на соодветни реше-
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нија. На Слика 1 е прикажана танграмска сложувалка и начинот на неј-
зина поделба на седум дела. 

 
Слика 1. Танграм. 

• Активност: Изработка на фигури од танграм 
Учениците се делат во неколку групи. Секоја група добива плик во 

кој се наоѓаат исечени делови од танграми во различни бои (бројот на 
членовите во групата го одредува бројот на боите во пликот). Во рамки-
те на групата, учениците си извлекуваат по една шема за изработка на 
танграм во одредена боја. Секој ученик ги зема само оние делови од 
пликот што му се потребни за активноста, т.е. деловите што се во иста 
боја со неговата шема. Потоа, тој самостојно ја изработува фигурата 
којашто е прикажана на шемата со помош на сите седум делчиња на 
танграмот при што не е дозволено преклопување на делчињата.  

На Слика 2 се прикажани примери на шеми за изработка на тан-
грам. 

 
Слика 2. Шеми за танграм.
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1.2. РАЗВОЕН ПАТ ОД БРОЕЊЕ ДО  
СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 

1.2.1. ИГРИ 
 

Игрите можат да бидат значаен мотивирачки фактор за учениците 
да размислуваат флексибилно за броевите и основните математички 
операции со броеви. 

• Активност: Игра на куглање 
Учениците се поделени во парови. Секој ученик од парот, пред себе 

има лист со броеви од 1 до 10 распоредени како кегли (види Слика 3). 
Учениците фрлаат по три коцки, а потоа собираат, одземаат, множат 
или делат, користејќи ги своите три броја за да „соборат“ што е можно 
повеќе броеви − кегли. Во играта може да се пресметува напамет, но 
учениците можат и да ги запишуваат бројните изрази во кои е дозволе-
но да употребуваат и загради, а со тоа би добивале различни решенија, 
бидејќи местото на заградата би го променило решението на бројниот 
израз.  

Преку играта на куглање учениците на забавен начин реализираат 
примена на знаењата – точно одредување на броен израз и проверка. 

На Слика 3 е прикажан распоред на броевите при играта со кегли. 
 

 
Слика 3. Распоред на броевите при играта на куглање. 

 
1.2.2. ТАБЕЛА СТОТКА 

Табелата 100 може да се користи кај децата од најмала возраст 
кои учат да бројат до бројот 100 и помага во развивање на способноста
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да додаваат напамет десетки. Со користење на шаблонот табела стотка 
учениците најлесно учат за десетки и единици и многу лесно го совла-
дуваат собирањето на броевите.  

На Слика 4 е прикажан изгледот на табелата стотка. 

 
Слика 4. Табела стотка. 

• Активност: Собирање на двоцифрен број со полна десетка 
Учениците работат заеднички со наставникот. Тој им посочува на 

учениците да пронајдат одреден број во табелата, а потоа да бројат 
уште за 10 повеќе и да го забележат бројот. 

Пример: 34 + 10 = 44. 
Откако ќе дојдат до бројот кој е за 10 поголем од дадениот број, 

тие треба да заклучат дека тој се наоѓа веднаш под бројот од кој го 
започнале броењето. Со секое наредно броење за 10 повеќе, учениците 
го бележат и резултатот во тетратката.  

Пример: 44+10 = 54, 54+10 = 64, итн. 
Наставникот, на оние ученици коишто го совладале собирањето со 

бројот 10 им поставува и потешко прашање: „Кој број е за 20, 30 пого-
лем од даден број?“  

Пример: Кој број е за 20 поголем од бројот 44? 
Тие треба да заклучат дека тој се наоѓа во истата колона под бро-

јот од кој го започнале броењето, но два реда подолу, затоа што бројот 
се зголемил за две десетки. 
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Вежбата е добра за мали деца за да им помогне во развивање на 
способноста да додаваат десетки напамет, логички да размислуваат, да 
ги претставуваат и да применуваат различни начини на решавање на 
задачите.  
 

1.3. РАЗВОЈНИ ЧЕКОРИ ПРИ РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМСКИ 
СИТУАЦИИ 

1.3.1. ПРИМЕНА НА МЕТОДОТ НА ОТСЕЧКИ  
 (ИЛИ СИНГАПУРСКИ ЦРТЕЖИ СО ПРАЧКИ) 

Искуството во надоградувањето на математичките знаења јасно 
покажува дека цртежите им помагаат на учениците да го визуaлизираат 
односот меѓу величините. Познатиот метод на отсечки, познат и под 
името Сингапурски цртежи со прачки, е стратегија која денес е карак-
теристична за сингапурската математика. Напредокот кај учениците се 
должи на цртежите кои ги насочуваат кон апстрактно математичко раз-
мислување.  

• Активност: Примена на метод на отсечки 
Учениците се поделени во групи. Секоја група добива проблемска 

ситуација од наставникот. Членовите во групата треба да го претстават 
и да го презентираат решението на задачата користејќи го методот на 
отсечки.  

Задача: Маја имала 3 книги на едната полица и 2 книги на другата 
полица. Колку вкупно книги имала Маја? 

Се очекува прогрес во математичкото размислување кај учениците 
низ следните етапи (Слика 5-11): 

1. Цртање предмети во групи.  
 
 

Слика 5. Предмети во групи. 

2. Предметите се ставаат во рамки за да се отсликаат собироците. 
 
 
 

Слика 6. Предмети ставени во рамки.
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3. Точки заменуваат предмети. Се појавуваат стрелки. 

 
Слика 7. Точки заменуваат предмети. 

4. Точките се заменуваат со броеви. 

 
Слика 8. Замена на група точки со број. 

5. Броевите се преселени на отсечки надвор од прачката. 

 
Слика 9. Броевите се преселени на отсечки надвор од прачката. 

 
6. Збирот е претставен на отсечка надвор од прачката. 

 

 
Слика 10. Збирот е претставен на отсечка надвор од прачката. 

 
7.  Апстрактен запис на решението на задачата. 

3 + 2 = 5 
Слика 11. Запис за равенството на задачата. 

1.4. МНОЖЕЊЕ 

1.4.1. МАТРИЦА СО ТОЧКИ НА ВАН ДЕ ВАЛЕ  

Џон А. Ван де Вале рекол дека за да го разберат учениците множе-
њето „моделот со матрици е најсилен (најсилна стратегија), бидејќи е
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единствениот кој може да им помогне да го разберат комутативното 
својство на множењето; тој е прилично компактен, често се користи во 
секојдневието и е најдобриот начин да се прикаже и дистрибутивното 
својство на множењето во однос на собирањето и одземањето“, [1]. 

Матриците се состојат од 50 црни и 50 бели точки (вкупно 100 
точки) кои се поделени во четири квадранти. Учениците лесно можат 
да ги сфатат множествата (групите) и од по пет и од по десет елементи 
и да почнат да се надградуваат. 

На Слика 12 е прикажан изгледот на матрицата со точки на Ван де 
Вале. 

 
Слика 12. Матрица на Ван де Вале со точки. 

 
• Активност: Примена на матрицата со точки на Ван де Вале 

при множењето 
Aко ученикот треба да пресмета 5 · 6, како матрицата му помага 

при мислењето? Ученикот треба да знае да ограничи 5 реда со по 6 еле-
менти, покривајќи ги останатите точки со две ливчиња. По ограничу-
вањето ученикот може веднаш да го визуелизира првиот квадрант (5 · 5 
= 25) и уште една вертикална колона од  пет бели  точки (1 · 5 = 5). По-
тоа може да формира броен израз 5 · 5 + 1 · 5 = 25 + 5 = 30 со кој покрај 
комутативното својство се илустрира и дистрибутивното својство на 
множењето во однос на собирањето. 

На Слика 13 е прикажано ограничувањето на ученикот со помош 
на ливчиња. 
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Слика 13. Пример за ограничување со ливчиња при множење  

      на два броја со помош на матрицата со точки на Ван де Вале. 
 
 

2. ЗАКЛУЧОК 

Искуствата од примената на стратегиите и техниките од Матема-
тика со размислување недвосмислено покажуваат дека во голема мера 
го олеснуваат начинот на совладување на математичките знаења и веш-
тини кај учениците од почетните одделенија, поконкретно кај ученици-
те од прво до трето одделение. Во четврто и петто одделение истите 
овие активности може да се применуваат со ученици кои имаат потеш-
котии при совладување на одредени содржини, како на пример мно-
жењето (примена на матрицата со точки на Ван де Вале). 

Стратегиите и техниките од оваа програма наставникот има слобо-
да да ги применува по сопствен избор во текот на часот. Наставниците 
коишто ги применуваат техниките и стратегиите од програмата Мате-
матика со размислување при поучувањето на наставниот предмет мате-
матика, забележуваат видливo подобри резултати кај учениците. 

„Унапредување на наставата по математика и запознавање на 
околината од I до III одделение. Материјали за обука“, УСАИД, АЕД, 
МЦГО, Охрид 1−5 јули, 2007, е понудена како литература каде што 
наставниците можат да најдат примери од пракса, [2]. 
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СОВЛАДУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ СОДРЖИНИ  
ПО МАТЕМАТИКА ВО ОДДЕЛЕНСКАТА НАСТАВА  
ПРЕКУ ПРИКАЗНИ И ТЕАТАРСКИ ПРЕТСТАВИ 

 
Тања Бајрактарова Веда 1   

 

1. ВОВЕД 

Методологијата на наставата по математика има комплексна кон-
цепција. За да се рече дека одреден наставник има добра методологија 
треба да бидат задоволени многу критериуми, но и да се исполнат мно-
гу услови. Искуството е многу важно, но во линија со него, речиси нај-
важни се желбата и љубовта да се предаде знаењето на учениците. От-
таму произлегува и поривот да се пронајдат нови интересни начини ка-
ко тоа да се направи, а сепак учениците да бидат задоволни, исполнети 
и среќни. 
     Честопати изнаоѓаме методи како тоа да го направиме и неретко сме 
во улога на најразлични професии при нивното спроведување. Можеби 
во одреден момент би ни се чинел еден метод добар, за подоцна тој да 
потфрли. Или: во една паралелка функционира еден метод, а во друга − 
истиот тој метод не можеме да го спроведеме. 
     Во овој труд е предложен метод во одделенската настава по матема-
тика кој може да биде речиси унифициран во поглед на негова ефектив-
на реализација. Универзален метод кој би дал позитивни резултати  во 
речиси секоја паралелка, за кој било ученик. Ако замислиме дека уче-
ниците се променливи, тогаш овој метод може да го опишеме како та-
ков кој би дал равенство без разлика кои вредности на променливите би 
се внеле во него. Методот нема да зависи од учениците, туку само од 
оној којшто го спроведува методот. Во овој текст ќе се зборува за начи-
нот на предавање на наставните содржини по математика од прво до 
петто одделение преку математички приказни и театарски игри.  

Дали можеби овој пристап и начин на учење на математичките со-
држини е ефективен? Дали го задржува вниманието на учениците и го 
развива интересот и љубовта кон математиката? И дали го проширува
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знаењето на ученикот паралелно со проширување на самодовербата 
како клучна во себеизразувањето? 

Верувам во потврдни одговори на претходните прашања. Се наде-
вам дека овој текст ќе им помогне на наставниците во реализација на 
наставните содржини по математика. 

 
2. МАТЕМАТИЧКА ПРИКАЗНА 

Што е математичка приказна? Приказна која обработува тема 
од секојдневнието, но во која се имплементирани математички настав-
ни содржини се нарекува математичка приказна. Целта на математич-
ката приказна е ученикот да ја научи или повтори математиката на пои-
наков начин. Суптилно, ненаметливо тој ја восприема математиката од 
приказната која ја слуша или чита со големо внимание.  

      Математичката приказна е помошна алатка во остварување-
то на целите во наставата по математика. Но, пред сè таа е над-
ворешен мотиватор во учењето математика. 

      Учењето математика преку приказна во време на модерни иноватив-
ни методологии е сосема остварливо. Преку приказна може да се почне 
воведувањето на една наставна единица во одделенска настава. Почето-
кот или првиот впечаток е многу важен во сè што правиме. Па, така и за 
децата, најважен е првиот впечаток што ќе го добијат за математиката. 
Тоа многу ќе помогне во градењето на позитивниот однос кон неа. А 
децата едноставно не можат да оддолеат на една убава бајка, басна или 
расказ. Акцентот во ваквиот методолошки пристап е поставен на упо-
требата на вистинската детска реторика, како и на пријатната, забавна 
и интересна атмосфера. Овие два причинители придонесуваат ученикот 
уште од самиот почеток да има доверба во математиката, но и да прис-
тапи со голема самоувереност и љубов кон неа. Употребата на правил-
ната реторика на соодветно ниво нема да создаде фрустрација или од-
бивност кон математиката. Напротив. А во детските приказни нема пог-
решна реторика, па затоа може многу суптилно и внимателно да се во-
ведуваат математичките термини и поими, а со тоа да се придонесе во 
развивањето на позитивниот однос кон неа кој ултимативно преминува 
во највозвишеното чувство кое ние, луѓето, го познаваме. 
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3. ПАТОТ НА СОЗДАВАЊЕТО НА  
ЕДНА МАТЕМАТИЧКА ПРИКАЗНА 

      Обична или необична, популарна или непозната, реална или нереал-
на, каква и да е приказната, веднаш штом учениците ќе ја слушнат поз-
натата реченица: „Еднаш, во едно време, си живееше еден крал....“ ре-
чиси на цела паралелка ѝ е привлечено вниманието.  
      Штом приказната како концепт го привлекува вниманието на речи-
си кој било ученик, тогаш таа е надворешен мотиватор. Вниманието ул-
тимативно и следствено прераснува во интерес, желба, но и љубов. До-
колку во која било приказна се вметнат математички термини, поими и 
проблеми соодветни на возраста според наставната програма, добиваме 
навистина успешна алатка во учењето математика. Но, исто така многу 
е важно да се напомене дека учењето на ваков начин, преку математич-
ка приказна, воедно овозможува математиката да ја покаже и нагласи 
својата примена. Затоа што во приказните се раскажува за некоја случ-
ка, настан, појава, карактеристики на децата и луѓето, за животот, за 
желбите и потребите, за секојдневието или со други зборови за сѐ она 
што нѐ опкружува, сѐ она што ни се случува. Така и на самите ученици 
им покажуваме дека освен тоа што математиката е забавна и интересна, 
таа секојдневно се применува.  
      Понатаму, потсвесно или свесно, читателот или слушателот, често-
пати се поистоветува со главните или споредните ликови во приказни-
те, се препознава во нив или ги препознава своите спротивности, но и 
добива желба да биде или да не биде како нив. Но, доколку главниот 
лик во приказната е дете кое поседува убави, позитивни каракте-
ристики, а му доделиме и знаење, речиси секој ученик ќе сака да биде 
тоа дете.  
      Во процесот на создавање на една математичка приказна треба да се 
водиме од целите коишто сме ги поставиле за успешно реализиран час. 
Но, сепак не треба ја занемариме причината зошто воопшто да создава-
ме приказна, а тоа е и всушност главниот адут на математичката при-
казна: таа е елегантен надворешен мотиватор. Доколку максимално го 
искористиме овој атрибут на приказната, тогаш е најдобро да го пронај-
деме она дете кое покажува најмалку заинтересираност кон математи-
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ката. Без да навлегуваме во психолошките причинители за незаинтере-
сираноста кон математиката, можеме само да ги споменеме, како нај-
влијателни, интровертната природа на учениците и нивната (не)самодо-
верба која многу педагози и психолози ја наоѓаат како клучна во себе-
изразувањето. Доколку детето нема самодоверба, знаењето што го посе-
дува е речиси немерливо. Ниту ќе го искаже, ниту ќе го забележат  
наставниците. Но тоа не значи дека детето не размислува, не значи дека 
нема логика ниту пак дека не знае. 
      На пример, во една паралелка од 30 ученици, речиси секогаш има 
барем четвртина од бројот на ученици во паралелката кои имаат негати-
вен став кон математиката − причините не се важни, бидејќи наставни-
ците не можат да ги контролираат главните причинители кои доведува-
ат до тоа, [8]. Но, последиците и она што произлегува од тоа можат да 
се контролираат, насочуваат и поправаат. Имено, учениците со негати-
вен став кон математиката не се заинтересирани ниту да слушаат. До-
колку наставникот се претстави во улога на раскажувач, а не наставник 
по математика − работите рапидно се менуваат. 
      Приказната ја персонализираме, во контекст на искористување на 
најголемиот нејзин атрибут. 
      Да проследиме два примери на многу кратки приказни соодветно за 
второ и за четврто одделение, со нивна кратка анализа, нивниот кон-
цепт, зошто така се составени и најважно што придонесуваат меѓу уче-
ниците во текот на наставата, [3, 4].  

       
4. ПРИМЕРИ НА МАТЕМАТИЧКИ ПРИКАЗНИ 
 

      Во паралелка од второ одделение се одбира ученик кој покажува  
незаинтересираност кон математиката. Нека се вика Давид. Нему му се 
доделува главната улога во приказната. Наставната единица која се об-
работува во приказната е од темата Мерење и решавање проблеми (кон-
кретно, Мерење време). Целите на наставната единица се ученикот да се 
оспособи да го чита времето на дигитален часовник и часовник со 
стрелки, да го мери времетраењето на некои активности изразени во 
секунди и минути, [13]. 
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a. Mатематичката приказна „Часовникот што зборува“ 

      „Во еден убав град, си живее едно дете што се вика Давид. Тој 
знае мнооогу работи ... знае да погодува (гатанки на пример), умее да 
направи „стој на раце“, знае да брои, но знае и да собира.“ 

 Тука, сосема на почетокот од приказната, се доделуваат позитив-
ни карактеристики на избраниот ученик, без разлика дали ги поседува 
или не. Доволно е да се потенцира дека ученикот треба да ги има тие 
убави доблести како и паралелно доколку ги нема, да се охрабри да се 
стреми кон нив.  

„Она што е забавно е дека Давид има ѕиден часовник. Како 
што вели името, часовникот стои на ѕид. Но, секако дека не може 
вистински да стои на ѕидот затоа што нема нозе. И затоа што 
само Спајдермен може да стои на ѕидови! Значи, часовникот е при-
качен со клинец на ѕидот.“ 

Овој дел се однесува на имплементираниот хумор кој има задача 
да ги релаксира учениците и да им даде основа во градењето на пози-
тивeн став кон математиката – со порака меѓу редови: „математиката не 
е страшна, туку е смешна и  забавна“. 

„Е овој интересен часовник всушност е волшебен. Тој знае да 
зборува и секое утро со длабок глас вели вака: 

− Малата стрелка покажува на бројот 7, а големата стрелка е 
свртена нагоре кон бројот 12. Ајде Давид погоди што треба да 
направиш во овој час!“ 

Слика1: Ѕиден часовник со стрелки.
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Преку волшебни моменти, т.е. фантазија, се воведува математика-
та, односно се поставува математичката задача. 
      „И Давид веднаш ги отвора очите. 

− Зарем не можеш само да ми кажеш колку е часот? Зошто 
ваков заспан да размислувам? – така вели Давид иако точно знае 
колку е часот. 
− За да можеш да се рассониш! – одговара часовникот и почнува 
да пее песна за еден чуден петел. Тој петел секое утро ги будел 
децата во едно село во 7 часот наутро, но шестпати викал Куку-
рику! Сите деца знаеле дека петелот не знае да брои и секогаш 
броел за едно помалку. Во тоа село сите се буделе со смеење и 
броење. 

      Давид ја знаеше напамет оваа приказна. Затоа тој се насмевна и 
веднаш отиде да ги измие забите и  да брои колку секунди ќе му тре-
баат за тоа.“ 
      Во вториот дел од приказната следи решавање на задачата прво 
усно преку размислување. Но, акцентот е ставен на концептот на први-
от дел кој ја остварува поставената цел. 

б. Математичката приказна „Филип и неговата ужинка“  

        Во паралелка од четврто одделение се одбира ученик кој покажува 
аверзија кон математиката. Нека се вика Филип. Нему му се доделува 
главната улога во приказната. Наставната единица која се обработува 
во приказната е од темата Геометрија и решавање проблеми 
(конкретно, Читање од мапа). Целите на наставната единица се 
ученикот да се оспособи да чита или постапува од шема според 
однапред дадени упатства, но и разбирање и употреба на термините: 
насока, врти лево, врти десно, движи се во правец на стрелките на 
часовникот, движи се спротивно од правецот на стрелките на 
часовникот, север, југ, исток, запад, нанапред и наназад, [13]. 

     „Филип и Давид се најдобри другари во одделението. Тие никогаш 
не се караат. Секој ден играат различни игри на големиот одмор. 
Понекогаш и на часот по физичко воспитување. Па, така, денес 
Давид црта мапа на скриено богатство.  
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      Скриеното богатство беше омилената игра на Филип. Овојпат 
богатството беше ужинката. На мапата тој ја означи со симбо-
лот Х впишан во кругче (види Слика2). Можете ли да погодите која 
е омилена ужинка на Филип? 

      Да, тоа е круша!“ 

 
Слика 2: Мапа на скриеното богатство. 

 

„Филип го зема компасот во рака. Тој треба да ја најде 
крушата додека Давид му дава насоки на движење. 

− Прво оди право напред 3 чекори. Потоа сврти во правец на 
стрелките на часовникот за четвртина круг. По 2 чекора, ќе свр-
тиш кон исток и ќе направиш 5 чекори. Па ќе свртиш лево и по 10 и 
пол чекори ќе стигнеш до твојата круша! 

Филип го слуша Давид, но наместо кон исток, тој сврте во 
спротивна насока. И потоа сите бројки му се измешаа. Тој прави 2 
чекори кон запад, па надесно уште 6 чекори....и стигна до...  
      Што мислите, дали Филип ќе ја најде крушата? Всушност, каде 
пристигна Филип?“ 

На почетокот на приказната, се запознаваме со главните ликови 
и нивните карактеристики. Акцентот е поставен на игра, забава, хумор 
и нивната поврзаност со учењето. Имено, во контекст на приказната,
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доколку ја поврземе математиката со омилената игра на Филип, големи 
се шансите тој да го промени ставот кон неа. 
       Читањето или раскажувањето на приказните е важно да се одвива 
во тишина за зголемена концентрација и внимание. Исто толку е добро 
учениците да седат на под или во меки столици или пак со слушање на 
тивка музика со цел да им биде удобно. Опуштеноста на часот по мате-
матика овозможува да се постави основата во градење или придобива-
ње позитивен став за математиката. На крајот, на ваков поинаков начин, 
преку некласична наставна методологија, пристап и атмосфера, учени-
ците се мотивираат и повеќе да размислуваат. Затоа што тие не употре-
буваат тетратки и моливчиња. Се поставуваат во ситуацијата во која се 
наоѓа ликот во приказната. А тој нема прибор за решавање. Единствена 
алатка којашто ја користи е умот. 
 

5. ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО. УЧЕНИЦИТЕ НЕ ТРЕБА ДА 
УЧАТ ЗА ОЦЕНКА, ТУКУ ЗА ЗНАЕЊЕ 

      Да разгледаме уште едно важно прашање што се однесува на про-
верка на знаењето на учениците. Начинот на кој се оценуваат ученици-
те според еден општ поставен/даден критериум, најмногу придонесува 
целта во образованието на повеќето ученици да биде достигнување на 
висока оценка, но не достигнување/здобивање знаење. За да се промени 
целта, потребно е пред сè да се има индивидуален пристап кон секој 
ученик. Секако, поволно е паралелката да брои помал број на ученици. 
Но, тоа не е оправдание за генералното изоставување на индивидуални-
от пристап. Да разгледаме што може да се направи. Ако целта е учени-
кот да научи, а под научи подразбираме да разбере и да се здобие со 
потрајно знаење, тогаш насоката во наставната методологија и пристап 
треба да оди кон поттикнување на размислување, присутност на поголе-
ма интеракција, разговор, дискусија. Кога наставникот ќе процени дека 
ученикот ја разбира и знае да ја примени наставната содржина, тогаш 
рационално и логично е да заклучи дека ученикот го совладал материја-
лот или според системот да му додели оценка 5. Доколку ученикот сè 
уште не разбрал дел или цела наставна содржина, наставникот може 
поинаку да се обиде да објасни или уште подобро, да ги замоли учени-
ците коишто научиле да им објаснат на оние коишто не успеале во тоа.
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На таков начин се развива и чувството на солидарност и соработка меѓу 
учениците.  
      Писмената проверка на знаењето преку тестови, исто така во голема 
мера отстапува од главната цел на секоја наставна содржина, а тоа е 
ученикот да ја научи наставната единица/содржина. Резултатите од 
спроведени прашалници и анкети во нашите училишта, но и од истра-
жувања во други земји, го велат следното, [7, 8, 11]. Учениците ги ре-
шаваат тестовите под притисок поради тоа што имаат ограничено време 
за решавање. Задачите не се на исто ниво на сложеност како оние кои 
се работеле на часот, односно се посложени. Ученикот чувствува дека 
не смее да погреши, бидејќи нема право на поправка на тестот или нема 
право на можност за доучување т.е. дополнително совладување на мате-
ријалот. 
      Веднаш се поставува прашањето дали е исполнета целта во совладу-
вањето на наставната содржина, односно дали ученикот ја научил лек-
цијата. Одговорот е очигледен. Дополнително, ученикот уште повеќе се 
демотивира и стекнува дури и одбивност кон математиката. Учениците 
не треба да бидат под временски притисок додека нивното знаење се 
проверува писмено. Она што е важно е да се сконцентрираат на задачи-
те, односно да размислуваат. За да се избегне овој притисок поради 
ограничено време, едноставно ограниченото го конвертираме во нео-
граничено. Ученикот кој нема да успее да го реши тестот на првиот час, 
ќе продолжи со решавање на следниот. Така се избегнува додатниот 
стрес, додека ученикот релаксирано решава. Уште повеќе, ученикот е 
мотивиран да ја повтори или да ја научи наставната содржина за след-
ниот час. Вака, наставната цел е исполнета. Во однос на задачите што 
се задаваат на тестовите, тие во голем дел треба да бидат исти или слич-
ни со оние што учениците ги решавале на часовите за подготовка за 
тестот, а во мал дел, да има дополнителни задачи кои се предизвикувач-
ки, за нијанса потешки и коишто нема да се оценуваат на ист начин 
како останатите задачи. И повторно поради истата цел, учениците да 
научат да решаваат конкретен тип задачи од наставната единица, но 
и да се поттикнат на размислување со дополнителните задачи. Со 
ваков пристап нема потреба од поправка на тестот, а ќе се издвојат 
учениците коишто се истакнуваат со способности за подлабоко и поши-
роко математичко мислење. 
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     Имено, при ваква проверка на знаењето, на учениците не им е важна 
оценката. Така, се избегнува учењето за оценка и се пренасочува кон 
учење за знаење. Овој концепт на учење преку приказни и начин на 
проверка на знаењето воедно е применлив и за учениците кои со лесно-
тија ги совладуваат математичките содржини, т.е. за талентираните уче-
ници. Во рамките на писмената проверка, наставникот подготвува пре-
дизвик задачи токму за овие ученици. Но, акцентот во овој концепт е 
поставен на она коешто е неопходно да го развиваме кај учениците: со-
работка, солидарност, сочувство, развивање на креативност, самодовер-
ба во себеизразувањето. 
      Во контекст на сето горенапишано, во следниот дел предлагам мо-
дел на неделен наставен план по предметот математика во одделенска 
настава. 

6. МОДЕЛ ЗА НЕДЕЛЕН НАСТАВЕН ПЛАН ПО 
МАТЕМАТИКА ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 

Различни истражувања на тема методолошки пристапи во наставата 
по математика вклучуваат различни модели како на пример, учење ма-
тематика во порции, [14], тестови коишто не се оценуваат со наслов По-
кажи што знаеш, [6], дискусија за интересен или важен проблем од 
домашната задача со цел охрабрување кон размислување, [10], и многу 
други. Резултатите од овие истражувања се согласуваат околу следно-
во: „...наставникот треба да го поттикне духот на љубопитност кај 
учениците, да креира насочување кон самостојна ментална работа и 
да им покаже начини за нови откритија. Креативниот наставник по 
математика кој употребува креативни наставни методи има големи 
шанси да развие кај учениците креативни карактеристики.“, [9]. 

Овдепредложениот методолошки предлог-концепт за совладување 
на наставните содржини по математика за одделенска настава, на поче-
токот би се применувал само во една недела од месецот за претходно 
избрана наставна единица. 

      Час 1: Воведувањето во новата наставна единица почнува со 
математичка приказна (во корелација со предметот македонски јазик и 
литература). Дискусија за приказната, анализа на ликови и случки. 
Ненаметливо решавање на задачата од приказната преку обработка на 
самата приказна. Менување на крајот на приказната. Разгледување на
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различни комбинации на задачата или случката. Поставување на праша-
њата: „Дали на некој од вас тоа му се случило?“ „Доколку вие сте глав-
ниот лик во приказната, како би постапиле? Како би ја решиле загатка-
та?“ Писмено решавање на задачата од приказната. 
      Цели: Воведување во новата наставна содржина, операции и постап-
ки, поими и термини. 
      Очекувани резултати: Ученикот преку размислување доаѓа до 
приближното или вистинското значење на новите поими и начини на 
решавање. Ученикот ја насетува примената на математиката во 
секојдневието. 

      Час 2: Цртање на приказната (во корелација со предметот ликовна 
уметност). Во облаче ги наведуваме новите термини и поими и ги 
повторуваме нивните значења. Секој приближен одговор е прифатлив. 
Нема универзални дефиниции на ова ниво на восприемање на наставни-
те содржини. Наставникот ги повторува точните значења на новите по-
ими. Се известуваат учениците за содржината на следниот час поради 
подготовка. 
      Цели: Разбирање на новата наставна содржина, поими и начини на 
решавање. 
      Очекувани резултати: Ученикот ги разбира и памети новите поими, 
термини, операции и постапки. Разбира како може да се примени нас-
тавната единица во реална ситуација. 

 
      Час 3 и Час 4: Креирање нова приказна (во корелација со предмети-
те драмската уметност и македонски јазик). Секој ученик се труди да 
раскаже пример, ист, сличен или поинаков од оној во приказната каде 
што ќе може да ја примени совладаната наставна единица. Се избира 
еден или повеќе поволни примери кои потоа се вклопуваат во театарска 
игра. Улогите се доделуваат откако учениците ќе се поделат во групи. 
Секоја група ја изведува претставата. Пожелна е употреба на различни 
реквизити кои учениците и наставникот ги изработуваат од претходно 
донесени материјали, [12]. 
      Цели: Целосно доживување, разбирање и преживување на матема-
тиката застапена во новата наставна единица.  
      Очекувани резултати: Ученикот знае како да ја примени наставната 
единица во реална ситуација. 
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      Час 5: Проверка на стекнатото знаење.  

1) Учениците сами составуваат тестови со мал број задачи (на при-
мер три задачи) по пример на претходниот час, а според упатства 
на наставникот. Овие задачи треба да бидат многу кратки приме-
ри слични на оние во приказната. Потоа си ги разменуваат 
меѓусебе и ги решаваат. 

2) Наставникот им задава тест, кој препорачливо е да биде во боја, 
со вметнати слики од секоја ситуација/случка/настан/лик во зада-
чите. Учениците добро реагираат на шарени сликовити тестови. 
Тие немаат ограничено време за решавање. Доколку не успеат за 
време на часот да го решат тестот, продолжуваат на следниот 
час. Наставникот ги собира тестовите, ги потсетува учениците да 
запомнат кои задачи не знаеле или не успеале да ги решат од 
тестот за да можат до следниот час да ги научат. 

      Цели: Ученикот ја совладува наставната единица. 
      Очекувани резултати: Ученикот во целост ја учи наставната 
единица. 

       Овој предлог концепт е тестиран во целост во рамките на проектот 
„Учиме и растеме преку театар“, [1]. Според анкетните резултати после 
различни спроведени математички работилници, [1] и театарски прет-
стави, [1, 2], како и според личното искуство на авторот од примената 
на различни наставни методи се согледуваат некои општи карактерис-
тики кои може да се очекуваат при спроведување на претходно наведе-
ниот предлог-концепт. Прво, станува збор за феноменолошки пристап 
бидејќи се работи за малолетни деца. 

      Позитивни карактеристики на овој пристап: 
• Децата активно слушаат и учествуваат во интерактивните 

делови. 
• Несебично ги поправаат грешките и упорни се во настојува-

њето да бидат слушнати. 
• Активно се вклучуваат и момчињата и девојчињата.  
• Приказните и претставите веднаш им го привлекуваат вни-

манието. Покажуваат интерес за решавање задачи во кон-
текст на приказната и не забележуваат дека воопшто има
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математика во спроведените математички работилници. Тие 
го доживуваат како забава и игра. Но, најголем мотиватор е 
компетитивноста, односно да се биде победник. 

• Ликовите и задачите ги паметат и театарската претстава ја 
напоменуваат како едно од најубавите денови на училиште. 

• Мотивација да решаваат и потешки задачи со цел да се 
„докажат“ пред ликовите од приказните или пред самите 
себе.  
 
Препреки за време на имплементацијата на овој пристап: 

• Децата не знаат како да се однесуваат со интерактивни мето-
ди, односно сите зборуваат во ист глас и јак тон при што се 
создава врева и мешаница која тешко се смирува особено во 
4-то и 5-то одделение. 

• Кај момчињата се јавува тенденција на исмејување. 
• Се делат во групи момчиња и девојчиња односно момчињата 

повеќе се идентификуваат со „машките“ ликови, а девојчи-
њата со „женските“. 

• Веднаш се забележува недостаток на работа во поголем прос-
тор, децата немаат чувство за соработка помеѓу себе односно 
за заедничко решавање на задачи. 

• Поинтересно им е кога некој не знае отколку кога некој знае. 
 

7. ИДНИНАТА НА МАТЕМАТИЧКИТЕ ПРИКАЗНИ 

Методолошкиот пристап за време на наставата по математика 
треба постојано да биде под лупа. Да се надградува, но и да го следи 
современиот општествено-технолошки развој. Примената и искорист-
ливоста на математичките приказни во наставата од страна на наставни-
ците е најголем показател за нивната ефективност. Повратните инфор-
мации се позитивни и потврдни: сите деца без исклучок се вклучуваат 
со заинтересираност и внимание на часот. 
      Основната идеја е воведување на приказните и драмската интерпре-
тација во наставната програма по математика како начин на учење на 
некои од лекциите по математика во основното образование. 
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Пренесување на приказната преку драма, затоа што класичниот 
начин на учење во кое наставникот зборува, а децата седат и се само 
слушатели се чини дека не раѓа плодови. Но, исто така е важно да се на-
помене дека во класичниот начин на предавање малку се обрнува вни-
мание на соработката меѓу учениците, солидарност, сочувство, [5]. 
      Ваквиот методолошки пристап треба да се вметне во секоја училни-
ца. Тој може да допре до учениците кои на друг начин не може да се из-
разат себеси, како и да постави предизвици за оние коишто веќе го 
совладале концептот. Приказните и нивната драмска интерпретација 
претставуваат забавен начин на учење. Иако емоциите и учењето на ва-
ков начин се категорично когнитивно одделени, тие всушност многу 
суптилно се испреплетуваат едни во други. Кога емоционално се 
поврзуваме со поимот што го учиме, многу подобро го разбираме. То-
гаш децата полесно паметат. Кога предаваме користејќи ја уметноста, 
ние се поврзуваме преку искуството со нов стимул. Предавањето со 
употреба на приказни и нивна интерпретација ги спојува емоциите и 
учењето. 
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ГЕОМЕТРИСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПРЕКУ РАБОТНИ ЛИСТОВИ И ВИДЕО ЛЕКЦИИ 

Адријана Тодорова 1 

 
1. ВИДЕО ЛЕКЦИИТЕ ВО НАСТАВАТА 

Отсекогаш помеѓу учениците постојат страв од математиката и 
стереотипи дека само на избрани ученици им „оди“ математиката. Нас-
тавникот како креатор на часот ја има главната улога во рушењето на 
тие стереотипи и во совладувањето на стравот од математика. Негова 
задача е да потикне интерес и љубопитност кај учениците кон предме-

тот користејќи различни наставни форми и методи. Во време на забрзан 
развој на технологијата, која им е достапна на учениците, видео лекци-
ите подготвени од наставникот, поставени на интернет и достапни во 
секое време, претставуваат интересен начин да ја поттикнат детската 
љубопитност. Наставникот при подготвувањето на овие видео матери-
јали ја прилагодува нивната содржина на целите на наставата и на пот-
ребите на наставниот час. Видео лекциите во наставата како начин на 
реализирање на наставниот материјал  може да бидат применети на по-
веќе начини. 

Во зависност од содржината на видео лекцијата, таа може да биде 
применета и за повторување на веќе научениот материјал и за учење на 
нова наставна содржина. Доколку е употребена за повторување на изу-
чена наставна содржина, видео лекцијата им помага на учениците да ги 
потврдат стекнатите знаења со цел да ги применат во нова наставна 
единица. Ако видео лекцијата е употребена за учење на нови наставни 
содржини, тогаш таа може да биде применета на повеќе начини. 

Видео лекцијата на која ѝ соодветствува наставен лист за решава-
ње, може да биде начин на учење на наставниот материјал за време на 
часот или дома. Доколку учениците ја гледаат видео лекцијата дома, то-
гаш може да се примени концептот на таканаречената flipped classroom 
или превртена училница. Превртена (неконвенционална) училница е 
педагошки модел во кој предавањата и домашната работа се превртени, 
[1]. Превртената училница се применува на тој начин што учениците
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дома го гледаат видеото во кое е презентирана нова наставна содржина, 
а за време на наставниот час го применуваат наученото. Ако видео лек-
цијата се применува на самиот час, прво учениците ја гледаат, а потоа 
донесуваат заклучоци и истите ги применуваат во решавање на задачи.  
 Предностите од учењето преку видео лекции се, [1]: 

• самостојно учење; 
• учење со индивидуално темпо; 
• можност за навраќање на одредени делови од лекцијата со 

цел нивно разјаснување; 
• учениците можат активно да учествуваат, да ги тестираат 

своите способности и да го применуваат во активна 
настава. 

Недостатоци на овој вид на учење се следниве, [2]: 
• слаб квалитет на видео снимката; 
• можноста дека нема секој ученик да го изгледа видеото во 

својот дом (доколку се применува превртена училница) или 
нема да го изгледа со полно внимание; 

• при овој вид на самостојно учење преку видео лекциите го 
нема асистирањето на наставникот кој им дава насоки за 
размислување; 

• доколку сами гледаат, учениците немаат можност за поста-
вувањe прашања . 

Лекциите кои се презентирани во овој труд претежно одговараат 
за учење на нова наставна содржина, но и за повторување на веќе нау-
ченото доколку има потреба од дообјаснување на поимите воведени 
преку нив. Тие претставуваат објаснување на геометриските трансфор-
мации и решање задачи од претходно даден наставен лист изработен во 
GeoGebra, [3]. Можат да бидат применети на самиот час во кој ученици-
те ги гледаат лекциите до моментот во кој се даваат решенијата на зада-
чите, потоа сами ги решаваат и на крај ги проверуваат, или, доколку не 
можат да се снајдат со решавањето продолжуваат со гледање на видео-
то, а потоа решаваат други задачи. Можат да бидат применети и кај 
превртената училница во која дома учениците како домашна задача го 
сработуваат претходно кажаното, а на часот дават свои заклучоци и 
мислења за новите наставни содржини.  
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2. КООРДИНАТЕН СИСТЕМ И КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ 

 Наставната содржина Координатен систем и координати на 
точки - 2 е воведена на следниот начин, [4]. Прво на учениците им се 
дава наставен работен лист изработен во GeoGebra, на кој се понудени 
три задачи, а во исто време и нивните решенија (Слика 1 и Слика 2). 
 

 

Слика 1. Работен лист: Координати на точки (прв дел). 
 

 
Слика 2. Работен лист: Координати на точки (втор дел).
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Потоа на учениците им се прикажува видео лекцијата Координа-
тен систем, координатна рамнина и координати на точки, [4], во која 
постепено се воведени новите поими. 
 Наставни цели кои се реализираат преку оваа лекција се: 

• запознавање со координатен систем и координатна рамнина; 
• поим за координати на точки; 
• читање на координати на точки; 
• одредување на координати на точки. 

Во видео лекцијата прво е воведен поимот координатен систем и 
координатна рамнина. Преку воведот од ова видео, учениците се запоз-
наваат со составните делови на координатниот систем апсцисната (х-
оска), ординатната (y-оска) и координатниот почеток, како и со 
поимот координатна рамнина, како што е прикажано на Слика 3. 

 
Слика 3. Координатен систем и координатна рамнина. 

 
Откако учениците се запознаваат со тоа што претставува коорди-

натниот систем, во видеото следи објаснување дека координатниот 
систем служи за одредување на положбата на точка во рамнина. По-
ложбата на точка во рамнината одредена е со нејзините  координати - 
апсциса и ордината,  прикажано на Слика 4. 
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Слика 4. Координати на точки. 

 
Во продолжение на видеото е претставена поделбата на коорди-

натната рамнина на четирите квадранти (Слика 5). 
 

 

 

Слика 5. Поделба на координатната рамнина на квадранти 

Со ова завршува воведувањето на нови поими во видеото, а про-
должува објаснување на решенијата на задачите од работниот лист
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(Слика 2). Секоја од задачите прво се покажува на посебен слајд, а 
потоа се прикажува нејзиното решение (Слика 6 − 8).  

 

 
Слика 6. Решение на првата задача од работниот лист: Координати на точки 

 

 
Слика 7. Решение на втората задача од работниот лист: Координати на точки
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Слика 8. Решение на третата задача од работниот лист: Координати на точки 

 
При реализација на оваа наставна содржина учениците на почето-

кот од часот го гледаа делот од видео лекцијата за воведувањето на но-
вите поими. Потоа имаа задача да нацртаат сами координатен систем и 
да внесат точка со дадени координати. Оние ученици кои не успеаа да 
ја извршат задачата, наредниот пат го гледаа видето на делови, при што 
правеа паузи во гледањето после воведувањето на секој нов поим. По 
воведувањето на поимите координатен систем и координатна рамнина, 
тие самите цртаa координатен систем, а потоа нанесуваа координати на 
точки. По решавањето на работниот лист, сите ученици направија про-
верка на решенијата. Очекуваните исходи на часот кај сите ученици беа 
во согласност со поставените цели. 

3. ОСНА СИМЕТРИЈА 

Преку видео лекцијата Осна симетрија, [5], се реализираат след-
нитe цели од наставата: 

• учениците да научат што е осна симетрија; 
• што е оска на симетрија; 
• што е оригинал, а што слика; 
• примена на осна симетрија. 

На Слика 9 даден е воведот од видео лекцијата во кој е дефинира-
на осната симетрија. 
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Слика 9. Поим за осна симетрија 
 

На наредниот слајд (Слика 10) е даден пример на пресликување на 
триаголник при осна симетрија и е воведен поимот осносиметрични 
точки.  

 

  
Слика 10. Пресликување на триаголник при осна симетрија
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Во продолжение на видеото се даваат задачите од работниот лист, 
секоја на посебен слајд, а по секоја задача се дава и нејзиното решение. 

Задача 1. Направи слика на четириаголникот MNPQ при осна си-
метрија, каде што р е оската на симетрија. 

Слика 11. Сликата за првата задача од работниот лист: Осна симетрија. 

Слика 12. Решението на првата задача од работниот лист: Осна симетрија. 

 Задача 2. Направи слика на точката А(2,2) во однос на координат-
ните оски. Сликата  добиена при осна симетрија во однос на  х оската 
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нека е точка А1, а точката која е осносиметрична на точката А во однос 
на у оската нека е точката А2. Одреди ги координатите на сликите. 

   Слика 13. Решението на втората задача од работниот лист: Осна симетрија. 

Задача 3. Даден е триаголникот ABC, чии темиња имаат координати 
А(3,4), B(-3,1) и C(-5,3). Направи слики на триаголникот при осна симетрија 
во однос на координатните оски. Означи ги координатите на темињата на 
добиените слики. 

   Слика 14. Решението на третата задача од работниот лист: Осна симетрија.
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Слика 15. Четврта задача од работниот лист: Осна симетрија 

Слика 16. Дел од решението на четвртата задача од работниот лист: 
Осна симетрија
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Видео лекцијата „Осна симетрија“ беше применета во превртена 
училница. Учениците дома го гледаа видеото, а на часот дискутираа за 
решенијата на Задача 1, Задача 2 и Задача 3 утврдувајќи ги научените 
поими. Задача 4 ја решија во школскиот двор поставувајќи се како на 
Слика 16. 

4. МАТЕМАТИЧКИ ЛАМПИОН

Видео лекцијата Математички лампион, [6], се однесува на гео-
метриските трансформации ротација и транслација. Целите кои треба 
да се постигнат преку видеото се изучување на ротација и транслација и 
нивните елементи и нивна примена.  

За да го привлече вниманието на учениците, видеото почнува како 
разговор меѓу момче и девојче кои добиле домашна задача да нацртаат 
лампион применувајќи ротација и транслација. Наставниот лист кој е 
наменет за оваа наставна содржина е прикажан на  Слика 17. 

Слика 17. Работен лист: Математички лампион. 

Девојчето дава дефиниција за транслација и ја објаснува, а момче-
то го прави истото за ротација. Дадени се примери во кои постапно се 
објаснува начинот на примена на транслацијата и ротацијата. 

На Слика 18 е даден пример кој во видето постапно ја покажува 
транслацијата на триаголник за две единици нагоре и три единици на-
десно. Овде е спомнат и поимот вектор кој не го изучуваат учениците 
по актуаелната наставна програма, но кој ќе го среќаваат во понатамош-
ната работа. 
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Слика 18. Пример за транслација на триаголник 

Примерот преку кој ротацијата е објаснета во видеото со сите неј-
зини елементи е даден на Слика 19. 

Слика 19. Пример за ротација на четириаголник 

Примената на транслација при креирањето на лампионот и реше-
нието на првата задача од работниот лист е прикажано на Слика 20. 
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Слика 20. Решение на првата задача од работниот лист: 
Математички лампион. 

Решението на Задача 2 и крајниот изглед на лампионот е следниот, 
прикажан на Слика 21. 

Слика 21. Решение на втората задача од работниот лист: 
Математички лампион 

 Видеотo завршува со предлог за учениците на истиот начин да 
дизајнираат сопствен лампион. 

Учениците видеото го гледаа на самиот час и преку него ги учеа 
геомериските трансформации ротација и транслација. Тие го решаваа 
наставниот лист со проверка на решенијата, а потоа сами креираа сопс-
твени дизајни. Два од лампионите кои учениците сами ги креираа со 
примена на ротација и транслација се прикажани на Слика 22 и Слика 
23.
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Слика 22. Дизајн од ученици 1 

Слика 23. Дизајн од ученици 2. 
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МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, 4 (2018), 51 − 62          
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СПОРЕДБА НА НАСТАВНИТЕ ТЕМИ „ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА“ И 
„ГЕОМЕТРИЈА И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ“ ЗА IX ОДДЕЛЕНИЕ 

Палифрова Валентина 1 

Математиката, како задолжителен предмет кој се изучува во ос-
новното образование, во последните 10 години двапати подлегна на 
промени во наставниот план и програма и тоа во учебната 2007/2008 и 
етапно по одделенија во периодот од 2014 до 2016 година. Во учебната 
2015/2016 година, се воведоа промени и во предметната настава по 
математика. Притоа, бројот на часовите во VI одделение, се зголеми од 
4 часа неделно, на 5 часа неделно. Бројот на часовите во VI одделение, 
се зголеми од 4 часа неделно, на 5 часа неделно. Во другите одделенија 
бројот на часови остана непроменет. И наставната програма претрпе 
промени, при што некои наставни содржини се заменети со нови 
наставни содржини. Тоа доведе до промена и неусогласување на 
стратегиите и критериумите за оценување.  

Веќе подолго време се забележува низок степен на усвојување на 
наставните содржини. За да може да се согледа проблемот и да се над-
мине, авторот дојде на идеја да направи споредба на темите од областа 
геометрија кои се изучуваат по старата и по новата наставна програма 
во деветто одделение.  

Во Табелата 1 е наведен бројот на часовите и месеците предвиде-
ни за обработка на темите предвидени за деветто одделение според про-
грамата од 2008/2009 година. По старата програма предвидени се че-
тири теми (Табела 1), а од областа геометрија, тоа е последната тема 
„Геометриски тела“. Наставните единици за оваа тема се следните: 

• Точка, права и рамнина;
• Две прави;

• Две рамнини;
• Паралелно проектирање. Ортогонална проекција;

• Претставување на геометриски тела со цртеж;
• Призма. Видови призми. Дијагонални пресеци;
• Паралелопипед. Мрежа и плоштина на призма;

• Волумен на полиедар. Волумен на квадар и коцка;
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• Волумен на права призма; 
• Пирамида. Плоштина на пирамида; 

• Волумен на пирамида; 
• Цилиндар. Плоштина и волумен; 

• Конус. Плоштина и волумен; 
• Топка. Плоштина и волумен; 

• Веројатност. 

Табела 1. Распределбата на часови за секоја тема по  
  програмата од 2008/2009 година.

НАСТАВНА 
ТЕМА 

БРОЈ НА ЧАСОВИ ЗА: 
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В
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 н
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иј

а 
по

 м
ес

ец
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Сличност на 
триаголници 

13 16 2 1 32 IX, X, XI 

Линеарна 
равенка, 
линеарна 
неравенка и 
линеарна 
функција 

18 20 2 1 41 XI, XII, I, II 

Систем 
линерани 
равенки 

8 18 2 1 29 II, III 

Геометриски 
тела 18 21 2 1 42 III, IV, V, VI 

В к у п н о: 57 75 8 4 144 
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Споредба на темите Геометриски тела и Геометрија и решавање проблеми...  
 

Новата наставна програма по Кембриџ предвидува пет наставни 
теми од кои геометриски се темите „Геометрија и решавање проблеми“ 
и „Мерење и решавање проблеми“. Распределбата на часовите за овие 
две теми е дадена со следната табела: 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
 

К
ом

би
ни

ра
ни

 ч
ас

ов
и:

 

 

Ча
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ви
 за
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он
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ли

да
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ја
 

 

Ча
со

ви
  з

а 
пи

см
ен

а 
ра

бо
та

  

 

 

Вкупно 

Прво полугодие 
    

1В: Геометрија и решавање 
проблеми 

8 0 0 8 

1Г: Мерење и решавање 
проблеми 3 3 1 7 

Второ полугодие     

2В: Геометрија и решавање 
проблеми 14 1 0 15 

2Г: Мерење и решавање 
проблеми 6 3 1 10 

Табела 2. Распределбата на часови за секоја тема по  
  програмата од 2014/2015 година. 

Наставни единици за темата „Геометрија и решавање проблеми“ 
се следните. За прво полугодие:  

 Три димензии; 
 Осна симетрија во три димензии; 
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 Тесалација; 
 Опишување трансформации; 
 Зголемување и сличност; 
 Задачи за повторување. 

За второ полугодие: 

 Конструкција на прави; 
 Конструкција на правилни многуаголници; 
 Геометриско место на точки; 
 Агли на многуаголник; 
 Правилни мозаици; 
 Мапи и азимут; 
 Питагорова теорема; 
 Примена на Питагорова теорема. 

Повеќе за плоштина и волумен на геометриските тела е дадено со 
темата „Мерење и решавање проблеми“. Наставните единици за оваа 
тема се: 

Прво полугодие 

 Претворање мерни единици 
 Плоштина 
 Круг 
 Задачи за повторување 

Второ полугодие: 

 Средна брзина; 
 Изведени мерни единици; 
 Волумен; 
 Призма и цилиндар; 
 Задачи за повторување. 

И двете разгледувани наставни програми по предметот математи-
ка, имаат свои предности и недостатоци. За конкретна споредба, како 
цел на овој труд, избрани се теми кои „се совпаѓаат“. Идејата на
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споредбата е да се увидат добрите и лошите страни на понудените прог-
рами, со цел поуспешна реализација од страна на наставниците и 
повисок степен на усвоено знаење кај учениците, односно усвојување 
на нови поими и нивна примена при решавањето на задачи. 

За наставната тема „Геометриски тела“ се предвидени 42 часа во 
текот на една учебна година и тоа 18 часа за обработка, 21 час за 
активности, 2 часа за контролни и писмени работи и 1 резервен час. 
Наставните единици содржат дефиниции, изведени формули и задачи 
со различни нивоа на тежина, подредени од полесни кон потешки. 
Темата се изучува само во второто полугодие и нема навраќање на неа.  

По тековната програма, за двете геометриски теми се предвидени 
40 наставни часа и тоа, во двете полугодија заедно за темата „Геометри-
ја и решавање проблеми“: 22 часа за обработка, 1 час за консолидација 
и ниту еден час за контролна или писмена работа, додека за темата 
„Мерење и решавање проблеми“: 9 часа за обработка, 6 час за консоли-
дација и 2 часа за контролни и писмени работи. 

Задачите кои се зададени се од различни нивоа на тежина, разбир-
ливи се и со истражувачки карактер. Темите се изучуваат со спирален 
приод, т.е. застапени се во двете полугодија. Новите поими се утврдува-
ат, за потоа да се прошират и применат и во едноставни и во посложени 
задачи. За директна споредба ќе илустрираме неколку задачи од двете 
програми на конкретните теми. 

По направената анализа на темите од геометрија според учебници-
те [1], [2] и [3], во продолжение се презентирани задачи од типот на за-
дачи кои се среќаваат во овие учебници, со минимално променети ус-
лови, со цел да бидат споредливи.  

Задача 1 (според старата програма од 2008/2009) 
Пресметај ја плоштината на права триаголна призма со висина 7 

cm, чија основа е правоаголен триаголник со катети 6 cm и 8 cm.  

При решавањето на оваа задача, ученикот треба да ги знае след-
ниве поими: права призма, триаголна призма, основа и висина на приз-
ма, а треба да ја знае и формулата за плоштина на призма. Обично, од 
ученикот се бара да знае да направи скица во којашто ги внесува даде-
ните елементи и која ќе го доведе до решението (Скица 1). Потоа, уче-
никот ја запишува формулата за пресметување плоштина на призма:
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 2P B M= +  и притоа треба да знае што значат ознаките B и M, т.е. да 
знае дека B е плоштина на основата, а M e плоштина на бочната повр-
шина. 

 
Скица 1. Скица на зад. 1 што ја решавал ученик по програма 2008/2009. 

Ученикот потоа пристапува кон определување на плоштината на 
основата, зашто е дадено дека основата е правоаголен триаголник со ка-

тети 6 cm и 8 cm и пресметува: 26 8 24 cm2 2
a bB ⋅ ⋅= = = . Како да се оп-

редели плоштината на бочната површина? Ученикот треба да знае дека 
бочната површина се состои од 3 правоаголници и треба да ја знае 
формулата за пресметување плоштина на правоаголник. Користејќи ја 
скицата, ученикот ја изведува формулата 

( )М a H b H c H a b c H= ⋅ + ⋅ + ⋅ = + + ⋅ , 

каде што c е должината на хипотенузата (којашто тој ја нема пресмета-
но). Ученикот го пресметува c по Питагорината теорема: 2 2 2c a b= + , 
т.е. добива дека 10c = cm. Бидејќи ги добил сите елементи за пресмету-
вање на М, ученикот добива дека 

( )8 6 10 7 24 7 168М = + + ⋅ = ⋅ =  cm2. 

На крајот, ја пресметува плоштината 2 24 168 216P = ⋅ + =  cm2 . 

Задача 2 (тековна програма 2016/2017), [1]. 
Пресметај ја плоштината на призмата дадена на Слика 2.
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Слика 2. Скица на зад. 2 што ја решавал ученик по програма 2016/2017. 

При решавање на задача 2, земена како пример од тековната прог-
рама, ученикот за да започне со решавање на задачата треба да препоз-
нава призма, видови призма, кои се основни, бочни рабови и висина на 
призма. Од цртежот, ученикот воочува кои ѕидови се основа на приз-
мата, а кои се бочни ѕидови. Врз основа на своите претходни знаења 
дека плоштината на призмата претставува збир од плоштината на 
основата и бочната плоштина ја запишува формулата: 2Р В М= + .  

Потоа, ученикот, бидејќи е означен прав агол при основата, 
констатира дека станува збор за правоаголен триаголник и ја 
пресметува хипотенузата со помош на Питагорината теорема, т.е. 
пресметува дека c = 10 cm.  Потоа, ученикот ја пресметува плоштината 

на основата по формулата 26 8 24 cm2 2
a bB ⋅ ⋅= = = . Бидејќи учениците 

изучуваат само прави призми (иако поимот права призма не се 
спомнува експлицитно во материјалот), ученикот забележува дека 
бочната површина е составена од 3 правоаголници: еден со страни 

6 cm,  H 7 cmа = = , друг − со страни 8 cm,  H 7 cmb = = , трет − со 
страни 10 cm,  H 7 cmc = = , па применува формула за пресметување 
плоштина на правоаголник за секој од нив. Тука ќе забележиме дека 
дадениот цртеж во учебникот има една мана, а тоа е неозначен прав 
агол меѓу основата на призмата и нејзината висина (т.е. еден бочен раб).   
Ученикот добива дека: 

6 7 8 7 10 7 (6 8 10) · 7 168М = ⋅ + ⋅ + ⋅ = + + = cm2. 
Потоа, ја пресметува плоштината на призмата 

= 2·24 168 = 216Р +  cm2. 
Да забележиме дека оваа задача би имала поголем „истражувачки“ 

момент, кога би се работело за коса призма (во тој случај нема доволно
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елементи за да се реши задачата), но тој поим не се изучува по оваа 
програма.  

Дејствија кои ги преземаат учениците и придобивките и недос-
татоците за учениците во првата задача. Текстот на задачата ди-
ректно открива за каква призма станува збор. Учениците мора добро да  
ги знаат дефинициите не само за разни видови призми, туку и да имаат 
претходни познавања од геометрија во врска со разни рамнински фи-
гури, но и формули за пресметување на нивната плоштина. Самостој-
ното цртање скица на призмата развива креативност и педантност кај 
учениците. Бидејќи задачата има неколку меѓучекори, ученикот треба 
да се одлучи од каде да тргне. Во следниот чекор ќе сфати дека има 
доволно елементи за да ја пресмета плоштината на основата и ќе ја 
пресмета. Имајќи предвид дека се дадени катетите на правоаголниот 
триаголник, ученикот потоа ќе ја пресмета должината на хипотенузата,  
а потоа и плоштините на бочните ѕидови. Некои од учениците работат 
со броеви, а некои со формули. Првите добиваат краен резултат со број, 
а вторите добиваат формула, за којашто би заклучиле дека како општа 
формула може да се применува и за други триаголни призми со основа 
правоаголен триаголник. Особено големо е задоволството на ученикот 
кој ќе дојде до една таква општа формула.  

Дејствија кои ги преземаат учениците и придобивките и недос-
татоците за учениците во втората задача. Даден е само цртеж на кој 
се вметнати димензиите. Пред ученикот е проблем, кој врз основа на 
цртежот (кој како што веќе забележавме, не е добар), треба да го одреди 
видот на призмата, да разликува основен раб, бочен раб и висина на 
призма. Само така ќе знае да одреди која од дадените димензии на кој 
вид раб соодветствува. Ученикот врши подготовка за решавање на зада-
чата врз основа на претходни знаења. Мора да воочува, функционално 
да размислува и заклучува, а на таков начин ја развива способноста за 
самостојно учење. Ученикот активно учествува во решавање на зада-
чата, а наставникот само го насочува како да дојде до точното решение. 
Ученикот е вклучен во активен мисловен процес, истражува и зак-
лучува врз основа на вооченото. 

Да разгледаме задача за волумен на призма, [1], од темата „Мере-
ње и решавање проблеми“. 
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Задача 3 (тековна програма 2016/2017), [1]. 
Пресметај го волуменот на призмата дадена на цртежот, во cm3. 

Потоа, пресметај го волуменот на призмата во mm3. 

 
Слика 3. Задача по програмата од 2016/2017, [1]. 

Зададената задача кај ученикот го активира мисловниот процес, 
процесите на истражување, воочување, заклучување. Дејствија кои 
треба да ги преземе ученикот се: 

− Очигледно, основите се правоаголни триаголници (иако правиот 
агол кај триаголникот чија „хипотенуза“ со должина 4 cm не е означен). 
Јасно, ученикот ги анализира и препознава основите и основните 
рабови на призмата. 

− Ученикот претпоставува дека се работи за триаголна призма со 
основа правоаголен триаголник (овде мислиме само на права призма, 
зашто само таква се учи). Се создава активен мисловен процес, и 
претходно знаење дека бочниот раб соодветствува со висината на права 
призма.Да забележиме повторно дека не е означен прав агол меѓу 
основите и еден од бичните рабови (па кога цртежот би бил малку 
полош, некој би бил наведен дека може да стане збор и за потсечена 
пирамида). 

− Прво треба да провери дали фигурата на цртежот е навистина 
триаголна призма со основа правоаголен триаголник, т.е. дали страните 
на триаголникот со должини 2,4 cm, 3,2 cm и 4 cm ја задоволуваат 
равенката 2 2 2c a b= + . Овде всушност се јавува истражувачки процес, 
се отвара активен мисловен процес.  

− Откако ќе утврди дека навистина станува збор за призма, ја на-
ведува формулата за пресметување на волуменот, т.е. да го формулира 
проблемот;
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− Ги повторува единиците мерки за волумен; 
− Претвора една единица мерка во друга. 

Јасно, ученикот ја решава задачата на тој начин што ја запишува 
формулата за пресметување волумен на призма ·V B H= , т.е.  

2, 4·3, 2 ·3, 62V = =13,824 cm3. 

Во вториот дел од задачата се бара волуменот да се запише во 
mm3. Една мерка за волумен е 1000 пати поголема од 10 пати помалата 
соодветна мерка за должина, т.е. во оваа задача 1 cm =10 mm. Овој 
момент е повторување на изучениот материјал и ни дава навраќање 
повеќе пати во текот на годината, т.е. 1 cm3 = 1000 mm3, од каде што 
добиваме дека  V = 13824 mm3.  

Јасно, ученикот може да постапи и поинаку, т.е. да ги претвори 
дадените должини од една мерна единица во друга, т.е. во милиметри, а 
потоа на ист начин како погоре да го пресмета волуменот. 

Ќе направиме споредба на уште две задачи од рамнинска геомет-
рија. Задача 4 и Задача 5 се среќаваат во учебниците по програмата од 
2008/2009 година и по тековната програма од 2016/2017 година, со 
минимално променети услови, со цел да бидат споредливи. Со промена-
та на условите не е сменет типот на задачата. 

Задача 4 (според програмата од 2008/2009) 
Да се пресмета должината на кружен лак со радиус r = 10 cm и со 

централен агол α = 1800.  
При решавање на оваа задача ученикот треба да знае да го запише 
периметарот на кружница со помош на радиус и бројот π . Потоа, треба 
да знае да ја одреди должината на кружен лак ако е познат радиусот и 
централниот агол. Ученикот црта скица во која ги вметнува елементите 

што се дадени во задачата. Ученикот ја запишува формулата 0
2
360
rl απ= , 

при што треба да знае дека α  е централниот агол на лакот изразен во 
степени, а потоа да ја замени бројната вредност за радиусот и центра-
лниот агол α  и на крајот, да ја пресмета должина на кружниот лак:    

 
0

0
2 10 180 2 10 =  10 · 2360

l ⋅ ⋅ π ⋅ ⋅ ⋅ π= = π  cm, или, приближно 31, 4  cm.
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Задача 5 (тековна програма 2016/2017), [1].  
Пресметај го периметарот на фигурата: 
 

 
 

                                          20 cm 
                 Слика 4. Задача по програмата од 2016/2017, [1]. 

При решавање на оваа задача ученикот „препознава“ полукруг. 
Ученикот воочува дека периметарот на дадената фигурата се состои од 
половина од периметарот на круг и дијаметарот на тој круг чија 
должина е 20 cm. Имајќи предвид дека дијаметарот е двојно поголем од 
радиусот на кругот, ученикот утврдува дека радиусот изнесува 10 cm. 
Потоа, го пресметува периметарот на кругот (применува претходно 
стекнато знаење, т.е. формулата 2L r= π ) кога 10r =  cm и добива дека 

20L = ⋅ π  cm. Значи, периметарот на кругот треба да го подели на два 
еднакви дела (добива 10 ⋅ π  cm) и да го додаде дијаметарот (20 cm).Спо-
ред тоа, периметарот на дадената фигура е  10 20⋅ π + = 10 ( 2)⋅ π + cm.  

Барањето во Задача 4 е директно зададено, исто како и сите пот-
ребни податоци за да се направи пресметката. Во Задача 5, даден е само 
цртеж со позната димензија за дијаметарот на полукругот. Една слабост 
на оваа задача е што ако цртежот не е многу прецизен, може да станува 
збор и за кружен отсечок (но, тоа не се учи според оваа програма, па 
нема „опасност“ учениците што учат по оваа програма да се збунат). Да 
забележиме и дека Задачата 4 е полесна од Задачата 5. Без сомнение 
ученик којшто учел по програмата 2008/2009 ќе знае да ја реши и оваа 
задача, а и задачата кога станува збор за периметар на фигура којашто 
се состои од кружен отсечок заедно со неговата тетива.    

 Тековната програма очекува ученикот да утврди што е дадено, 
што се бара и сам да дојде до потребните податоци кои ќе ги замени во 
формулата врз основа на даден цртеж, додека по претходната програма, 
покрај тоа што ученикот треба да одреди што е дадено и што се бара во 
една (само) текстуално зададена задача, треба добро да ги вледее пои-
мите, да знае да направи добар цртеж, во него да ги внесе дадените 
елементи и да ги поврзе со формули што претходно ги изучувал.
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Очигледно е дека барањата на програмата од 2008/2009 година се пого-
леми. 

Секој ученик го прима  знаењето и го искажува на свој начин. 
Вештината на пренесување на знаење ја реализира (носи) наставникот, 
додека учебникот е само извор на знаење кој на ученикот му помага во 
совладување на наставните единици и проширување на знаењата. 

Неопходно е да се надмине проблемот на квалитетот на основното 
образование. За идните генерации да израснат и да се изградат како 
зрели личности, потребно е да стекнат соодветно образование. Мора да 
се пронајде начин учениците да се мотивираат и да се посветат на 
учење со цел повеќе да научат, а наставниците да се мотивираат да 
бидат посветени на својата професија како мисионери меѓу учениците. 
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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  
СРЕДНО УЧИЛИШТЕ? 

Маријана Димитриевска 1 

Филип Младеновски 2 
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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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Со какви предзнаења по математика учениците од IX одд. преминуваат во ... 

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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ПРИМЕНА НА ПРОГРАМСКИОТ ПАКЕТ MATHEMATICA  
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ПОИМОТ ГРАНИЦА НА НИЗА 

Ѓорѓи Маркоски 1 

 
Според наставниот план и програма за средно образование, 

поимот низа се изучува во IV година, [3], [4]. Разбирањето на поимите 
низа и граница на низа е од суштинско значење, пред сè за оние учени-
ци кои своето образование ќе го продолжат на техничките и природно-
математичките факултети. Иако се работи за ученици кои веќе подлабо-
ко и посуштински ја изучуваат математиката како наставен предмет, 
способни се да вршат апстракција и да согледуваат аналогии, препорач-
ливо е да се направи визуaлизација на поимот граница на низа. Воедно 
ова е успешен начин учениците кои имаат посолидни познавања на 
програмските јазици да го запознаат пакетот Mathematica. 

Mathematica е софтверски пакет кој се применува во математиката, 
инженерството, техниката и други дисциплини, [5]. Создаден е во 1988 
година од Stephen Wolfram, подоцна развиен од група математичари и 
програмери. Овој пакет, кој сѐ уште се развива,  може да извршува ма-
тематички операции, прави пресметки со голема точност, црта графици 
на функции во две и три димензии, дава можности за визуaлизација на 
графиците за полесно испитување на нивните својства, овозможува и 
создавање на динамички ориентирани наставни содржини. 

Постоечките учебници по математика за средно образование 
содржат повеќе примери за поимот граница на низа, [1], [2]. Ќе бидат 
презентирани примери за воведување на поимот граница на низа кои-
што ќе придонесат за разбирање на поимот, а пакетот ќе се користи за 
извршување на бројните операции и цртањето кои не се главен дел од 
објаснувањето. На овој начин поимот граница на низа е подобро визу-
елно објаснет, а заштедено е и времето за пресметување. 

Пример 1. Даден е правоаголен триаголник ABC , со прав агол во 
темето B . Од темето на правиот агол се спушта нормала кон 
хипотенузата, па на тој начин се добиени два правоаголни триаголници 

1ABA  и 1A BC . Потоа од точката 1A  се спушта нормала кон BC  и добие-
ни се три правоаголни триаголници. Оваа постапка продолжува како на 
Слика 1. При создавање на програмскиот код за примерот, без ограни-
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чување на општоста, практично е да се земе триаголник со темиња 
( ) ( )0,0 , 1,0  и ( )1,2 , чија плоштина е еднаква на 1. Потоа, се пресмету-

ваат збировите од плоштините на добиените триаголници  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
, , ,...ABA ABA A BB ABA A BB A B AP P P P P P∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆+ + +  

На овој начин е формирана низа која се стреми кон плоштината на 
дадениот триаголник т.е. кон 1. 

 

Слика 1. Правоаголен триаголник со темиња ( ) ( )0,0 , 1,0  и ( )1,2   

                 и формирање на триаголниците во него.  

Еве како изгледа програмскиот код од примерот.  

 
Слика 2. Програмски код за Пример 1. 

82 
 



Програмскиот пакет Мathematica и поимот граница на низа 

Во овој дел се дефинира функција за извршување на пресметки на 
плоштините на триаголниците, нивните збирови и разликата меѓу 
плоштината на триаголникот ABC  и збирот на плоштините на 
добиените триаголници. Излезот, односно визуелниот дел се прави со 
наредбата Animate, прикажана на Слика 3. 

 
Слика 3. Примена на наредбата Animate. 

Покрај цртежот може да се прикаже и текст со кој полесно се 
следи бројот на нацртани триаголници и добиенaтa разлика од збирот 
на нивните плоштини и плоштината на почетниот триаголник. Со 
променливата q , корисникот го избира бројот на триаголници, а со 
лизгачите x  и y  го подобрува видното поле.  
 Со мала промена на програмскиот код може да се добие 
различен излез. На пример, со променливата l , која зависи од ,q x  и y , 
се овозможува внесување на бројот на триголници и параметрите за 
видното поле, а се прикажуваат и членовите од добиената низа.
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Слика 4. Внесување на бројот на триголници и параметрите за видното поле. 

Дефинирањето на поимот граница на низа преку „ 0nε − “ ([1]), 
предизвикува посериозни нејаснотии кај учениците. Тие најчесто ја 
меморираат постапката без подлабоко да навлезат во нејзината сушти-
на. Дури има и такви кои ќе бидат способни да ја искажуваат дефини-
цијата без грешка и да го одредуваат 0n , но не се во состојба да го 
објаснат поимот граница на низа. Затоа сметам дека следниот пример ќе 
придонесе за избегнување на нејаснотиите. 

Пример 2. Дадени се низа 
3

3

2
10n

na
n

=
+

 и 0,05ε = . На координатен 

систем се внесуваат паровите ( ), nn a  за 1,2,3,...n = . Нацртани се 

правите lim nn
y a ε

→∞
= − , lim 2nn

y a
→∞

= =  и lim nn
y a ε

→∞
= + . Нека lim nn

b a
→∞

= . 

Овде, јасно, 2b = . Програмата проверува кои точки од низата се 
наоѓаат меѓу правите y b ε= −  и y b ε= + . Се прикажуваат само 
членовите од низата кои не лежат меѓу правите y b ε= −  и y b ε= +  (во 
овој случај такви се седум точки, односно точките надвор од epsilon 
околината на b ). Потоа, програмата престанува со прикажување на 
членови, што значи дека бараното 0n  е 8. Целата ситуација се прикажу-
ва графички. Притоа се прикажуваат првите 10 членови на низата, од 
кои 3 члена кои припаѓаат во ε  околината на границата на низата. 
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 Програмскиот код прикажан на Слика 5 дозволува промена на 
низата и вредноста на ε . При внесувањето на низата на  треба да се 
внимава таа да биде монотона, затоа што може да се случи на пример, 
вториот член да важи 2| |a b ε− < , додека 3| |a b ε− > , па програмата ќе 
заврши, а нема да се прикаже границата на низата.  

 

Слика 5. Приказ на првите 10 членови на низата 
3

3

2
10n

nа
n

=
+

 и 0,05ε =  

околина на границата на низата. 

Добро е наставникот да избере различни вредности за ε , со што 
кај учениците ќе се создаде претстава за врската меѓу ε  и 0n . Овој 
програмски код може да се промени по избор на наставникот за да се 
презентираат и објаснат повеќе поими поврзани со низи. 

При објаснувањето на поимот граница на низа добро е да се 
претстават повеќе членови на низата, со што воедно ќе се објасни и 
врската со поимот точка на натрупување на низа. На Слика 6 
прикажани се, како точки рамнина, првите 100 членови на низата 

3

3

2
10n

nа
n

=
+

.
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 Слика 6. Првите 100 членови на низата 
3

3

2
10n

nа
n

=
+

, како точки во рамнина. 

На Слика 7 прикажани се, како точки на права, првите 100 

членови на низата 
3

3

2
10n

nа
n

=
+

. 

 

    Слика 7. Првите 100 членови на низата 
3

3

2
10n

nа
n

=
+

, како точки на права. 
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За реалниот број b  се вели дека е точка на натрупување на низата 
( )na  ако во секоја околина на b  има бесконечно елементи од ( )na . 

Честопати учениците ги поистоветуваат поимите граница на 
низа и точка на натрупување на низата. Затоа корисно е после овие 
примери да се внесе низа која има повеќе точки на натрупување. 

Пример 3. Низата ( )
3

31
10

n
n

na
n

= −
+

 има 2 точки на натрупување. 

Тие се 1 и −1.  

На слика 8 првите 14 членови на оваа низа се прикажани како 
точки во рамнина.   

 

Слика 8. Првите 14 членови на низата ( )
3

31
10

n
n

na
n

= −
+

 како точки во 

рамнина. 

За низата ( )na  се вели дека е конвергентна ако нејзината граница е 

реален број. Ако границата на низата не постои или е ∞  или −∞ , се 
вели дека таа е дивергентна. 

Во продолжение ќе бидат претставени неколку примери кај кои 
може да се насети конвергенција или дивергенција на дадените низи.
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Пример 4. Нека е дадена низата ( )1 n

na
n
−

= . 

Со наредбата 

а[n_]:=(-1)^n/n; ListPlot[Table[{n,а[n]},{n,1,50}]] 

графички се прикажуваат првите 50 членови на низата (Слика 9).  

10 20 30 40 50

0.2

0.1

0.1

0.2

 

Слика 9. Графички приказ на првите 50 членови на низата 
( )1 n

na
n
−

= . 

Ова е пример на низа чии членови го менуваат знакот, а таа 
конвергира кон 0. 

Пример 5.  Кај низата  

, ако е делив со 4
1

2 , ако има остаток 1 при делење  со 4
1

3 , ако има остаток 2 при делење  со 4
1

4 , ако има остаток 3 при делење  со 4
1

n

n n
n

n n
na

n n
n

n n
n


 +

 += 

 +



+

88 
 



Програмскиот пакет Мathematica и поимот граница на низа 
 

со  

а[n_]:=Switch[Mod[n,4],0,n/(n+1),1,2*n/(n+1),2,3*n/(n+1),3,4*n/(n+1)]; 
ListPlot[Table[{n,а[n]},{n,1,260}]] 

се добива приказ на првите 260 членови на низата. Притоа се гледаат и 
точките на натрупување, кои во овој случај ги има 4, и тоа се реалните 
броеви 1, 2, 3 и 4. . 

50 100 150 200 250

1

2

3

4

 
Слика 10. Графички приказ на првите 260 членови на низата ( )nа . 

Пример 6. За низата  

0

1
!

n

n
i

a
i=

=∑  

со  

a[n_]:=Sum[1/Factorial[i],{i,0,n}]//N;  

b[n_]:=(1+1/n)^n//N;k=1000;  

s=ListPlot[Table[{{n,a[n]},{n,b[n]}},{n,1,k}]];  

t=Plot[E,{x,0,k}];  

Show[s,t] 

се добива 
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Слика 11. Графички приказ на првите 1000 членови на низата 
0

1
!

n

n
i

a
i=

=∑  и 

правата y e= . 

Тука може да се согледа конвергенцијата на дадената низа кон бројот 
e , кој е претставен со хоризонталната линија.   
 Се надевам дека наведениве примери ќе бидат корисни за 
подобро разбирење на поимите низа, конвергенција на низа и точка на 
натрупување. Овој пристап на визуелизација на низите од броеви, може 
да се прошири и примени при визуелизација на други поими од 
наставната програма по математика, како на пример изводи, тек и 
график на функција, интеграли и слично. 
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МЕЃУНАРОДНИ ТЕСТИРАЊА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ 
И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА − ПРЕДИЗВИК ЗА Р. МАКЕДОНИЈА 

Лидија Кондинска 1 

 
Република Македонија има учествувано на меѓународните тести-

рања: PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science Study) и PISA (Programe 
for International Student Assessment). Овие тестирања овозможуваат да 
се направат споредувања на способностите на учениците на различни 
возрасти и за некои предмети на меѓународно ниво. 

PIRLS е проект на Меѓународната асоцијација за евалуација на 
едукативните достигнувања (IEA) и е воден од Меѓународниот студис-
ки центар TIMSS и PIRLS на Бостонскиот колеџ во соработка со свет-
ска мрежа на организации и претставници од земјите учеснички. Се 
спроведуваат редовни интернационални компаративни проценки за 
постигањата на учениците по математика и наука (TIMSS) и читање 
(PIRLS) во повеќе од 60 земји. TIMSS и PIRLS заедно го сочинуваат 
основниот циклус студии на IEA со седиште во Амстердам и со голем 
центар за обработка на податоци и истражувања во Хамбург. IEA 
спроведува меѓународни компаративни студии за постигнувањата на 
учениците од 1959 година. 

Програмата за меѓународна проценка на учениците PISA е сора-
ботка меѓу земјите-членки на ОЕЦД (Организација за економска сора-
ботка и развој). Се спроведува преку Меѓународниот конзорциум, пред-
воден од Австралискиот совет за образовни истражувања (ACER). Кон-
зорциумот го вклучува холандскиот национален институт за образовни 
мерења (CITO), Служба за образовни тестирања (ETS), Westat од САД и 
Националниот институт за образовни истражувања од Јапонија. 

1. МЕЃУНАРОДНИ ТЕСТИРАЊА 

1.1. МЕЃУНАРОДНО ТЕСТИРАЊЕ PIRLS 

PIRLS обезбедува меѓународно компаративни податоци за тоа 
колку добро читаат  децата. Исто така, собира значајни информации за:
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националните наставни планови за читањето, како е организиран обра-
зовниот систем, домашната средина на учениците за учење, училишна-
та клима и ресурси, и, како наставата се реализира во училниците. Ова 
меѓународно тестирање со TIMSS обезбедува информации за ка-
рактеристиките на учениците во четврто одделение во клучните облас-
ти на читање, математика и наука. 

PIRLS обезбедува единствена можност за споредба на читањето, 
знаењето и вештините на учениците од четврто одделение во земјите од 
целиот свет, а на наставниците и креаторите на политиката им овозмо-
жува да ги испитаат другите образовни системи и дискутираат за 
начини за подобрување на квалитетот на образованието на сите учени-
ци.  Ова тестирање во однос на читањето се фокусира на три аспекти и 
тоа: целите на читање; процесот на разбирање; навиките за читање и 
ставовите кон читањето. 

PIRLS се спроведува на секои пет години од 2001 година и од 2001 
година биле вклучени 36 различни земји-образовни системи. Пет 
години подоцна (од 2006 година) било спроведено второто тестирање, 
кое вклучило ученици од 45 образовни системи. Со PIRLS 2011 година 
биле опфатени 53 образовни системи во кои учествувале ученици од 
четврто одделение. За четвртото тестирање во 2016 година биле вклуче-
ни 54 образовни системи, вклучувајќи ги и САД. За првпат PIRLS во 
2016 година иницирал  воведување на иновативна проценка на онлајн 
читањето наречено ePIRLS. Како нов начин на тестирање на учениците, 
ePIRLS овозможува да се разбере колку се успешни образовните 
системи во подготвувањето на учениците во четврто одделение да 
читаат, разбираат и интерпретираат онлајн информации, [9]. 

Целната популација на PIRLS се ученици кои имаат четиригодиш-
но образование, сметано од прватата година од ISCED – прво ниво, што 
одговара на четвртото одделение во повеќе земји. 

За учениците од четврто одделение има тест за читање и прашал-
ник за ставовите на учениците кон читањето и нивните навики за чита-
ње. Опсегот на читање се проценува со користење на информативен 
текст и литературен текст. Проценката вклучува читање по делови на 
текстот, проследени со прашања од отворен тип и прашања со повеќе-
член избор во врска со текстот. 
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Покрај тоа, на наставниците и директорите на училиштата им се 
даваат прашалници за да се соберат информации за нивните искуства со 
учениците во развивање на способностите за читање и писменост. На 
овој начин, PIRLS обезбедува секоја земја да има богат извор на инфор-
мации за фактори кои влијаат врз постигнувањето на учениците во 
читањето. Од прашалниците за учениците, родителите, наставниците и 
директорите, добиваме информации за тоа како културното потекло, 
наставната пракса, целите наведени во предметната наставна програма, 
како и образовното управување влијаат на постигнувањата на учени-
ците. 

1.2. МЕЃУНАРОДНО ТЕСТИРАЊЕ TIMSS 

Истражувањето TIMSS е меѓународна компаративна студија која 
се реализира во повеќе од 60 земји со цел да се утврди нивото на знаење 
на учениците од математика и природни науки, да се испита поврзанос-
та на постигањата на учениците со наставните планови и програми, 
условите кои има во училницата за настава и учење, организацијата на 
училиштето и домашните услови. TIMSS индирекно ги следи методите 
кои се користат во наставата, нејзиниот квалитет, квалитетот на содр-
жините на учебниците, како и начинот на стручно усовршување на 
наставниот кадар.  

Ова тестирање им овозможува на земјите кои зеле учество да ги 
воочат релевантните слабости и да донесат соодветни одлуки за потреб-
ните промени на образовниот систем. Исто така, овозможува поттикну-
вање на превземање на мерки за подобрување на квалитетот и 
стандардите на образованието. Земјите кои учествуваат во ова тестира-
ње добиваат податоци за постигањата на учениците по математика и 
природни науки. Тоа претставува важен податок кога се разгледува да-
ли образовниот  систем во областите кои се испитуваат овозможува на-
предување и во која мера. 

Покрај постигнувањето на учениците, со ова тестирање се собира 
широк спектар на податоци, конкретно за: курикулумот, наставната 
практика, условите во училиштето и семејните услови, интересите и 
ставовите на учениците. Со други зборови, овие податоци дават цело-
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сен преглед на воспитно-образовниот процес и претставуваат основа за 
објаснување на причините за постигнувањата на учениците.  

TIMSS истраживањето се реализира од 1995 година, на секои 
четири години. Во TIMSS се испитува постигнувањето на учениците на 
две возрасни нивоа, на крајот од четврто и на крајот од осмо одделение 
во основното образование. Притоа, тие се дефинираат како одделенија 
кои одговараат на четири и осум години на образование соодветно, 
броејќи од првата година ниво 1 според ISCED1. Доколку во некои 
земји учениците се помали во четврто одделение од 9,5 години или во 
осмо одделение помали од 13,5 години, тогаш на тие земји им се 
препорачува да учествуваат ученици од петто, односно деветто одделе-
ние. Земјите кои учествуваат на ова тестирање, имаат можност да го 
спроведат во двете одделенија или во едно од нив. Република Маке-
донија учествуваше со ученици од осмо одделение во три циклуси на 
мерење на постигањата на учениците и тоа: TIMSS-R 1999; TIMSS 
2003; TIMSS 2011, [7].  

Подготовките и реализацијата на тестирањето трае околу две 
години. Една година пред тестирањето се реализира пилот-тестирање 
на примерок кој е различен од оној кој ќе биде избран при главното 
тестирање. Училиштата и учениците се избираат од Статистичкиот 
центар во Канада по статистички модел, а критериумот според кој се 
прави селекцијата го избира APOSO (Агенција за предучилишно, осно-
вно и средно образование). Во Република Македонија тоа го прави Др-
жавниот испитен центар во соработка со Бирото за развој на образова-
нието. Во истражувањето TIMSS 2015, во четврто и осмо одделение, 
учествувале 57 земји и 7 регионални области со 580 000 ученици.  

Примерокот на ученици кој ќе се тестира се избира во два чекори. 
Во првиот чекор се врши случаен избор на училишта, според бројот на 
ученици, а во другиот чекор се прави случаен избор на паралелките од 
училиштата кои се избрани во првиот чекор.  

Задачите кои се даваат при тестирањето распоредени се во 14 
тестови и секој ученик пополнува еден тест. Секоја задача се појавува 
само во два теста. Секој тест овозможува увид во постигнувањата на 
учениците иако секој ученик решава релативно мал број на задачи од 
секоја од областите на кој се однесува тестот.  Во секое ново  TIMSS
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истражување се воведуваат нови задачи. Меѓународната верзија на 
задачи е дадена на англиски јазик. Во секоја земја тестовите се 
преведени на јазикот на кој се врши тестирањето. На преводите им се 
прави проверка со цел да бидат меѓународно споредливи и прилагодени 
на националниот контекст, од аспект на математичката терминологија. 

Пример 1. Задача која била на TIMSS тестирањето. 
Ако во 100 g од некоја храна има 300 калории, колку калории има 

во порција од 30 g од оваа храна? 
а) 90 
б) 100 
в) 900 
г) 1000 
д) 9000. 
Пример 2. Задача која била на TIMSS тестирањето, [11]. 
Цената C за печатење покани се состои од фиксна цена 100 денари  

и цена од 6 денари за секоја отпечатена покана. Која од равенките може 
да се употреби за определување на цената за печатење n покани? 

а) C = (100 + 6n) денари 
б) C = (106 + n) денари 
в) C = (6 + 100n) денари 
г) C = (106n) денари 
д) C = (600n) денари. 

Во тестовите покрај нови, се користат и задачи од предходното 
тестирање, со што се овозможува споредување на резултатите од раз-
лични години на тестирање. Тоа значи дека резултатите од тестирањето 
во 1995 година и од тестирањето 1999 година се ставени на иста скала и 
може да се направи споредување на постигнувањата на учениците во 
1995 година и постигнувањата на учениците на тестирањето во 1999 го-
дина. Ова се правело во секое наредно тестирање, така што резултатите 
од TIMSS 2003, 2007, 2011 и 2015 се поставувале на иста скала и со тоа 
се овозможува да се согледаат настанатите промени во  постигањата на 
учениците.  

Мерењето на постигнувањата на учениците во оваа студија се 
однесува на содржински и когнитивен домен. Содржинскиот домен да-
ва опис на предметните содржини, а когнитивниот домен дава опис на
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когнитивните вештини и операции кои се очекува од учениците да ги 
прават при изучување на одредени содржини, како на пример:  поз-
навање факти, поими и процедури; примена на знаењата и  решавање на 
сложени проблеми. 

Концептуалната рамка на ова истражување, покрај проверување 
на постигнувањата на учениците, ги испитува и факторите кои влијаат 
на образованието и воспитувањето на учениците. Во истражувањето 
TIMSS 2015 испитуваните фактори биле распоредени во пет области и 
тоа: национален контекст и заедницата во која се наоѓа училиштето; 
училиште; настава; карактеристики и ставови на учениците и домашни 
услови.  

Информации за сите овие области се собираат со прашалници кои 
се пополнуваат во училиштето во текот на истражувањето. Има пра-
шалник за учениците, наставниците и директорот, прашалник кој го по-
полнуваат родителите на учениците кои се тестираат, како и прашалник 
за курикулумот. 

1.3. МЕЃУНАРОДНО ТЕСТИРАЊЕ PISA 

PISA е меѓународна студија која ги мери способностите и знаење-
то на учениците на 15-годишна возраст за читање, математика и при-
родни науки на секои три години на крајот на задолжителното образо-
вание. Оваа студија се фокусира на: способноста на учениците во чита-
ње со разбирање и критички пристап кон читањето на пишаниот мате-
ријал;  научна писменост − идентификување научни прашања, користе-
ње научни сознанија, идентификување на содржината во научните ис-
тражувања и поврзување на научни податоци со докази. 

Со PISA се утврдува дали учениците можат да го репродуцираат 
знаењето; испитува колку добро учениците можат да го применат тоа 
знаење во непознати средини и во и надвор од училиштето.  

PISA е тековна програма која нуди увид во образованата политика 
и пракса, а тоа помага да се следат постигнувањата на учениците, начи-
нот на стекнување на знаења и вештини низ земјите од целиот свет и во 
различни демографски подгрупи во секоја земја. Наодите им овозможу-
ваат на креаторите на политиката низ светот да ги измерат знаењето и 
вештините на учениците во нивните земји и да ги споредат со оние во
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другите земји, [4]. Taa првпат е спроведена 2000 година. Според дизај-
нот, PISA ги нагласува функционалните вештини што ги стекнуваат 
учениците додека тие завршуваат со задолжително образование. PISA е 
координирана од Организацијата за економска соработка и развој 
(ОЕЦД), меѓувладина организација на индустријализираните земји и се 
спроведува во САД од страна на НВО. Собирањето податоци за најно-
вата проценка беше завршено во есен 2015 година. Република Македо-
нија досега учествувала во еден циклус на оценување, (PISA 2000). 

Истражувањето PISA 2015 се фокусираше на наука, читање, мате-
матиката и решавање проблеми. Во некои земји учениците беа тестира-
ни на компјутер, во други тестовите биле во печатена форма. Тестира-
њето трае два часа. Тестовите содржат прашања со повеќечлен избор и 
прашања кои од учениците бараат да ги конструираат сопствените од-
говори. Учениците, исто така, одговараат на прашалник, за кој се пот-
ребни 35 минути за да се заврши. Прашалникот бара информации за са-
мите ученици, нивните домови, и нивното учење. Директорите на учи-
лиштата пополнуваат прашалник кој се однесува на училиштето и сре-
дината за учење. За дополнителни информации, некои земји може да 
одлучат да се користи и  прашалник на наставниците. Во PISA 2015 во 
некои земји беше првпат користен прашалник, а исто така и прашалник 
за родителите, кои биле прашани за нивната перцепција и вклучување 
во училиштето на нивното дете, нивната поддршка за учење во домот, и 
очекувањата за кариерата на нивното дете, особено во областа на наука-
та. Земјите можат да изберат два други прашалници за учениците: едни-
от се однесува  за нивното познавање и користење на информатичка и 
комуникациска технологија; и вториот бара информации за образовани-
ето на учениците до денот на истражувањето, вклучувајќи и какви било 
прекини во нивното образование, и дали и како тие се подготвуваат за 
идната кариера. 

Пример 3. Задача која била на PISA тестирањето (Велосипедист-
ката Eленa). 

Елена од неодамна доби нов велосипед. Тој има брзиномерач на 
воланот. Брзиномерачот ѝ ја покажува на Елена должината на патот 
што го поминала и средната брзина на движење во текот на возењето.
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Прашање 1. На едно патување Елена поминала 4 km во текот на првите 
10 минути, а потоа уште 2 km во наредните 5 минути. Кое од следните 
тврдења е точно? 

А) Средната брзина на Елена била поголема во текот на првите 10 
минути, отколку во наредните 5 минути. 

Б) Средната брзина на Елена била иста во текот на првите 10 
минути и во наредните 5 минути. 

В) Средната брзина на Елена била помала во текот на првите 10 
минути, отколку во наредните 5 минути. 

Г) Не е возможно да се донесе заклучок за средната брзина на 
Елена врз основа на дадените информации. 

Прашање 2. Елена возела 6 km до куќата на својата тетка. Брзиномера-
чот покажал дека средната брзина во текот на целото патување била 18 
km/h. Кое од следните тврдења е точно? 

А) Елена пристигнала до куќата на тетка ѝ за 20 минути. 
Б) Елена пристигнала до куќата на тетка ѝ за 30 минути. 
В) Елена пристигнала до куќата на тетка ѝ за 3 часа. 
Г) Не е возможно да се одреди за колку време Елена пристигнала 

до куќата на тетка ѝ. 

Прашање 3. Елена се возела со велосипед од својата куќа до реката која 
е оддалечена 4 km. За тоа ѝ биле потребни 9 минути. На враќање се 
возела по пократок пат со должина 3 km. За овој пат ѝ биле потребни 
само 6 минути. Колкава е средната брзина (во km/h) со која се движела 
Елена во текот на патувањето до реката и назад? 
Одговор: Средната брзина за целото патување е _________ km/h, [12]. 
 

2. ПОСТИГНУВАЊАTA НА УЧЕНИЦИТЕ ОД 
   Р. МАКЕДОНИЈА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ТЕСТИРАЊА  
   PIRLS, TIMSS И PISA 

Учениците од основните и средните училишта на Република 
Македонија покажуваат слаби резултати. Причините за таквите постиг-
нувања може да се добијат од прашалниците за учениците, наставници-
те, родителите и директорите, за кои може да се каже дека не се корис-
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тат во доволна мера за да се унапреди квалитетот на образованието во 
Република Македонија.  

Наставните програми по математика се менуваат во последните 15 
години на секои пет години. Направени се последните реформи 2013 
година и пред да се направи меѓународното тестирање TIMSS 2019 го-
дина повторно се планираат реформи на наставните програми без ис-
тражувања и анализи.  

Ако се направи споредба со најуспешните земји, може да се види, 
на пример на TIMSS тестирањата, Сингапур на основното ниво на 
знаење има 80% од учениците, а на напредното ниво дури 50%. Тогаш 
може да се постави прашањето во што е тајната на тие образовни 
системи? Зошто се толку успешни? Одговорот на овие прашања не 
може да се донесе само врз основа на еден фактор кој влијае на постиг-
нувањата на учениците, па и препораките не може да бидат едноставни 
и еднозначни. Учењето на учениците го има во училиштето, семејство-
то и надвор од училиштето, па затоа постигнувањата на учениците на 
меѓународните тестирања се разгледуваат од повеќе аспекти, како што 
спомнавме во првиот наслов од оваат тема (општествената средина на 
национално и локално ниво, семејството, училиштето, училницата и 
влијанието на самите карактеристики на учениците и нивните ставови 
кон учењето). Ако се следи само влијанието на општествената средина, 
тогаш културните, социјалните, политичките и економските фактори 
влијаат на учењето на учениците. На национално ниво, клучните 
карактеристики на образовната политика се однесува на тоа како на 
најдобар начин да се реализира наставната програма по предмети. 
Успехот на една земја во обезбедување на успешна настава по 
математика зависи од многу национални карактеристики, наставната 
програма по математика, карактеристиките на наставниците и нивното 
образование, следење на реализацијата на наставната програмa по мате-
матика. А во контекст на ова дејствуваат факторите кои веќе се спомна-
ти. За да се даде одговорот на прашањата потребно е да се стави акцен-
тот на вреднување на образованието, дали тоа се вреднува и дали пове-
ќето нивоа на образование води кон повисок животен стандард. Азис-
ките земји се успешни, бидејќи кај нив образованието високо се вредну-
ва, а тоа влијае на мотивацијата кај учениците за учење, родителите, на
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значењето кое го има професијата наставник и на сите други фактори за 
постигнувањето на учениците. 

Раната математичка писменост не значи пресметување, што роди-
телите го очекуваат од градинките. Раната математичка писменост  тре-
ба да опфаќа развивање на математичкото мислење кое значи подреду-
вање, мерење и воочување во секојдневните активности, пред сè преку 
игри, како и во разговор со возрасните, во кој децата го учат мате-
матичкиот речник (повеќе, помалку, да се додаде, да се одземе, да се 
подели...), формираат математички поими, испитуваат математички 
појави и процеси и се поттикнуваат на размислување. Раната матема-
тичка писменост опфаќа активности во кои децата на обични предмети 
може да ги воочат сличностите и разликите, според големината да под-
редуваат во низа, според количината, време, да воочат што е горе, долу, 
пред, над, зад... А дури потоа доаѓа броењето и пресметувањето. 
Меѓутоа планираните реформи на наставната програма по математика 
за прво одделение планира раната математичка писменост со учениците 
да започне на шест годишна возраст. Прашање е што ќе се работи со 
учениците во детските градинки, ако образовната политика ги планира 
како задолжителни. Образовната политика во Република Македонија 
треба да го планира задолжителното одење во детски градинки за да 
може сите ученици да имаат исти услови на учење пред започнување на 
основното образование, бидеќи меѓународните тестирања PIRLS и 
TIMSS укажуваат дека семејството и домашните услови за учење кон-
тинуирано влијаат на раната математичка писменост, влијаат и после 
одење на учениците во училиште. 

Ниските постигања на учениците од основните и средните учи-
лишта во Република Македонија се резултат на слабиот интерес на уче-
ниците кон училиштето, според кажувањата на учениците и наставни-
ците. Позитивниот став на учениците кон училиштето влијае на: нив-
ната мотивација, позитивното гледање на наставните предмети кои ги 
изучуваат и учењето на секој од предметите. Позитивниот став исто та-
ка влијае на ефикасноста на учењето. 

Имајќи предвид дека еден од факторите кои влијаат на постигања-
та на учениците на меѓународните тестирања е реализација на настава-
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та, може да се издвојат следните причини кои влијаат на постиганата на 
учениците: 
 Отсуство на самостојно читање на задачите, во кое учениците 

треба сами да интерпретираат и решат даден проблем со организи-
рање и толкување на дадени информации и избирање на стратегија 
за решавање. Затоа постигањата на учениците при писмените прове-
рувања и меѓународните тестирања, кога самите треба да читаат, 
анализираат, толкуваат и да изберат стратегија на решавање, се по-
мали. 

 Наставата е насочена кон пренесување и усвојување на готови 
знаења, место кон активно стекнување на новите знаења, преку 
нивна реконструкција или конструкција врз основа на претходното 
знаење или сознајните структури (начинот, стилот на мислење, 
расудување), па, дури и нивно менување. 

 Учениците обично учат процедури преку имитирање и вежбање 
наместо со разбирање и тешко е да се вратат назад и да се обидат да 
ја разберат процедурата откако ја примениле неколку пати. На при-
мер, ученикот кај операциите може да ги спроведе потребните про-
цедури без да има чувство за вредностите и броевите; или, може да 
ја знае постапката за одредување нула на функција, но не знае што 
значи нула на функција.  

 Не се дава доволно време за објаснување на начинот на решава-
ње на математичките проблеми. Првите размислувања на учени-
ците за даден проблем не се и нивните крајни или најдобри размис-
лувања. Преку нивното дополнително образложение, учениците 
често повторно ги оценуваат и менуваат своите одговори. Тоа му 
помага на наставникот подобро да разбере како учениците размис-
луваат за даден проблем. 

 Отсуствува прифаќање и охрабрување на различни постапки, 
методи и техники на решавање кои ги користат учениците. 
Кога им се дава ист проблем, учениците може да користат различни 
начини за да го решат. Она што е важно тогаш, е чекорите во реша-
вањето да се легитимни и одговорот да е точен. Кога постојат не-
колку патишта на решавање, важно е учениците да ги споредат. Во 
некои ситуации може да постојат повеќе можни одговори. Во тие
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случаи, важно е учениците да можат да ги објаснат и поддржат 
своите одговори, [1]. 

3. ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД Р. МАКЕДОНИЈА  
    ПРЕД ПРЕДИЗВИКОТ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ТЕСТИРАЊА 
    PIRLS, TIMSS И PISA 

Редовното спроведување на меѓународните тестирања во Републи-
ка Македонија ќе овозможи поголем просперитет и развој на државата. 
Во препораките на Европската Унија за воведување на стандардизиран 
образовен систем е наведено дека образовните системи треба да 
овозможат што подобри резултати по математика, читање и наука кај 
поголем број на ученици (Explaining Student Performances, 2005). Со 
редовно спроведување на меѓународните тестирања ќе се овозможи 
мерење на квалитетот на  образовниот систем, од каде што ќе произле-
гуваат препораките за подобрување на наставниот план и наставните 
програми по математика, како и на наставниот процес. На тој начин ќе 
се подигнуваат стандардите за образовен систем во Република Македо-
нија во насока на изедначување со стандардите на Европската Унија. Со 
овие тестирања ќе се добива јасна слика дали одиме напред или назад, 
како и каде заостануваме, а истовремено спроведуваме национални ис-
тражувања, со кои целосно следиме што се случува во нашиот образо-
вен систем и во кои сегменти има потреба од подобрување.  

Во основно образование направени се реформи на наставните про-
грами по математика до деветто одделение и истите се процесно развој-
ни, а во средно образование не се направени промени на наставните 
програми по математика. Добро е да се направат стандарди по матема-
тика за крај на основното образование кои во голема мера ќе се совпаѓа-
ат со когнитивните нивоа на TIMSS, и кои ќе бидат пратени со соодвет-
ните задачи од математика. Тие примери на задачи да вклучуваат знае-
ње, негова примена и размислување и таквите задачи да претставуваат 
насока во работата на наставниците. Друго, самите меѓународни испи-
тувања на знаењата се реализираат долго во нашата земја, но јавноста, 
како и вработените во образованието треба подобро да бидат запознати 
со нив. Областите и задачите од TIMSS се достапни за наставниците, но
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пред реализирање на истражувањата треба да има семинари и обуки за 
наставниците и да имаат време да ги воведат во својата наставна прак-
са. Тоа значи, на часовите по математика добро е да се решаваат задачи 
ослободени од меѓународните тестирања (TIMSS и PISA). Исто така, 
наставниците може да изработуваат задачи како задачите што се даваат 
на меѓународните тестирања, користејќи реални ситуации од секојднев-
ниот живот во кои учениците може да се најдат. На тој начин ученици-
те би добиле и одговор на прашањето: „Зошто учиме математика?“, 
кое станува се почесто со зголемување на нивната возраст. Со поврзу-
вање на математиката со реални животни ситуации, може од конкретно, 
полуконкретно, полуапстракно, да се дојде до апстракно и секој ученик 
да напредува според своите  способности.   

Решавањето задачи од секојдневниот живот ќе овозможи дизајни-
рање на наставата во која математиката ќе биде поинтересна, а учени-
ците ќе се тренираат за разрешување на најразлични проблемски ситуа-
ции. Со тоа ќе се подобри знаењето кај учениците на повисоко когни-
тивно ниво – примена на знаењата и размислување. 

Позитивното гледање на математиката од страна на учениците е 
важно за нивни подобри постигнувања. Истражувањата покажаа дека 
учениците кои имаат позитивен став кон математиката имаат и подобри 
постигнувања на меѓународните тестирањата. Затоа ангажирањето на 
учениците во наставата по математика е многу важно за поголеми 
постигнувања на учениците на тестовите по математика. 

Со TIMSS тестирањето добро е да се опфатат и учениците од 
четврто одделение, како што планира Република Македонија во TIMSS 
2019 година, па во наредниот циклус да се тестираат како ученици во 
осмо одделение. На тој начин ќе може да се испита напредувањето на 
учениците. Исто така, доколку TIMSS  и PISA  редовно се реализираат, 
тогаш ќе има целосно следење на образовниот систем во Република 
Македонија, како и слика за напредување на учениците по математика 
во средно образование и нивна подготвеност за полагање на државна 
матура, запишување на факултет и наоѓање на своето место на пазарот 
на трудот.  

Во наставата по математика потребно е да се поттикнуваат раз-
лични стратегии за решавање на проблеми, бидејќи не постои еден
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начин на поучување на сите поими, концепти, процедури и сл. Учени-
ците може да имаат подобри постигнувања кога наставниците користат 
различни приоди и техники во наставата. Со добро избраниот начин на 
поучување и учење се овозможува ученикот да го визуелизира и да го 
разбере концептот или поимот. 

4. ЗАКЛУЧОК 

TIMSS и PIRLS, како меѓународни тестирања кои ја опфаќаат ма-
тематиката, им овозможуваат на земјите кои учествуваат да донесат 
одлуки за подобрување на наставните програми по математика врз ос-
нова на докази. TIMSS и PIRLS исто така собираат детални податоци за 
фактори кои влијаат на учењето, вклучувајќи ги и училишните ресурси, 
ставовите на учениците, наставните практики и поддршката од дома.  

Направените анализи може да се користат за: развој на Наставниот 
план и програмите; воведување на систематски промени, воведување на 
задолжително предучилишно образование, рана јазична и математичка 
писменост; реформи и сл. 

Причините за слабите постигнувања по математика на учениците 
во Република Македонија на меѓународните тестирања TIMSS и PIRLS, 
може да се идентификуваат и надминуваат постапно врз основа на ана-
лиза на добиените информаци од тестовите и прашалниците. И врз 
нивна основа може да се прават реформи за развој на наставните прог-
рами по математика. Само тогаш редовното спроведување на ваквите 
тестирања нема да биде трошок, туку интервенција која ќе овозможи 
развој на образовниот систем во Република Македонија. 

Државниот испитен центар во соработка со Бирото за развој на об-
разованието, во октомври 2017 година реализираше обука со професо-
рите по математика од средните училишта на Република Македонија на 
тема: „Вклучување на активности за подготовка на учениците за PISA 
на задолжителната настава по математика во прва година од 
средното образование“. Целта на обуката беше професорите по 
математика средните училишта да се стекнат со знаења за планирање и 
решавање задачи по математика кои биле на меѓународните тестирања 
и изработување задачи според моделот на задачи од меѓународните 
тестирања. 
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КАКО СИНДРОМОТ ДИСЛЕКСИЈА ВЛИЈАЕ НА 
ПОСТИГНУВАЊАТА ВО МАТЕМАТИКАТА 

Билјана Божиновска 1  

 

1. ШТО Е ДИСЛЕКСИЈА? 

Дислексија е јазично базирано нарушување чии главни симптоми 
се потешкотии во читањето и пишувањето,  кои се неопходни вештини 
за напредување во современото образование. Доста често, доколку нав-
ремено не се откријат, учениците со синдромот дислексија се третираат 
како глупави или мрзеливи. 

Најновите сознанија говорат дека учениците со дислексија се уче-
ници со поразвиена десна мозочна хемисфера, за разлика од мнозин-
ството ученици кои се ученици со поразвиена лева мозочна хемисфера, 
[5]. Оние ученици чија десна мозочна хемисфера е поразвиена, размис-
луваат сликовито и полесно ја гледаат големата слика, односно 
главната идеја, за разлика од учениците со поразвиена лева мозочна хе-
мисфера кои лесно совладуваат бројки, букви и зборови. Како резултат 
на овие разлики во мозочните хемисфери постојат и разлики во проце-
сирање на информациите.  

 
Слика 1. Како лица со поразвиена десна мозочна хемисфера размислуваат за 
зборот “автомобил” (на сликата лево) наспроти луѓе со поразвиена лева 
мозочна хемисфера (на сликата десно). 

Сепак лицата со поразвиена десна мозочна хемисфера, по повеќе 
вложен труд, развиваат центар за читање и пишување во десната мозоч-
на хемисфера кој повторно не е толку ефикасен како оној во левата. Та-
ка овие лица остануваат спори читатели кои вложуваат многу повеќе 
мозочна енергија за да прочитаат или напишат помалку од останатите, 
[5].
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Слика 2. Мозочни регии кои се активираат кај лица со дислексија (десна мо-
зочна хемисфера), наспроти лица кои ефикасно читаат (лева мозочна хемис-
фера). 

Дислексијата е наследна и доживотна. Таа не е состојба која поми-
нува. Веќе е откриен и генот кој е одговорен за овој синдром. Обично 
се наследува преку едно колено, но доколку и двата родитела имаат 
дислексија, поголема е веројатноста дека таа ќе се појави и кај нивните 
деца, [5], [2]. Во светски рамки дислексијата е застапена со 15 − 20% од 
населението, додека во словенските говорни подрачја таа се јавува со 
10 − 15% застапеност. Со други зборови, во еден просечно училишно 
одделение од околу 25 ученици, има два до три ученика со дислексија, 
[2], [9]. 

2. ВЛИЈАНИЕТО НА ДИСЛЕКСИЈАТА ВО ЛИЧНИОТ РАЗВОЈ 

Генерално дислексичарите се натрпосечно интелигентни до ниво 
на генијалност, но доколку образовниот систем не е прилагоден на нив-
ниот начин на процесирање на информациите, овие ученици остануваат 
оштетени, тешко напредуваат во образованието и најчесто се етикети-
рани како мрзеливи или глупави. Како резултат на тоа тие ја губат 
својата самодоверба, и многу лесно можат да станат подложни на де-
ликвенција или алкохолизам. Затоа, од големо значење е навремено ди-
јагностицирање на оваа состојба кај индивидуата, како и соодветно 
нејзино третирање во семејството, но пред сè во образовниот систем, 
[4]. 
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Слика 3. Влијанието на дислексијата во личниот развој. 

Имајќи ja предвид поврзаноста на сите сфери од личниот развој 
кои би можеле да бидат засегнати кај лицето со дислексија и можноста 
таа негативно да влијае на нив, потребен е сеопфатен, научно базиран и 
осмислен пристап во рамките на образовниот систем кој ќе ги води 
учениците дислексичари низ образованието без поголеми тешкотии. Со 
други зборови, образовниот систем треба да се прилагоди кон лицата со 
поразвиена десна мозочна хемисфера, а училишниот кадар да се екипи-
ра со наставници, психолози и дефектолози кои координирано ќе рабо-
тат за детектирање на состојбата и надминување на потешкотиите кај 
ученицитe со дислексија.  

3. КАКО Е ТРЕТИРАНА ДИСЛЕКСИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА? 

Во Република Македонија сè уште не постои стратегија за трети-
рање на дислексијата. Образовниот систем во независна Република Ма-
кедонија воопшто не ја третирал оваа појава, ниту на Филозофскиот фа-
култет, ниту на наставните насоки од другите факултети. Генерации пе-
дагози, психолози, дефектолози, логопеди и наставници не се во состој-
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ба да ја препознаат дислексијата, а уште помалку да ја третираат и да 
работат со ученици коишто го поседуваат овој синдром.  

Значителни промени започнале да се случуваат пред околу 4 годи-
ни кога загрижени родители на деца со дислексија, не можејќи да доби-
јат соодветна помош за своите деца од постојните институции, го фор-
мирале здружението “Ајнштaјн” кое сè повеќе ја подигнува свеста за 
оваа појава и има реализирано значително многу проекти за решавање 
на овој проблем, [9]. Благодарение на зголемената свест и сè поголема-
та информираност на родителите и дел од наставниците, сега се прават 
напори оваа појава да биде третирана во новите реформи на Министер-
ството за образование. 

4. КАКО ДИСЛЕКСИЈАТА МОЖЕ ДА ВЛИЈАЕ НА 
ПОСТИГНУВАЊАТА ВО МАТЕМАТИКАТА? 

Дислексијата како синдром се манифестира на различни начини 
кај различни индивидуи. Таа различно се манифестира и  во однос на 
математичките способности кај различни индивидуи. Така, кај некои 
ученици овој синдром не мора да влијае воопшто на нивните матема-
тички способности, додека кај други може да има од слабо до силно 
влијание, [3]. Поради тоа што математиката се потпира на широк 
спектар од способности чии центри се сместени на двете мозочни 
хемисфери, може да се случи дислексичарите да бидат лоши во множе-
ње и употреба на алгоритми, но од друга страна да имаат поголеми 
способности за визуелно-просторно разбирање или препознавање на 
шаблони, а со тоа и подобра спосбност за разбирање на поимите од 
геометрија. Многу од дислексичарите имаат спосбност да ја видат вкуп-
ната слика што е потребна за критичко математичко размислување. За-
тоа и не треба на овие деца да се гледа како на бавни ученици. Тоа 
може да бидат деца со исклучителни способности. Во [6] се посочени 
неколку тешкотии кои се појавуваат поради дислексијата, а кои можат 
директно да влијаат и во напредокот при равивањето на математичките 
способности. Тоа се: 

− Тешкотии со читање и пишување; 
− Тешкотии во разбирање на јазичната терминологија; 
− Проблеми со визуелната и аудио перцепцијата; 
− Краткорочна работна меморија; 
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− Проблеми со следење редослед; 
− Организациски слабости и ориентација;  
− Проблеми со моториката. 

 
5. КОИ СЕ СИМПТОМИТЕ НА ДИСЛЕКСИЈА  

ПРИ РАБОТА СО МАТЕМАТИКА? 

Покрај поимот дислексија (тешкотии со читањето), потребно е да 
се препознаваат и соодветно да се разграничат следниве поими и нив-
ните значења: 

− Дисграфија (тешкотии со пишување); 
− Дискалкулија (тешкотии со сметање и усвојување на математич-

ки поими) и 
− Диспраксија (тешкотии со моторички активности). 
Овие синдроми и нивните симптоми често се јавуваат заедно кај 

еден ученик, но може да се појават и посебно. Битно е наставниците по 
математика да бидат запознаени со следните тешкотии со кои може да 
се  соочат учениците со дислексија и/или дискалкулија, а се поврзани со 
предметот математика, [6], како што се: 

− Тешкотии при набројување на деновите во неделата; 
− Тешкотии при набројување на месеците во годината; 
− Тешко помнење на таблицата за множење и одредени факти; 
− Немање чувство за поминато време и проблем со следење на 

временски рокови; 
− Тешко разбирање на задачите кои се поврзани со време; 
− Погрешно читање и именување на броевите (13 може да го про-

чита како триесет или 40 како четиринаесет и слично); 
− Проблем со едноставни операции (собирање, одземање, множе-

ње, делење); 
− Потешкотии при броење нанапред и наназад; 
− Потешкотии при именување на математичките симболи и запом-

нување на значењето на истиот симбол; 
− Проблеми со ментални пресметки; 
− Проблем со употреба на пари; 
− Проблеми со страните (лево/десно, напред/назад, пред/потоа, 

над/под); 
− Незабележување кога знакот се сменил (од “+” во “–“, на пр.); 
− Тешко префрлање од една тема на друга; 
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− Неправилно подредување на колоните (на пример при собирање, 
единици под единици, десетки под десетки, итн.); 

− Лоша презентација на буквите и математичките записи; 
− Тешко разбирање на текстуални задачи поради потешкотиите со 

читање; 
− Погрешно внесување броеви и знаци при користење калкулатор; 
− Грешки при употреба на децималната запирка; 
− Грешки при  работа со дропки; 
− Потешкотии при запомнување на алгоритмите (обично прескок-

нуваат чекор или погрешно го трансформираат алгоритмот) и сл.  

6. КАКО ДА ИМ СЕ ПОМОГНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  
СО ДИСЛЕКСИЈА ПРИ СОВЛАДУВАЊЕ  
НА МАТЕМАТИЧКИТЕ ВЕШТИНИ? 

Наставниците се најбитниот фактор во стремежот да им се помог-
не на учениците со дислексија. Тие поминуваат најмногу време со овие 
ученици во процесот на учење и нивниот пристап и придонес се од 
неизмерна важност за иднината на учениците со дислексија. Пред сè, 
наставникот мора да има основни познавања за дислексијата со што би 
бил во можност без поголеми проблеми да биде првиот кој ќе го пре-
познае ученикот кој се соочува со тешкотии во учењето токму поради 
оваа состојба. 

 
Слика 4. Една слика, илјада зборови! 

 
Постојат многу различни стратегии за еден наставник да ја прис-

пособи наставата за да им помогне на учениците со дислексија да нап-
редуваат во совладувањето на математичките вештини. Повеќето од
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овие предлози се добри за работа со било кој ученик, но посебно се бит-
ни за работа со учениците со дислексија. Така наставникот по матема-
тика би требало: 

− Да ги идентификува проблематичните точки кај ученикот со  
дислексија. Се мисли на сите можни потешкотии (од оние што се пого-
ре наброени) со кои ученикот може да се соочи поради синдромот дис-
лексија. 

− При воведување нови поими или при изучување на  нова лекци-
ја, секогаш да се започне од главната идеја. Во тој случај, потребно е 
прво да се објаснат целите, заклучоците и достигнувањата што треба да 
се усвојат, а потоа да се започне со предавање на лекцијата. Овие уче-
ници тргнуваат од еден факт или од заклучок и ги анализираат деловите 
за да го докажат или побијат фактот / заклучокот. Во таа насока секој 
пат треба да се поставуваат прашањата или задачите околу даден заклу-
чок или факт. Размислувајќи во целини, дислексичарите ќе процесираат 
наназад и од заклучокот ќе дојдат до информациите кои ја создаваат 
целината. 

− Да се посвети посебно внимание на изучувањето на поимите и 
разбирањето на математичкиот јазик, преку употреба на низа еквива-
лентни фрази. На пример, во еден работен лист, еднаш ученикот ќе тре-
ба да одземе 17 од 50, а следниот пат да реши 50 −17. Трет пат ќе треба 
бројот 50 да го намали за 17. И покрај тоа што сите три случаи се одне-
суваат на ист математички процес, ученик со дислексија може да има 
проблем да препознае дека се работи за иста задача. 

− Да му се помогне на ученикот да ги совлада алгоритмите (или 
методите) за решавање на одредена задача. На пример, како да започне 
со решавање, како да одбере процедура, како да премине од еден во 
друг чекор, како да ги запишува резултатите. 

− Поради тоа што тие размислуваат во целини, најдобро е лекција-
та како целина да биде завршена и усвоена за време на часот. Ако ја не-
маат главната идеја пред себе, постепеното усвојување кај нив е просле-
дено и со постепено заборавање, што обично се нарекува краткорочна 
загуба на меморијата. 

− Да се користи мултисензорен пристап во наставата. Овој 
пристап е корисен за развивање на апстрактното размислување кај
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учениците. Во рамките на овој пристап ученикот прво ги доживува 
визуелно математичките објекти или поими; потоа ги опишува со 
зборови; следно се користат цртежи за да се претстави она што е видено 
и на крај се користат математички симболи за да се запише, односно 
генерализира искуството. 

− Дислексичарите може да поставуваат многу прашања кои треба 
да им се одговорат. Без овие одговори тие ќе се чувствуваат „парализи-
рани“ и не ќе можат да продолжат со училишната работа. На прашања-
та на ученикот пожелно е да се одговара толку често колку што е пот-
ребно, но одговорите да бидат кратки, јасни и конкретни. Долгите 
објаснувања, различни пристапи, различни дефиниции или апстрактно 
објаснување, се многу заморувачки и тешки за овие ученици кои бараат 
конкретен одговор. 

− Пишувањето белешки од табла за дислексичарите е многу теш-
ко. Затоа би им било од голема помош доколку тие седат блиску до таб-
лата или доколку добијат веќе испечатени белешки. 

− Наставникот може да им подготви потсетник за домашна работа 
со одредени упатства и нумерирани чекори. Пр. 1) Пресметај ова; 2) 
Нацртај тоа; итн. Домашна работа напишана на компјутер треба да биде 
прифатена од наставникот. 

− Да се оценуваат нивните идеи, а не нивните технички грешки. 
Запишувањето на идеите е многу поважно отколку начинот на кој тие 
се запишани или грешките при пишувањето. Може да се користат ал-
тернативни начини да го искажат знаењето. Почесто да се оценуваат 
усно и за време на дискусии во текот на наставата. Да не се очекува 
многу од нивната писмена работа. 

− За време на писмена работа или усно испрашување, треба да им 
се дозволи повеќе време за читање, слушање, разбирање и пишување.  

− Наместо долги писмени задачи, може да изготвуваат проекти 
каде би ги вклучиле сите сетила. Тоа би можело да биде големо парче 
обоена хартија која ќе вклучува слики, цртежи, скици, појаснувања и на 
крај усно излагање на проектот. Дислексичарите учат најдобро преку 
проекти кои вклучуваат гледање, слушање, дискутирање и моделирање. 

− Охрабрувањето е многу значајно за учениците со дислексија. 
Пофалбата им дава сила. Критиката ги убива! Со нив треба да се работи
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внимателно. На учениците со дислексија им треба поттик за јакнење на 
нивната самодоверба, за потоа да научат да се справуваат со 
дислексијата. Тие веќе доживеале неуспех и длабоко во себе чувствува-
ат дека не се способни за учење. За да се поврати нивната самодоверба, 
потребно е да се пофалат и најмалите нивни достигнувања. Секое по-
добрување кај овие ученици е огромен успех за нив. Треба да се избег-
нуваат постапки коишто ја намалуваат нивната самодоверба. Од учени-
кот со дислексија не треба да се бара читање на глас! 

− Да се избегнуваат критики од типот дека не внимаваат или дека 
се мрзеливи. Ако изгледаат како да се занеле, тоа значи дека тие може-
би учат преку слушање или не можат веќе да ја следат лекцијата и се 
трудат да се справат со ситуацијата. Учениците со дислексија треба да 
работат понапорно за да дојдат до помал успех. Затоа тие имаат потеш-
котии да останат фокусирани при читање, пишување и слушање. Некој 
пат ученикот го има решено проблемот и кога изгледа занесено, всуш-
ност да се труди да најде друго решение или да разгледува друг аспект 
на проблемот, [7], [4].  

7. КОНКРЕТНИ УПАТСТВА ЗА РАБОТА НА  
ЧАСОТ ПО МАТЕМАТИКА 

Според постојните податоци, 40% од учениците со дислексија 
немаат проблеми со математиката. Многу од нив се успешни математи-
чари и во своите кариери ги комбинираат креативноста и математички-
те вештини, при што стануваат инженери или архитекти. Сепак, некои 
успешни возрасни со дислексија се сеќаваат на своите поранешни ис-
куства на учење математика со потешкотии и сведочат за нивно надми-
нување преку соодветна поддршка и пристап што им помогнало во 
понатамошниот успех и напредок во кариерата.  

Она што треба да се знае е дека нема еднозначен пристап во 
справувањето со дислкексијата и воопшто не е едноставно како што 
изгледа. Како што нарушувањата поврзани со дислексија не се исти, 
така и пристапот кон справување со дислексијата кај поединци не може 
да биде ист ни едноставен. Во секој случај, на учениците со дислексија 
им е потребна директна и експлицитна инструкција за задачата што тре-
ба да ја завршат, а приложената табела содржи поконкретни упатства за
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наставниците за индивидуално справување со можни проблеми кои би 
се јавиле поради конкретни проблематични точки кај ученикот, [1], [8]. 

Проблематични 
точки Реални проблеми 

Стратегии за 
надминување на 
проблематичните 
точки 

Бавно процесирање Потешкотии за работа со 
рокови и навремено 
завршување на задачата. 

 Губење во процесот. 

Неконзистентни 
перформанси. 

Може да резултира со 
квалитет или квантитет, 
но не и двете 
истовремено. 

Забавеност при работата. 

Потешкотии во решавање 
на проблеми. 

Дајте му повеќе време 
на ученикот. 

Очекувајте помалку од 
него. 

Краткорочна 
меморија и проблем 
со запазување на 
редоследот 

Потешкотии на 
запомнување на 
нумерички податоци, 
формули и специфичен 
вокабулар. 

Често заборавање на 
инструкции и појаснувања 

Заборава да подготви 
соодветни материјали за 
лекцијата 

Ги заборава процесите и 
методите на работа 

Го заборава редоследот на 
операциите. 

Не може да започне со 
задачите. 

Да се дозволи употреба 
на калкулатор. 

Да се дозволи употреба 
на готови таблици со 
формули и дефиниции, 
како и други поважни 
информации. 

Имајте модел со чекори 
и редослед за решавање 
на одреден 
проблем/задача.  

Имајте резервен прибор 
за ученикот. 
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Проблеми со 
визуелна и аудио 
перцепција 

Се збунува кај зборови 
кои звучат слично. На 
пример 40 и 14 
(четириесет и 
четиринаесет)  

Ги извртува броевите. На 
пример, 14 го пишува како 
41. 

Ги заменува или ги 
свртува буквите, бројките, 
знаците и симболите.  

Го губи местото кога чита 
прашања.  

Со потешкотии чита 
информации од табели и 
графици. 

Прави грешки при 
копирање/препишување. 

Не секогаш може да воочи 
сличности и разлики 
помеѓу формите. 

Користете картички 
каде броевите се 
напишани со цифри и 
зборови  

Користете обоена 
хартија за 
разграничување, 
доколку е потребно. 

Користете слики со 
зголемени графици, 
таблици и цртежи. 

Користете помош од 
друг ученик, кој би 
можел да го прочита 
прашањето за ученикот 
со дислексија. 

Проблеми со 
говорниот јазик 

Заборава имиња и написи. 

Ги меша математичките со 
поимите од говорниот 
јазик. На пример зборот 
тежина има различно 
значење во говорниот 
јазик и во математиката. 
Или пак зборот маса. 

Тешко го поврзува 
специфичниот вокабулар 
со одреден поим или 
формула. 

Потешкотии со 
текстуалните задачи и 
соодветна интерпретација 
на прашањата од задачите. 

Користете мемориски 
картички со дефиниции 
поврзани со одредени 
формули или методот 
што се изучува. 

Користете речник на 
термини за секоја нова 
област што се изучува. 
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Проблеми со 
моториката 

Правење грешки при 
пресметки, поради лош 
ракопис и лоша 
презентација на 
бројките/симболите. 

Потешкотии при цртање 
на графици и форми. 

Дозволете му на 
ученикот да користи 
хартија/тетратки со 
квадратчиња. 

Организирајте работа во 
групи, така што некој 
друг ученик од групата 
ќе ги запишува 
податоците и 
одговорите.  

Дозволете употреба на 
готови шаблони за 
цртање на форми и 
графици. 

Табела 1. Конкретни упатства за работа со ученици  
                 со дислексија на часот по математика. 

8. ЗАКЛУЧОК 

На дислексијата може да се гледа како различност при учење, но 
многу почесто подразбира потешкотија при учење, особено кога детето 
не напредува во училиште поради несоодветни наставни методи, пора-
ди што и се фрустрира, се заморува, се понижува или омаловажува. Ко-
га детето ќе ја изгуби самодовербата и почнува да мисли дека е глупаво 
или со ограничени способности, тоа се затвора во себе и не е во мож-
ност да совладува нови вештини во училиште како што е тоа предвиде-
но за неговата возраст и согласно образовната програма. Битно е да се 
знае дека за работа со овие ученици не е потребна посебна образовна 
програма, но е потребен посебен индивидуален пристап за оценување 
на знаењето на ученикот и поттикнување на неговиот напредок во сог-
ласност со светските препораки за работа со ученици со дислексија. Во 
основа е потребно основно запознавање со синдромот на дислексија од 
страна на едукаторот, запознавање со типичните грешки кои ги прават 
учениците кои го поседуваат овој синдром, како и психолошкиот 
профил и фрустрации со кои се соочуваат овие ученици. Целта е на уче-
никот да му се овозможи совладување на материјалот и напредок во 
образовниот процес, а со тоа  и помош во градење на неговата самодо-
верба и покрај пречките и фрустрациите со кои се соочува. 
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ВЛИЈАНИЕТО НА УСЛОВИТЕ ВО СЕМЕЈСТВОТО ВРЗ 
ИНТЕРЕСОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИКА 

Валентина Палифрова 1 

 
Една карактеристика на математиката како предмет е таа што сте-

кнатото знаење е трајно и служи за понатамошно напредување и 
повисок степен на знаење. Така на пример, ученик ако не ја научи 
таблицата за множење не може да напредува во погорните одделенија, 
или ако не ја разбере месната вредност на цифрите во еден број, не 
може да ги извршува зададените операции. Основното образование е 
период кога ученикот не само што стекнува со знаење, туку и се гради 
како личност за понатаму да продолжи како зрела индивидуа. Генера-
циите што поминуваат и оние што треба да дојдат, се градат како лич-
ност и стекнуваат образование и воспитание. Квалитетното образование 
е основа за општ развој на ученикот до зрела личност, [1,2]. 

Учениците го стекнуваат своето образование како резултат на тоа 
кој колку учел и се трудел, додека воспитанието се гради и стекнува од 
раното детство, па сè до крајот на животот. Главна и основна улога за 
развој на детето има семејството. Ако детето живее во семејство во кое 
има хармонија, љубов, почит и поддршка, тогаш тоа дете има и успех 
во учењето, [3,4]. Проблемите што ги имаат учениците како и праша-
њето „колку можам да учам математика“ се услови што влијаат врз нив, 
особено кога имаат страв од писмена работа или тест по математика. 
Токму тие услови во кои живеат, придонесуваат за постигнатиот успех 
по предметот математика, а мене ме поттикнаа да направам еден анке-
тен прашалник со кој ги испитувам овие проблеми, со цел да помогнам 
за нивно надминување. 

Истражувањето е направено во ОУ „Атанас Нивичански“, с. Нова 
Маала, о. Василево на 112 ученици од VI до IX одделение во месец 
септември 2017 година. Добиените резултати се прикажени со табели, 
столбести и линиски дијаграми кои имаат за цел да го прикажат влија-
нието на условите во семејството врз интересот на учениците за пред-
метот математика. Мотивот за да ја направам оваа анкета е успехот и 
интересот на учениците за предметот математика, како и влијанието на 
семејството врз нивниот успех на училиште. 
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1. АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК 

Секој испитаник имаше задача да пополни по еден анкетен пра-
шалник со заокружување на избраниот одговор или допишување на од-
говорот, во зависност од прашањето. Анкетниот прашалник беше след-
ниот: 

АНКЕТЕН ЛИСТ од 2017/2018 год. 

1. Образование на родители  

татко мајка 
а без обр. а без обр. 
б основно обр. б основно обр. 
в средно обр. в средно обр. 
г више обр. г више обр. 
д високо обр. д високо обр. 

 
2. Вашето семејство има 

а два члена 
б три члена 
в четири члена 
г пет члена 
д повеќе од пет члена 

 
3. Број на ученици во семејството  

а Еден ученик 
б Два ученика 
в Три ученика 
г Четири ученика 
д Пет и повеќе ученика 

 
4. Возраст на родителите 

Мајка Татко 
а под 20 год. а под 20 год. 
б 21 - 30 год. б 21 - 30 год. 
в 31 - 40 год. в 31 - 40 год. 
г над 40 год. г над 40 год. 

 
5. Кои од современите медиуми ги користите ви 

домот 
а Дневен печат, списанија, весници 
б Радио, TV, DVD 
в Компјутер, таблет, телефон 
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Пол машко    женско 

Одделение VI,   VII,   VIII,   IX 
6. Дали родителите доаѓаат на родителска средба 

секогаш понекогаш никогаш 
 

7. Колку време дневно 
вежбаш математика 

8. Колку време неделно 
вежбаш математика 

а 1-2 часа а секој ден 
б 3-4 часа б кога има домашна 

работа 
в повеќе од 5 часа в два пати неделно 
г не вежбам 

матаматика 
г никогаш 

 
9. Дали некогаш си имал страв од тест, писмена 

или испрашување по предметот математика 
ДА НЕ 

 
10. Дали сега имаш страв од тест, писмена или 

испрашување по предметот математика 
ДА НЕ 

 
11.Дали некој од потесното семејство ти помага 

при решавање на математички задачи 
ДА НЕ 

 
12. Дали ако имаш услови во домот посетуваш 
некоја интернет страница по математика и која 

ДА НЕ 
www.ucimatematika.weebly.com 
www.matematirame.weebly.com 

друга интернет страница 
 

13. Оценка по математика на крајот на годината 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Одличен Одличен Одличен 
Мн.добар Мн.добар Мн.добар 

Добар Добар Добар 
Доволен Доволен Доволен 

Недоволен Недоволен Недоволен 
   

14. Кои предмети ги сакаш  
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2. РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТАТА 

Во Табела 1 прикажан е вкупниот број на ученици, испитаници 
коишто се опфатени од VI до IX одделение. Од VI одд. вкупно се 
22,32%, VII одд. 24,10%, VIII и IX одд. по 26,79% од вкупниот број 
испитаници. 

Одделение Број на ученици % 

VI одделение   25 22,32 

VII одделение   27 24,10 

VIII одделение   30 26,79 

IX одделение   30 26,79 

Табела 1. Вкупен број на ученици-испитаници 

 Во Табела 2 е прикажан процентот на полова застапеност на 
учениците, пришто машки се 57,14%, а женски 42,86%. 

Пол на учениците Машки Женски Машки % Женски % 

VI − IX одделение   64 48 57,14 42,86 

Табела 2. Пол на ученици 

Графичкиот приказ на Слика 1 се однесува на бројот на членови 
во семејството.  

 
Слика 1. Број на членови во семејството. 

Најголем процент бројат семејствата со четири члена 33,04%, по-
тоа следуваат семејства со повеќе од пет члена 31,25%, семејства со пет
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члена 28,57%, семејства со три члена 6,25% и семејства со два члена 
0,89%. Притоа, најголем број на деца живеат во семејство со двајца ро-
дители. 
 Графичкиот приказ на Слика 2 ни дава претстава за бројот на 
ученици во семејството. Најголем број од семејствата (50,89%) имаат 
по два ученика, потоа следуваат семејства со три ученика (26,79%), 
следни се семејствата со еден ученик (13,39%) и на последно место се 
семејство со четири ученика (8,93%). 

 
Слика 2. Број на ученици во семејството. 

На Слика 3 е прикажана возраста на родителите изразена во про-
центи. Најголем процент од родителите се на возраст од 31 до 40 годи-
ни, а најмал е процентот на родители помеѓу 21 и 30 години. 

 
Слика 3. Возраст на родителите.
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За да истражиме како образованието на родителите влијае врз ус-

пехот и интересот на учениците за предметот математика, ги собравме 
соодветните податоци. Резултатите прикажани на Слика 4 покажуваат 
дека најголем процент од родителите имаат основно образование и тоа 
45,95% од татковците и 45,54% од мајките. Најмал процент од родите-
лите имаат вишo образование, 1,80% од татковците и 1,79% од мајките. 
За жал најголем процент од родителите имаат завршено основно обра-
зование што во понатамошната табела за тоа дали некој од потесното 
семејство помага при решавање на задачи по математика, со НЕ се из-
јасниле 50,89% од учениците. Една од причините што родителот не мо-
же да му помага на ученикот, ниту да го насочува во позитивна смисла 
на повисок степен на знаење, е нискиот степен на образование кај роди-
телот.   

 
Слика 4. Образование на родителите. 

Од табеларниот приказ (Табела 3) за присутност на родителите на 
родителска средба, скоро половина од родителите или изразена преку 
проценти, 46,43%, се секогаш присутни на родителски средби, 41,96% 
се понекогаш присутни на родителска средба и 11,61% никогаш не при-
суствуваат на родителските средби. Сметам дека, една од причините за 
недоаѓање на закажана родителска средба е нискиот степен на образо-
вание на родителите. Ако ги земеме податоците за образованието на 
едниот родител и тоа за таткото со основно и средно образование, и ако 
ги протолкуваме, ќе ги добиеме следните показатели: на родителска 
средба родители, т.е. татко, со основно образование има 45,95%, а од 
нив 39,15% не доаѓаат на родителска средба. Родители коишто имаат 
средно образование, таткото учествува со 32,43%, и само 9,18% не
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доаѓаат на родителска средба. 

Најголемиот број на родителите се со завршено основно образова-
ние. Сето тоа е во корелација и со успехот на учениците. 

Присуство на родителите на 
родителска средба 

Број на родители % 

Секогаш 52 46,43 

Понекогаш 47 41,96 

Никогаш 13 11,61 

Табела 3. Присуство на родителите на родителска средба. 

Како одговор на анкетното прашање дали некој од потесното се-
мејство ти помага при решавање на математички задачи, одговор до-
бивме дека 50,89% не добиваат помош, а 49,11% добиваат помош 
(Тебела 4). 

Дали некој од потесното 
семејство ти помага при 
решавање на математички 
задачи?  

Да Не Да % Не % 

 
55 57 49,11 50,89 

Табела 4. Дали некој од потесното семејство ти помага  
  при решавање математички задачи?  

Помош од родителите при решавање на задачи, најголем процент 
има кај родители кои имаат високо или средно образование. Родителите 
кои се без образование процентуално значително помалку помагаат во 
решавањето задачи на своето дете. Тоа го покажува и самиот податок 
дека 75% од учениците-испитаници чии родители се без образование се 
изјасниле дека не добиваат помош од своите родители во решавање  
задачи.  

Во Табелите 5 и 6 се одговорите на учениците во врска со праша-
њето дали некогаш имале и дали сега имаат страв од тест, писмена или 
испрашување по предметот математика. Притоа, 53,57% од испитани-
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ците одговориле дека имале страв од предметот математика, а 46,43% 
од испитаниците немале страв од предметот математика. Споредено со 
денес, 70,34% од учениците одговориле дека не чувствуваат страв, а 
останатиот процент, 29,46% од учениците чувствуваат страв од 
предметот математика. 

Дали некогаш си имал страв од 
тест, писмена, испрашување по 
предметот математика? 

Да Не Да % Не % 

60 52 53,57 46,43 

Табела 5. Дали некогаш си имал страв од тест, писмена или   
испрашување по предметот математика? 

Дали сега имаш страв од тест, 
писмена, испрашување по 
предметот математика? 

Да Не Да % Не % 

33 79 29,46 70,54 

Табела 6. Дали сега имаш страв од тест, писмена или  
             испрашување по предметот математика? 

Причината за овие резулати, сметам дека е во тоа што кај учени-
кот уште од мали нозе, во потесното семејство се пренесува стравот од 
предметот математика, без да се соочува со последиците. 

На следното анкетно прашање, дали ако имаш услови во домот, 
посетуваш некоја интернет страница по математика, 50,89% одговориле 
дека не посетуваат, додека 49,11% посетуваат интернет страница. Овие 
резултати укажуваат на проблемот на недоволно развиена свест кај уче-
ниците и самоиницијативност да се посети интернет страница по мате-
матика за проширување на своето знаење и за вежбање задачи по мате-
матика. 

На прашањето по колку време дневно вежбат математика, најго-
лем број од испитаниците − 65,18% одговориле дека вежбаат еден до 
два часа. Најмал број од испитаниците − 2,68% вежбаат повеќе од пет 
часа. Од три до четири часа вежбат математика 11,60% од учениците и 
дека не вежбат математика се изјаснила 20,54% испитаници. 

На прашањето, кога учениците во текот на неделата најмногу 
вежбат математика, 55,35% од учениците одговориле дека вежбаат кога
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имаат домашна работа − задолжение, додека 8,93% од учениците нико-
гаш не вежбаат математика (Слика 5). 

 
Слика 5. Денови во неделата за вежбање математика. 

Следната Табела 7 и Слика 6 ни даваат приказ на оценките по ма-
тематика од учебната 2014/2015 година сé до учебната 2016/2017 годи-
на. Најголем процент ученици со доволен успех бележи учебната 
2016/2017 година − 39,29%. Ученици со добар успех со најголем про-
цент се забележуваат во учебната 2015/2016 година. Најмногу ученици 
со многу добар успех бележи учебната 2014/2015 година, a во истата 
учебна година има и најмногу одлични ученици. Следната година 
бројот на одлични ученици се намалува, а се покачува бројот на учени-
ци со добар успех. 

Сметам дека овие резултати доаѓаат оттаму што генерациите се 
менуваат, има ученици кои завршуваат и ученици кои преминуваат од 
пониско во повисоко одделение. Повисокиот успех во изминатите годи-
ни се должи на тоа што учениците-испитаници биле во пониски одделе-
нија. Разгледувајќи ја учебната 2015/2016 година, од одличните учени-
ци дел го задржуваат своето знаење, а дел од одлични преминуваат во 
добри ученици. Промената на средината, а со тоа и промена на стандар-
дите и критериумите за оценување влијаат врз оценката на учениците. 
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Оценки по математика на крајот на годината 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 

  Ученици % Ученици % Ученици % 

Одличен 23 20,54 15 13,39 20 17,86 

Многу добар 21 18,75 17 15,18 15 13,39 

Добар 30 26,79 41 36,61 33 29,46 

Доволен 38 33,93 39 34,82 44 39,29 

Недоволен 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Табела 7. Оценки по математика на крајот на годината 

 
Слика 6. Оценки по математика на крајот на учебната година во 

проценти 

Од добиените одговори од анкетата направена на 112  ученици се 
гледа дека условите во семејството имаат големо влијание врз интере-
сот на учениците за предметот математика. Главни фактори за тоа вли-
јание се: образованието на родителите, доаѓањето на родителска средба 
и помошта која ја добиваат учениците од потесното семејство во реша-
вање задачи по математика. Анкетата се завршува со прашањето за
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омилен предмет, каде што учениците за омилен предмет го избраа 
предметот математика (Слика 7).   

 
Слика 7. Омилен предмет. 

3. ЗАКЛУЧОК 

Резултатите од спроведената анкета за влијанието на семејството 
врз интересот на учениците по предметот математика ја покажуват 
поврзаноста на образованието на родителите, нивната посета на роди-
телските средби, со оценката на учениците по предметот математика. 
Ученикот кој живее во семејство исполнето со хармонија, позитивен 
став на родителите по предметот математика се создаваат услови за 
учење. Со тоа се гледа влијанието на семејството врз интересот на уче-
ниците по предметот математика. Со задавање на домашна работа и 
нејзината изработка, кај учениците создава интерес, љубопитност и кре-
ативност по предметот математика. Со комуникацијата на родител – 
наставник, ученикот доаѓа до поголем успех во учењето. За успешна 
настава потребно е добра наставна програма, наставник кој ја реализира 
наставната програма и ученик кој ја изучува наставната соджина. 
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МАТЕМАТИЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 
МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА 

Николина Ѓорчевска 1 

 
Постигнувањето и одржувањето на меѓуетничка интеграција во 

образованието е еден комплексен и долгорочен процес. Години наназад 
се работи на создавање на политичка, социјална и економска клима пот-
ребна за Р. Македонија да постигне одржлива интеретничка интеграци-
ја во училиштата, во останатите образовни институции, па и во целото 
општество. За таа цел се реализираат низа активности во основните и во 
средните училишта како дел од редовната настава, воннаставните и 
слободните ученички активности. 

 Во овој труд ќе разгледаме неколку примери на математички ак-
тивности и вежби  како дел од наставната програма, што се реализираат 
на посебни средби со ученици  коишто ја следат наставата на македон-
ски и на албански јазик. Активностите се осмислени така што се разви-
ва соработката меѓу учениците со користење на интерактивни методи и 
специјално дизајнирани задачи во коишто доминира учењето преку 
игра, но не е запоставена и математичката аналитичност при нивното 
реализирање за да се постигне поголем степен на успешност. 

1. ЦЕЛТА НА ОРГАНИЗИРАЊЕТО АКТИВНОСТИ КОИ 
ПОТТИКНУВААТ МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА 

Активностите во кои заедно учествуваат ученици што припаѓаат 
на различни етнички групи се многу важни за подобрување на меѓует-
ничките односи што се обременети со стереотипи и предрасуди. Преку 
заедничките активности во етнички мешани групи, учениците учат да 
комуницираат едни со други и на тој начин да се запознаваат со меѓу-
себните сличности и разлики, како на индивидуално, така и на групно 
ниво. Заедничките активности во етнички мешаните групи го обезбеду-
ваат и неопходниот контакт со другите, кој може да придонесе за нама-
лување на негативните предрасуди. За активностите да бидат  соодвет-
ни, односно да водат кон намалување на предрасудите за другите, тие 
треба да ги задоволуваат следните услови, [2]: 
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• да се базираат на соработка;  
• да обезбедуваат рамноправен статус;  
• да водат кон интерперсонални релации и  
• да постои социјална и институционална поддршка.  

СОРАБОТКА. За да се подобрат меѓусебните односи на припадни-
ците од различни етнички групи потребно е да се постават во состојба 
да имаат заедничка посакувана цел за чие остварување неопходна е 
нивната меѓусебна соработка. Тоа најдобро се постигнува доколку уче-
ниците од различните етнички групи соработуваат при реализирање на 
интересни и привлечни задачи кои треба внимателно да се избираат 
така што ќе продуцираат позитивна интеракција меѓу учениците од раз-
личните етнички задници, која оневозможува ривалство меѓу нив.  

РАМНОПРАВЕН СТАТУС. Заедничките активности треба да се ре-
ализираат во еднакви групи според број, пол и национална припадност 
на учесниците. Притоа треба да се избегнуваат ситуации во кои припад-
ниците на едната група ќе бидат доживеани како помалку вредни од 
припадниците на другата група.  Исто така, треба да се внимава во ак-
тивноста да има подеднаква застапеност на различните наставни јазици 
во усната и пишаната комуникација.  

ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ РЕЛАЦИИ. Заедничката активност треба да 
обезбедува услови интеракцијата меѓу учениците од интергрупна да 
прерасне во интерперсонална. Така на пример, Агим и Ристо додека 
прават нешто заеднички, да комуницираат меѓусебно само како Агим и 
Ристо, при што воопшто да не им е важно што едниот е Албанец, а дру-
гиот Македонец. 

СОЦИЈАЛНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА. Забележан е 
позитивен ефект доколку авторитетите во училиштето ја поддржуваат 
интеракцијата меѓу припадниците на различните етнички групи. Тоа се 
постигнува доколку раководните структури, стручните служби, настав-
ниците и родителите, подеднакво се залагаат за остварување на меѓует-
ничкиот контакт помеѓу учениците. Секое училиште треба да планира 
заеднички активности за поттикнување меѓуетничка интеграција спо-
ред карактеристиките на самото училиште, [1]. 

136 
 



Математички активности за поттикнување меѓуетничка интеграција 

2. ПОДГОТОВКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ КОИ 
ПОТТИКНУВААТ МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА 

Успехот на заедничките активности зависи од изборот на задачи 
коишто ќе се реализираат и изборот на ученици кои учествуваат во ак-
тивноста. Учениците може да учествуваат во заедничките активности 
само на доброволна основа, затоа што принудата може да донесе повеќе 
штета отколку корист.  

Препорачливо е при реализација на активности кои поттикнуваат 
меѓуетничка интеграција одговорните наставници да направат заеднич-
ко планирање на наставните часови,  во кое треба со внимание  да се ис-
планираат следниве елементи: 

− Структурата на активноста е доволно јасна и целите се добро 
дефинирани и остварливи.  

− Дизајнот на задачите и користените методи даваат можност уче-
ниците активно да се ангажирани во практични и мисловни ак-
тивности кои се со доволно сложен обем и предизвик за работа. 

− Активноста овозможува учениците да соработуваат во текот на 
работeњето на задачата и ги стимулира учениците да  развиваат 
компетенции и вредности за меѓуетничка интеграција.   

− Продуктите на учениците демонстрираат напредување во однос 
на знаења, компетенциите и вредностите за меѓуетничка интег-
рација. 

− Прашањата и инструментите коишто се користени за рефлексија 
на учениците се соодветни за постигнатоста на целите на актив-
носта. 

При реализација на заеднички активности, треба да се следат 
следниве насоки, [2]:   

− наставникот да им се обраќа подеднакво на учениците од двете 
етнички заедници;  

− групите да ги сочинуваат ученици од двете етнички заедници;  
− наставникот да ги поттикнува сите ученици меѓусебно да сора-

ботуваат, независно од нивната етничка припадност. 

 Покрај сите горенаведени елементи се случува реализацијата на 
заедничката активност да не ги даде очекуваните резултати, па затоа во
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Табела1 се прикажани најчестите грешки при реализација на заедничка 
активност со ученици од различна етничка заедница, [4].  

РЕАЛИЗАЦИЈА НА УСПЕШНА  
ЗАЕДНИЧКА АКТИВНОСТ 

НАЈЧЕСТИ ГРЕШКИ.... ЗА ДА ГИ ИЗБЕГНЕМЕ 
ГРЕШКИТЕ... 

 
 

 
 Главниот фокус на 
секоја активност е 
комуникацијата и 
соработката на 
учениците меѓу себе. 
 За време на 
активноста владее 
опуштена атмосфера. 
 Активноста е 
реализирана преку 
групна работа и 
изработка на 
заеднички финален 
продукт. 
 Наставниците-
имплементатори, 
даваат пример за 
соработка пред 
учениците. 
 Секој наставник 
работи со сите деца, а 
не само со „своите“. 

 
 

 
Табела 1. Најчести грешки во активностите за меѓуетничка интеграција. 
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Придонесот на наставникот е значаен за успешноста на активноста, па 
затоа при планирање на заеднички часови треба да внимава на критери-
умите за успешност што се прикажани во Табела 2, [2]. 

Критериум  Oпис на критериумот  
етнички 
мешани групи 
учесници  

Во активноста учествуваат ученици од најмалку две 
етнички заедници. Активноста ја реализираат 
наставници од наставните јазици на коишто учат 
учениците што се учесници во активноста.  

балансирани 
групи 
учесници 
според 
етничката 
припадност, 
полот и 
возраста  

Учесниците во активноста се балансирани групи 
според етничката припадност, полот и возраста:  
− групите се скоро изедначени по бројот на 
ученици од различна етничка припадност;  
− има подеднаков број ученици од двата пола во 
рамки на секоја етничка група и  
− групите се формираат од ученици на приближно 
иста возраст.  

интеракција 
меѓу учесници 
од различните 
етнички групи  

Во текот на реализацијата на активноста учениците 
од едната етничка група контактираат со учениците 
од другата етничка група. Најпосакуван е контактот 
со физичко присуство во иста просторија или на 
исто место, што само делумно може да биде 
заменет со електронска аудио или видео 
комуникација.  

користење на 
сите застапени 
наставни 
јазици 

Во текот на реализацијата на активноста 
рамноправно се застапени сите наставни јазици на 
кои учат учениците што учествуваат во активноста.  

рамноправен 
третман на 
учесниците од 
сите етнички 
групи  
 

Наставниците што ја реализираат активноста 
подеднакво ги третираат учениците од различните 
етнички заедници. Секој наставник се доживува, од 
страна на учениците од другата етничка група, како 
непристрасен во работата со нив во официјалниот и 
неофицијалниот дел од активноста.  

персонализира
ни контакти 
меѓу 
учесниците  

Активноста се реализира така што води кон повеќе 
персонализирани односи, што се постигнува со 
обезбедување контакт меѓу учениците кој треба да 
прерасне во меѓусебни односи на лично ниво.  
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реализација во 
кооперативна 
атмосфера  

Активноста се реализира во кооперативна атмосфе-
ра којашто ги поттикнува учениците од различните 
етнички заедници на меѓусебна соработка и односи 
на меѓузависност.  

поддршка од 
општината и 
родителите  

Освен од раководството на училиштето, стручната 
служба и наставниците, активноста е отворено 
поддржана и од родителите и од општината.  

Табела 2. Критериуми за активности со етнички мешани групи ученици 

3.  АКТИВНОСТИ КОИ ПРИДОНЕСУВААТ  
ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА 

Заедничките активности што се спроведуваат во етнички 
мешаните групи се сметаат за многу важен сегмент од севкупните напо-
ри за постигнување меѓуетничка интеграција како во образованието, та-
ка и во општеството во целина. Целта на меѓуетнички интегрираното 
образование е учениците од различните етнички групи да се научат на 
интеракција што им е потребна за живеење во Република Македонија 
како држава со мултиетничко општество.  

За реализација на заедничките активности важен е производот 
што е определен со заедничката цел, исто онолку колку што е важна и 
непосредната интеракција во процесот на доаѓање до тој производ. Во 
пракса, тоа значи дека активностите што се реализираат паралелно, во 
етнички групи што го поминуваат процесот разделени, а се среќаваат 
само за да го презентираат производот, не може да се сметаат за актив-
ности кои поттикнуваат меѓуетничкото интегрирано образование. 

4.  ПРИМЕРИ ЗА МАТЕМАТИЧКИ АКТИВНОСТИ КОИ 
ПОТТИКНУВААТ МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА 

Ќе разгледаме неколку математички активности кои поттикнуваат 
меѓуетничка интеграција во образованието. Активностите се дел од ре-
довната настава по математика и се реализирани на 16.12.2015 година 
во ОУ„Александар Урдаревски“ − Сандево, Скопје на договорена 
средба со ученици од различна етничка заедница. Учениците се поделе-
ни во групи според еднаква полова, бројна и етничка застапеност и за-
едно решаваат математички проблеми. Обично, овој вид активности се
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осмислени според можностите на послабите ученици, бидејќи целта  е 
токму таа група ученици да се мотивира и вклучи во наставата такашто 
преку игра и забава ќе се реализираат образовните и МИО (Меѓуетнич-
ка интеграција во образованието) целите од наставата. Реализацијата на 
овие активности е следена и избрана од Проектот за меѓуетничка интег-
рација во образованието за иновативна практика за која е изработен 
постер од нивна страна. Постерот е објавен во збирка најдобри инова-
тивни практики за меѓуетничка интеграција во образованието „Преку 
иновација до подобра интеграција“, [3].  

 
Слика 1. Постер за математички активности кои поттинуваат  

                             меѓуетничка интеграција, [3].
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Во Табела 3 е прикажано планирање за час по математика  со опис 
на активности кои поттикнуваат меѓуетничка интеграција во образова-
нието. 

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ 
Број на ученици според 

наставен јазик 
Број на ученици 

според пол 
Број на наставници 

според наставен јазик 
МАК АЛБ М Ж МАК АЛБ 

8 8 8 8 1 1 
Наставен предмет математика 

Одделение 7 (седмо) одделение 
Времетраење  2 часа 

ОПИС НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ 
Образовни цели: Да се применуваат  основните својства на геометриските 
фигури во рамнината при решавање задачи од секојдневието. 
МИО цели:  Учениците од различните етнички групи да се научат на 
интеракција што им е потребна за живеење во држава со мултиетничко 
општество. 
Воведен дел 
Наставниците ги делат учениците во две групи, а потоа ги запознаваат со 
задачите што треба да се реализираат.  Групите се именувани „Триаголник“ и  
„Четириаголник“ и се формирани според еднаков број на учесници од етничка 
и родова припадност. Секој ученик носи амблем во форма на триаголник или 
четириаголник според групата во која припаѓа, на кое е напишано неговото 
име.  На секоја група е доделена листа со инструкции за работа во текот на 
активностите (инструкциите се напишани на двата наставни јазика). 
Учениците се запознаваат со финалниот продукт на активноста  Илустативен 
двојазичен математички лексикон, кој се надградува со нови изработки од 
секоја наредна задача.  
За успешно реализирана активност,  секоја група добива награда т.е. еден дел 
од  Сложувалка, која претставува паралелен финален продукт, кој треба да се 
состави на крајот од часот.  
Главен дел 
Главниот дел претставува комплекс од повеќе активности: 
Активност 1: Осна симертија 
Активност 2: Ѕвезда 
Активност 3: Јас сум точка од рамнината 
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Активност 4: Тежиште 
Активност 5: Стапки од триаголници - Кој прв до целта? 
Редоследот на активностите е важен, бидејќи очекувањата од учениците се 
зголемува во секоја наредна активност, така што при првата активност 
учениците се запознаваат меѓусебно, во втората активност мораат заедно да 
комуницираат за да ја реализираат активноста, во третата активност сето од 
претходно само со врзани очи. Четвртата и петтата активност бараат некои 
математички предзнаења за  полесно да се реализираат, но клучна точка во 
овие активности е тоа што учениците мора  да си помагаат меѓусебе, инаку 
е невозможно да се реши задачата. 

Активност 1: Осна симертија 
Учениците добиваат работни листови на кои  ги демонстрираат правилата на 
пресликување преку осна симетрија. За да се реализираат МИО целите, 
работниот лист е осмислен така што  задачата ја решаваат заедно пар ученици 
од македонска  и албанска националност. Заклучокот се запишува на самиот 
работен лист со математички јазик, како универзален јазик кој не разликува 
полова и етничка припадност. За да се сумира стекнатото знаење секоја група 
треба со одредени зборови да ја дополни листата  со тврдења од областа на 
пресликување при осна симетрија. Листата со тврдења воедно претставува и 
листа на својства на осна симетрија кои учениците треба да ги увидат како 
заклучок од оваа активност. Сите изработени цртежи и листата со тврдења се 
изложуваат  на паното кое претставува  Илустативен двојазичен математи-
чки лексикон.  
МИО очекувања: Учениците изработувајќи ги  цртежите со примена на осна 
симетрија, од меѓусебна комуникација со другите ученици го збогатуваат 
својот речник со неколку албански т.е. македонски зборови. Пр. Триаголник, 
четириаголник, квадрат, точка, права, рамнина,.., лево десно, горе, долу и сл. 

Активност 2: Ѕвезда 
Потребни ресурсии:  

- Табла со означен координатен систем  
- Изработена ѕвезда со 8 краци, а во централниот дел се наоѓа 

фломастер. 
Опис на активноста: Секоја група има по една ѕвезда и со помош на неа 
треба да нацртат еднаш триаголник, а потоа четириаголник со точно 
определени координати на точки како нивни темиња.  Цртежите се прават 
така што учениците не го земаат фломастерот директно во рака, туку секој 
ученик го контролира едниот крак од ѕвездата, а сите заедно 8 ученици од  
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групата, го контролираат фломастерот преку краците на ѕвездата. Два соседни 
крака од ѕвездата ги држат ученици од различни етнички заедници. 
МИО очекувања: Да се стимулира соработката помеѓу учениците преку 
движењето на краците од ѕвездата. Се очекува дека учениците преку 
дискусија ќе заклучат во кој редослед секој ученик треба да го движи кракот 
на ѕвездата за да се нацрта бараниот цртеж. 

Активност 3: Јас сум точка од рамнината 
Потребни ресурси:  

− Координатен систем кој е нацртан на подот во училницата. 
− Крпи за врзување на очите, јаже за формирање многуаголник. 

Опис на активноста: На подот во училницата има нацртано координатен 
систем. Учениците се поделени во две групи според еднаков број на  етничка 
и полова припадност.  Во секоја група има ученици „Точки“ и ученици „Инс-
труктори“ кои наизменично се менуваат. Учениците „Точки“ се движат во 
рамнината, исклучиво според насоките што ги добиваат од учениците 
„Инструктори“, а за да се постигне тој ефект на учениците „Точки“ им се 
врзани очите. Учениците „Точки“ се ставени во улога на теме на многуагол-
ник кое треба да се движи според дадени инструкции.  За таа цел учениците 
држат јаже во рацете, кое на крајот од задачата го ставаат на подот, за да се 
споредат резултатите од двете групи. 
МИО очекувања: Стимулацијата за соработката помеѓу учениците е уште 
поизразена од претходната активност, бидејќи на учениците им е одземено 
сетилото за вид (врзани им се очите), па така мораат да комуницираат  преку 
допир и говор, и што е најважно од се членовите во групата мораат да си 
веруваат меѓусебно. На овој начин се зболемува довербата меѓу учениците 
што е клучен фактор за добар соживот. 

Активност 4: Тежиште 
Потребни ресурси:  

− Два листа хартија во форма на триаголник и две пластични чаши 
Опис на активноста: Секоја група ученици треба да пренесе пластична чаша 
од една до друга точка во училницата. Чашата се наоѓа врз парче хартија во 
форма на триаголник, а сите членови од групата треба да ја истовремено да го 
држат триаголникот и на тој начин да ја пренесат чашата. Доколку чашата 
падне попат, учениците се враќаат на почетната точка. Се очекува учениците 
да увидат дека чашата треба да се постави во тежиштето на триаголникот, па 
на тој начин да се постигната максимална рамнотежа. 
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МИО очекувања: Се развива заедничката одговорност за успешно реализира-
ње на задачата, со што се поттикнува тимска работа кај учениците. 

Активност 5: Стапки од триаголници - Кој прв до целта? 
Потребни ресурси:  

− складни триаголници од хартија  
Опис на активноста: Учениците се поделени во две групи според еднаков 
број на етничка и полова припадност. Секој член од групата добива три 
триаголници изработени на лист хартија. Нивната задача е цела група да се 
пренесе од една точка до друга точка во училницата, но правилото на 
движење е дека секој ученик треба да стапне на четириаголник, инаку се враќа 
на почетната точка. На прв поглед задачата изгледа дека е невозможна, 
бидејќи секој ученик добива по три триаголници, а правилото за движење е 
дека треба ученикот да стапне е четириаголник. Се очекува дека учениците ќе 
се увидат дека со два триаголници можат да формираат четириаголник, и на 
тој начин  ќе ги формираат потребните стапки за да стигнат до целта. 

МИО очекувања: Се очекува учениците да покажат највисок степен на 
соработка, и дека полесно ќе стигнат до целта доколку работат во парови и 
взаемно ги формираат стапките на движење. 

Завршна и евалуативна активност  
Завршната активност претставува дискусија меѓу учениците за реализи-
раната активност и искажување нивни впечатоци, од кои се заклучува 
дека задачите кај учениците поттикнаа соработка и интеракција,  споде-
лување идеи, искуства, погледи и чувства.  Дискусијата се води преку 
општи прашања за целокупната активност и поединечни прашања за 
секоја задача. 

За подетална анализа на успешноста на реализираните активности, на 
учениците им се поделени оценувачки и  евалуциони листи. Последна 
активност од заедничката средба е составувањето на деловите од Сло-
жувалката, која е непозната за учениците, и со нејзино сложување тие 
за првпат ќе го видат новото двојазично лого на училиштето.   

Табела 3. Планирање за час по математика  со опис на активности кои 
            поттикнуваат меѓуетничка интеграција во образованието. 
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Слика 2. Активност: Ѕвезда 

 
Слика 3. Активност: Јас сум точка од рамнината 

 
   Слика 4. Активност: Стапки од триаголници - Кој прв до целта?
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Слика 5. Активност: Тежиште 

                   
       Слика 6. Сложувалка               Слика 7. Математички лексикон 

Со промената на наставната програма по математика во основно 
образование и воведување на адаптираните наставни програми од Ме-
ѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge 
International Examination Centre), поимот тежиште не се изучува како 
дел од редовната настава по математика во шесто одделение, па затоа 
оваа активност може да се реализира само на слободните ученички ак-
тивности по математика. 

Сите горе наведени активности  се  реализирани уште еднаш на 
31.05.2017 година во ОУ„Александар Урдаревски“ - Сандево, Скопје  
на договорена средба со ученици од различна етничка заедница. Актив-
ностите се реализираа како повторување за темата „Геометрија и реша-
вање проблеми“ со ученици од шесто одделение. Исклучок е направен 
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само со активноста „Тежиште“, која беше заменета со активноста „Не 
лути се триаголниче“. Оваа активност се реализира како втора, а оста-
натите си продолжуваат по ист редослед како што е наведено во Табела 
3 за да одговара според очекувањата за интензитетот на комуникација 
меѓу учениците. 
Активност : Не лути се триаголниче. 
Потребни ресурси:  

− Мобилен координатен систем, во случајот магнетна табла со озна-
чен координатен систем со означени точки за старт и цел. 
−  Две коцки со полиња {1, −1, 2,−2, 3,−3}. 
− Четири магнетни прицврстувачи во форма на триаголник со 
различна боја. 

Цел на активноста: Учениците да научат координати на точки, 
движење низ координатната рамнина, позитивна и негативна насока. 
Опис на активноста: Учениците се поделени во четири балансирани 
групи ученици, така што во секоја група егзистираат два пара ученици 
од различна етничка заедница. Секој пар од групата наизменично ги  
фрла двете коцки и го поместува триголникот на групата според доби-
ениот исход. Едната коцка е движење по х-оска, другата коцка по у-
оска, во двете насоки. Се тргнува од една точка и треба да се стигне до 
друга точка. Откако едната група ќе го придвижи својот триаголник, 
доаѓа на ред другата група да ги фрла коцките и да го движи својот 
триаголник. Доколку триаголникот треба да се постави во веќе зафате-
на точка, првопоставениот триаголник се враќа на почетната позиција. 
Победник е онаа група која прва ќе го донесе својот триаголник во 
целната позиција.  
Забелешка: Иако постојат бесконечно многу точки на координатната 
рамнина, бројот на точки на нашиот координатен систем е ограничен, 
па затоа постои можност триаголникот да  треба да го поставиме во 
точка што не е означена на координатниот систем, па затоа постојат два 
вида на џокери кои може да ги употреби секоја група. Џокер-предизвик, 
кога натпреварувачите добиваат шанса уште еднаш да ги фрлат 
коцките, доколку точно одговорат на поставено прашање или џокер 0-0 
(нула-нула) кога натпреварувачите добиваат шанса воопшто да не го 
поместат својот триаголник. 
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МИО очекувања: Движејќи се низ координатната рамнина, учениците 
од меѓусебна комуникација го збогатуваат својот речник со неколку 
албански т.е. македонски зборови. 
Проширување на активноста: Активноста може да се прошири за 8 
одд. така што позади секоја точка од рамнината може да стои задача 
што треба да се реши, за да се продолжи понатаму. Задачите можат да 
бидат од размер, пропорција, процентна сметка, веројатност и сл. (пр. 
Од кошница со 8 црвени, 5 жолти и 7 сини јајца, колку е веројатноста 
дека..., Колку шеќер е потребно за да се направат 80 парчиња баклава, 
ако за 25 парчиња е потребно..., За колку проценти е зголемена прода-
жбата на јајца...). Но за овој вид на активност потребно е поголемо ниво 
на математичко знаење, а исто така проблем е јазичната бариера. 
Најчесто учениците имаат минимални знаења од јазикот на другата 
етничка група, па затоа пожелно е задачите ги поткрепиме со цртеж или 
илустрација. 

 
Слика 8. Активност: Не лути се триаголниче. 

5. ЗАКЛУЧОК 

Математичките активности кои поттикнуваат меѓуетничка интег-
рација имаат за цел преку усвојување на наставните содржини по мате-
матика учениците од различните етнички групи да се научат на ин-
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теракција што им е потребна за живеење во Република Македонија 
како држава со мултиетничко општество. За да се стекнат со 
потребните компетенции, неопходно е учениците да учествуваат во 
заеднички активности што се насочени кон намалување на постојните 
негативни предрасуди кон припадниците на другите етникуми, да ја 
зголемат меѓуетничката соработка и да создадат односи на 
меѓузависност кога се работи за припадниците на различните етнички 
заедници што живеат во Република Македонија.  
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ГЛОБАЛНА НЕДЕЛА НА МАТЕМАТИКАТА –  

КОНЦЕПТОТ НА ЕКСПЛОДИРАЧКИ ТОЧКИ 

Адмир Хусеини
1 

 

Во овој труд ќе зборуваме за настанот „Глобална недела на мате-

матиката“, [4], кој се одржа во текот на октомври 2017 година и за 

концептот на експлодирачки точки, [3], како централна математичка те-

ма на овој настан. Ќе дадеме кратка презентација на графичкото прика-

жување на позиционите бројни системи, како и на реализирањето на 

аритметичките операции во оваа графичка интерпретација. На крајот ќе 

дадеме и краток опис на официјалната веб страница користена за инте-

рактивни активности со експлодирачките точки, [3]. 

Најголемиот дел од информациите за настанот „Глобална недела 

на математиката“, неговата организација и реализација, се преземени од 

[1] и [2] и дополнети со лични искуства на авторот од неговото учество 

во настанот. 

1. ВОВЕД 

Во октомври 2017 година над еден милион ученици и наставници 

од 168 земји и територии делеа заедничко математичко искуство. Уче-

ниците цртаа илустрации на табла и истражуваа игри со бројки, корис-

тејќи шарени магнетни точки или играа со онлајн верзијата на нивните 

лаптопи. Две години пред тоа, основачкиот тим на програмата "Hour of 

Code", [5], си го поставил прашањето: Може ли секој човек на оваа 

планета да ја гледа математиката како човечка, релевантна, значајна и 

достапна активност која помага во остварањето на креативност и која 

носи радост? Така настанала идејата да се прогласи една посебна неде-

ла од секоја година како „Глобална недела на математиката“ (ГНМ) и 

да се побара од наставниците во текот на таа недела со учениците да ре-

ализираат математички активности, [1], [2]. Тим на професионалци по 

математика вложија значителен труд за да ја претворат неделата помеѓу 

10.10.2017 и 17.10.2017 година во основачка Глобална недела на мате-

матиката. Следните елементи се покажале како клучни за успехот на 

овој настан: 
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• интересна математичка тема 

• привлечни и достапни ресурси за ангажирање на наставниците и 

учениците 

• глобална мрежа на амбасадори посветена на ширење на настанот 

• партнерски организации кои ги поддржуваат активностите на 

проектот преку финансиски донации. 

 

Слика 1.  Средношколци кои работат со експлодирачките точки во 

просториите на Центарот за математичка едукација – „Гаус“во Скопје. 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАНОТ 

2.1. ОРГАНИЗАТОРИ И ГЛОБАЛНА МРЕЖА НА 

АМБАСАДОРИ 

Еден од главните основачи и главен двигател на активностите око-

лу ГНМ е австралискиот математичар Џејмс Тантон. Листата на остана-

тите основачи на Глобалниот проект може да се најде на официјалната 

страница, [4]. Една од активностите на основачите на „Глобалниот про-

ект за математика“ беше водење разговори со голем број меѓународни 

едукаторски друштва за математика кои сакаа да помогнат во ширењето 

на идејата и споделување фотографии и видеа од наставници и ученици 

од целиот свет кои веќе играат со експлодирачките точки. 

Партнерските организации од „Глобалниот проект за математика“ 

придонесуваа во основната структура на проектот, на пример преку: 

развивање на онлајн апликации и алатки, преведување на материјали,
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промоција на настанот за наставниците и јавноста, одржување на јавни 

настани, обезбедување финансиска поддршка. 

Домаќин на проектот е Aмериканскиот институт за математика 

(АИМ), кој е  поддржан од Националната научна фондација на Америка 

и чија мисија е да ја унапреди математиката преку заедничко решавање 

на проблеми. Проектот е поддржан и од страна на други партнерски ор-

ганизации, кои може да се најдат на официјалната веб страница [4]. 

Иако обезбедените финансиски средства не биле многу големи, проек-

тот создаде голем интерес и одзив кај партнерските организации. 

Глобалната мрежа на амбасадори-волонтери играше клучна улога 

во ширењето на веста за ГНМ и обезбедување на пристап до наставни-

ците од целиот свет преку објавување на информации за ГНМ во соци-

јалните медиуми, помагање при формирањето на партнерства со клуч-

ните организации на наставници ширум светот, превод на содржините 

на ГНМ, итн. 

Постоеа повеќе начини на кои математичарите можеа да се 

вклучат во ГНМ, на пример, преку воведување на експлодирачките точ-

ки, централната математичка тема на ГНМ, во својата наставна програ-

ма, практични  активности, споделување на информации за проектот со 

колегите од училиштата и организирање на јавен настан за ГНМ во 

нивната заедница.  

2.2.АКТИВНОСТИ И УЧЕСТВО 

За време на самата недела на настанот, изградената веб-страница 

служеше како портал каде што беа достапни повеќе верзии на активнос-

ти со експлодирачки точки, почнувајќи од едноставни активности без 

значително користење на технологија, до активности целосно спровед-

ливи на компјутер. Активностите без значително користење на техноло-

гија се состојат од преземање на .pdf - датотеки со наставни планови за 

водењето на дискусија за експлодирачки точки без специјализирана 

технологија во училница. 

Активностите со користење на повисока технологија користат веб 

апликација со привлечен кориснички интерфејс претставен во облик на 

„острови“ каде што во секој остров се обработува конкретна тема 

(Слика 2). Секој остров содржи три елементи: 
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 кратко видео објаснување, 

 водич за дискусија за наставниците, и 

 интерактивна веб-апликација. 

 
Слика 2. Островите во веб апликацијата, [3]. 

За оние кои сакаат да истражуваат подлабоко, има дополнителни 

материјали кои се создадени од тимот на проектот, како и од заинтере-

сираните членови на математичката заедница и се бесплатно достапни 

на веб-страницата на ГНМ, [3]. Овие материјали го поддржуваат пона-

тамошното истражување на позиционите бројни системи, аритметички 

алгоритми, негативни броеви, бази со произволна основа, полиноми, 

бесконечни суми и многу повеќе. 

Се разбира дека целата тема на експлодирачки точки не може да 

се заврши во еден краток период. Надежта е дека наставниците и учени-

ците ќе бидат инспирирани да истражуваат надвор од првите неколку 

часови и можеби да присвојат дел од лекциите за експлодирачки точки 

во нивните наставни планови во текот на годината. До крајот на ГНМ, 

беа регистрирани повеќе од 13500 наставници од 168 земји и терито-

рии, кои работеа со 1,77 милиони ученици.  
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Слика 3. Ученици од О.У. „Лирија“ кои работат со експлодирачките 

точки во просториите на Центарот за математичка едукација – „Гаус“ во 

Тетово. 

Исто така, беше спроведена анкета за да се разбере до кој степен 

учеството во ГНМ ги збогати перцепциите на учениците и наставници-

те за математиката. Повеќе од 90% од наставниците кои беа анкетира-

ни, се согласија дека темата за експлодирачки точки на ГНМ им помог-

нала на учениците да ја сметаат математиката за попристапна и поприв-

лечна. Наставниците сметаа дека учениците станале позаинтересирани 

за математиката. Со извонредно успешна прва година од реализација на 

настанот ГНМ, следните чекори се да се обезбедат средства за да се 

пренесе настанот на следното ниво, т.е. да се преведе содржината на по-

веќе јазици, да се достигне бројот од преку 10 милиони ученици и нас-

тавници и понатаму да ѝ се радуваме на математиката низ целиот свет. 

Многу инспирирачко е што првата Глобална недела на математиката 

беше поттикната речиси целосно од волонтерски напори и придонеси. 

Безбројните волонтерски часови реализирани од луѓе ширум светот за 

да успее Глобалната недела на математиката 2017, претставуваат навис-

тина извонредна посветеност. 
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Секоја година е планирано да се претставува нова тема за ГНМ со 

прекрасна приказна релевантна за наставната програма, а исто така да 

се чуваат претходните теми за понатомошно користење. Така, ГНМ 

2018 ќе ги покани учениците и наставниците и професионалните мате-

матичари од целиот свет да пробаат нова втора возбудлива тема или да 

ги доживеат експлодирачките точки. За 2019 година ќе биде додадена 

трета тема и така натаму. 

3. ЕКСПЛОДИРАЧКИТЕ ТОЧКИ 

Организаторите на „Глобалниот проект за математика“ иденти-

фикуваа неколку математички приказни кои добро би ѝ служеле на 

целта на овој настан и се решија да презентираат една од нив, имено 

„Експлодирачките точки“ (ЕТ) како тема за прво искуство. 

Експлодирачките точки претставуваат извонреден портал за разви-

вање на умствените математички способности: 

• истражување, откривање и објаснување на модели и структури; 

• искористување на новото знаење за понатамошно истражување и 

откривање; 

• развивање упорност при спроведувањето на активностите, а не 

решавање со полуформирани објаснувања; 

• работа со апстрактни и конкретни поими; 

• ангажирање во интересна интелектуална потрага 

Експлодирачките точки се истовремено и естетски и корисни. Тие 

се комбинација на убава математика достојна за истражување како цел 

за себе како и за практично учење на конкретни вештини за имплемен-

тација и примена. Математиката ги има и двете страни и ЕТ е едно 

средство за демонстрирање на тие страни. 

Замислете машина која не е ништо повеќе од низа кутии што може 

да содржат точки. И овие точки после одредени дејства ќе експлодира-

ат. Со помош на овие кутии може да се разбере аритметиката која се 

учи во основно училиште како и полиномната алгебра која се учи во 

средно училиште. Овој концепт е развиен во 2005 година од страна на 

основачот на Глобалниот проект за математика Џејмс Тантон. Главна 

инспирација за ЕТ е моделот на "чип со отпуштање" (“chip firing” 

model, [2]), развиен од германскиот едукатор Артур Енгел во 1970-тите
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за да ги објасни основните концепти на веројатност за учениците, како 

и математичарот Џејмс Проп кој ја популаризирал идејата на Енгел. 

Едноставни примери на конфигурации на моделот на Енгел се 

совпаѓаат со работата на абакусот и ја илустрираат механиката на 

позициониот броен систем во произволна база. Тантон ги претвори 

овие модели на абакуси во кутии и механизми за да ги поврзе со 

наставната програма на основните и средните училишта. 

3.1. ОПИС НА МАШИНИТЕ 

Да ја погледнеме "машината два - еден" која што се состои од 

кутии во кои се ставаат точки. 

 

Во оваа машина секогаш се ставаат точки само во најдесната 

кутија.  

 

Ако ставите и втора точка во најдесната кутија,тогаш и двете 

точки експлодираат и исчезнуваат и се заменуваат со една точка во 

соседната кутија налево.  

 

Гледаме дека две точки ставени во машината даваат една точка 

проследена со нула точки. Ставањето на трета точка ја дава подолната 

слика.  
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Оваа машина дава кодови за броеви. Само една точка ставена во 

машината, останува како една точка. Да речеме дека во 1 ← 2 машина-

та, кодот за број еден е 1. Две точки поставени во машината, даваат 

една точка во полето проследено со нула точки, па велиме дека во 1 ← 

2 машината, кодот за бројот два е 10. Ставањето на трета точка во 

машината го дава кодот 11 за бројот три. Со ставање на четврта точка 

во машината, добиваме повеќе експлозии! 

 

Кодот во 1 ← 2 машината за бројот четири е 100. На пример, 

поставувањето на шест точки во машина 1 ← 2 дава четири експлозии, 

со конечна распределба на точки што може да се прочитаат како 110. 

 
 

3.2. ШТО ПРАВАТ ОВИЕ МАШИНИ НАВИСТИНА? 

Машината 1 ← 2 е дефинирана така што точките во најдесната 

кутија секогаш имаат вредност еднаква на еден. Со експлозија, две 

точки во десната кутија се еднакви на една точка во соседната кутија од 

лево. И бидејќи секоја точка во најдесната кутија е со вредност еднаква 

на 1, секоја точка од  кутијата лево од најдесната мора да биде со 

вредност 2. И две точки во оваа втора кутија мора да вредат двапати по



Глобална недела на математиката – концептот на експлодирачки точки 

159 

 

2, т.е. 4. И 2 по 4 прават 8, што е вредноста на точката од следната 

кутија. 

 

Можеме да видиме дека кодот за бројот тринаесет во 1 ← 2 

машината е 1101, проверуваме со помош на вредностите на точките т.е. 

8 + 4 + 1 = 13 што е точно. 

 
Машинските кодови 1 ← 2 се нарекуваат бинарно претставување 

на броевите (префиксот би- значи „два“). Кога се пишуваат броеви во 

бинарен броен систем, се користат само двата симболи 0 и 1. 

Компјутерите се изградени со електрични прекинувачи кои се вклучени 

или исклучени. Значи, многу е природно во компјутерската наука 

целата аритметика да се кодира во код кој користи само два симболи: 1 

за вклучено и 0 за исклучено. 

Слично, за 1 ← 10 машината можеме да видиме дека десет 

единици прават 10, десет десетки прават 100, десет стотки прават 1000 

и така натаму.  Машината 1 ← 10 има еден, десет, сто, илјада и така 

натаму, како вредности на точки. 

 

На пример, кодот за бројот 273 во машината  1 ← 10 е 273: 

 
Значи, преку оваа машина на точки и кутии може да се објаснат 

вредностите на броевите: во броен систем со основа два, три, десет, и 

така натаму. 
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3.3. АРИТМЕТИЧКИ ОПЕРАЦИИ 

3.3.1. СОБИРАЊЕ И МНОЖЕЊЕ 

Да разгледаме една вообичаена задача со собирање: 

Пресметај го збирот 251 + 124. Оваа задача лесно е да се пресмета: 

2 + 1 = 3, 5 + 2 = 7 и 1 + 4 = 5. Па, одговорот е 375.  

Сега да се обидеме со друга задача, на пример 358 + 287. Ако 

одиме од лево кон десно, ќе добиеме 3 + 2 = 5, 5 + 8 = 13 и 8 + 7 = 15. 

 
И овој одговор е апсолутно математички точен! Можете да 

видите дека  во 1 ← 10 машина резултатот се претвара во 645, што е 

точната вредност. 

 

Да разгледаме една задача со множење. 

Пресметај го производот 2687 · 3. Оваа задача исто така лесно е 

да се пресмета, 2 · 3 = 6, 6 · 3 = 18, 8 · 3 = 24, 7 · 3 = 21. Ако ги 

запишеме овие броеви на соодветните позиции, и ако ги префрлиме 

десетките, а потоа и стотките, се добива 6 |18 |24 |21 = 7 |10 |6 |1 = 8 |0 |6 

|1. Значи, точниот резултат е  2687 · 3 = 8061. Илустративно, овој 

резултат се добива кога во сите дадени кутии, секоја точка се заменува 

со три. Па така, бројот на точки во кутиите станува 6 |18 |24 |21. После 

експлодирањето на точките се добива конечниот резултат 8061. 
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3.3.2. МНОЖЕЊЕ НА ПОВЕЌЕЦИФРЕНИ БРОЕВИ 

Да видиме како може да се пресмета, на пример, 37 · 23, со точки 

и со кутии. Значи, треба да множиме три десетки по 23 и седум единици 

по 23. Ова множење ќе даде резултат 3 · 23 = 69 десетки и 7 · 23 = 161 

единици. Одговорот е 69 | 161 според симболочниот запис на точките 

во кутии. После неколку експлозии се добива бројот 851. 

Но, овој пристап изгледа напорен бидејќи се бара да знаете да 

множите со 23. Ако се размисли малку повеќе околу 37 · 23, може да се 

развие следниот пристап. Очигледно 37 · 20 = 6 | 14 | 0 и 37 · 3 = 0 | 9 | 

21, затоа може да се нацрта долниот дијаграм: 

 

Значи, добивме дека 37 · 23 = 6 | 23 | 21 = 8 | 3 | 21 = 851.  

Истиот резултат може да се добие и на малку поинаков начин:
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3.3.3. НЕГАТИВНИ БРОЕВИ. ОДЗЕМАЊЕ 

До сега ги објаснивме собирањето и множењето, но го 

прескокнавме одземањето. Да ја разгледаме машината 1 ← 10. Таму 

работиме со точки, кои беа нацртани како исполнети точки. 

 

Ќе ја нацртаме спротивната точка како празен круг и ќе ја наречеме 

антиточка. 

 

Како материја и антиматерија, или како 1 и -1, кои секогаш се 

уништуваат еден со друг кога ќе се соберат заедно. Точката и 

антиточката исто така треба да се уништат, кога ќе се спојат и нема да 

остават ништо зад себе. 

 
Сега може да се извршат основните аритметички операции со точки и 

антиточки, исто како што постапувавме порано. 
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Да ја разгледаме следната задача со одземање, 536 -123.Првиот број, 

536, изгледа вака во машината 1 ← 10:  

 
На ова го додаваме спротивното од 123. Односно, додаваме една анти-

стотка, две анти-десетки, и три анти-единици. 

 

После уништувањата се добива: 

 
Одговорот е 413. 

Да дадеме уште еден пример со одземање, 536 – 283. На 536 го 

додаваме негативното на 283 и ги уништуваме точките и антиточките. 

Во овој случај добиваме како резултат 3 | (-5) | 3.  

 
За да го добиеме крајниот резултат, треба да земеме една точка од 

стотките, која што ќе експлодира во десет точки на десетки. Потоа, по
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уништувањето на точките и антиточките кај десетките, се добива 

крајниот резултат 2 | 5 | 3, т.е 253. 

3.3.4. ДЕЛЕЊЕ 

После собирањето, множењето и одземањето, на ред е и делењето. 

Еве еден пример за задача со делење: Пресметај 276 : 12. Еве слика 

одбројот 276 во машината 1 ← 10: 

 

Следно, бараме групи од дванаесет во оваа слика од 276. Еве како 

изгледа дванаесет: 

 

А, еве како изгледа група од 12 во нашата слика за 276: 

 

Меѓутоа, има повеќе групи од дванаесет. 

 

Гледаме вкупно две групи од 12 на ниво на десетки, а три 12 на ниво на 

единици, па одговорот  е 276 : 12 = 23. 

Да разгледаме уште еден пример. Да пресметаме 31828 : 102. Еве 

ја сликата: 
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Сега бараме групи од една точка - нула - две точки во нашата 

слика за бројот 31828. Можеме да забележиме неколку од овие групи и 

некој остаток на крајот, кој не припаѓа на никоја група.  

 

Одговорот е 31828 : 102 = 312 (остаток 4) или 31828 = 312 · 102 + 4. 

3.4. ОПЕРАЦИИ СО АЛГЕБРАСКИ ИЗРАЗИ 

Првите поглавја од оваа приказна нѐ однесоа низ поголем дел од 

училишната математика. Сега се упатуваме кон напредната алгебра од 

средно училиште. Единствено што треба да сфатиме е дека нема ништо 

посебно за машината 1 ← 10. Можевме да ја направиме целата 

училишна аритметика во машината 1 ← 2 ако сакаме, или 1 ← 5, или 

дури и во машината 1 ← 37. Математиката не се грижи во која машина 

го изведуваме сметањето. Единствената причина е човечката 

предиспози-ција за бројот десет што нè привлекува кон машината 1 ← 

10. 

Да ја разгледаме повторно задачата 276 : 12 која претходно ја 

решивме со помош на машината 1 ← 10. Го добивме одговорот 23. Да 

ја решиме истата задача со делење во друга база. Може да работиме со 

1 ← x машината каде буквата x претставува некој број чија вистинска 

вредност не ја знаеме. Така, во 1 ← x машината, вредностите на точките 

во кутиите ќе бидат степените на x. 
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Да пресметаме (            )   (    ). Еве како изгледа (     

       ) во 1 ← x машината. Тоа е два    -и, седум   - ови и шест 1-ци. 

 
И еве како изгледа     . 

 
Задачата на делење (            )   (    ) бара од нас да 

пронајдеме копии од      на сликата за             . 

 
Гледаме две копии од      на нивото   и три копии на нивото 1. 

Значи, одговорот е      . 

Сега, да го разгледаме следниов пример (          )  

 (    ). Еве што гледаме во машината 1 ← x. 

 
Ние бараме една точка покрај две точки на сликата за         

  . Погледнете ја единствената точка во најлевото поле.Зарем не би 

било убаво да има две точки во полето до него за да може да направиме 

копија од      ? Па, ајде да ставиме две точки во таа празна кутија! 

Но, постојат последици: тоа поле треба да биде празно. И за да 

обезбедиме полето да е празно, мора да ставиме и две антиточки! 
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Сега имаме една копија од она што го бараме. 

 

Можете ли да креирате уште една копија од      некаде? Добро е да 

има една точка лево од парот точки во најдесната кутија. Затоа, во 

втората кутија вметнуваме еден пар од точка и антиточка. Со тоа 

наоѓаме друга копија од x + 2. 

 

Постојат и две копии од една антиточка покрај две антиточки 

(заокружени со испрекинати линии). 

 

Останува да го прочитаме одговорот, па добиваме дека (        

  )   (    ) =           . 

4. ВЕБ АПЛИКАЦИЈАТА 

Експлодирачките точки имаат и своја платформа – веб аплика-

ција, преку која едукаторите може да комуницираат и да соработувааат. 

Веб апликацијата е поделена на девет „острови“ со растечко ниво на 

тежина и единствени имиња како Механија, Инсајто, Аритмос, Атидо-

тија и така натаму (види Слика 2). Со кликнување на една од иконите, 

се доаѓа до контролната табла на „островите“. 

На контролната табла на „островот“ има приказна, линк до видео 

каде што се објаснува активноста, поглавје со активности во вид на .pdf 
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- документи, прирачници за наставници, материјали за ученици и 

преводи (види Слика 4). Секој „остров“е поделен на станици преку кои 

постепено се изработува предвидената содржина како и опционални 

станици за дополнителна работа. 

 

Слика 4 Почетна страница на островот Механија, [3] 

На Слика 5 е прикажан вовед во машината 1 ← 2, каде што учениците 

можат да поставуваат точки во полињата со кликнување на нив и да ги 

експлодираат. 

 

Слика 5 Вовед во машината 1 ← 2 во островот Механија, [3].
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Ако ученикот ја заврши активноста точно, му се појавува дијалог 

прозорецот "Ти успеа" (You did it!), кој го објаснува новото откритие до 

кое може да се дојде при решавање на задачата (Слика 6). 

 
Слика 6. Дијалог прозорецот "Ти успеа" (You did it!)  

      по успешно завршена активност, [3]. 

Активностите на веб-апликацијата се бесплатни и достапни за се-

кого. Тие можат да се реализираат во секое време без никакви ограни-

чувања. 

5. ЗАКЛУЧОК 

Може да се заклучи дека се работи за многу интереснатна и сери-

озна иницијатива за популаризација на математика на глобално ниво, 

која на учениците и наставниците им дава можност да реализираат ча-

сови со модерни, современи  и интересантни математички содржини. 

Исто така треба да се истакне дека инвестицијата во време и ресурси 

потребна за успешна реализација на настан во рамки на ГНМ е скром-

на. 

Иако имаше заинтересирани наставници од целата земја за реали-

зација на локални настани, англискиот јазик се покажа како главна ба-

риера. Би било убаво повеќе наставници да аплицираат како амбасадо-

ри и да се направи некоја активност за заедничко преведување на мате-

риjалите за 2018 година. Ако се преведат релевантните материjали од
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ИНТЕРАКТИВНИ АЛАТКИ ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 

Даниела Стојановска
 1 

 

Современите образовни текови ја менуваат улогата на наставни-

кот, од традиционален предавач во класична училница, до ментор во ат-

мосфера на ученичка интеракција. Наставникот ги води учениците низ 

самостојни истражувања, им овозможува да користат повеќе извори на 

знаења: ликовни метафори, графички симболи и информациско-кому-

никативна технологија, [1]. Преку индивидуална и тимска работа, бура 

на идеи, дискусии и слично, ги насочува учениците да решаваат прак-

тични проблеми.  

„Кажи ми, ќе заборавам. Покажи ми, можеби ќе запомнам. Вклучи 

ме, ќе разберам.“ Суштината на концептот на интерактивно учење е во 

последната реченица од мислата на Бенџамин Френклин: „Вклучи ме“. 

1. ИНТЕРАКТИВНО УЧЕЊЕ  

Интерактивното учење или интерактивната настава е комплексен 

процес, што се обидува да го имитира учењето за она што се случува во 

автентични животни околности. Процес кој води до искуствено дожи-

вување, корисно и трајно и притоа се раководи од тезата дека  ги учиме 

учениците  не што да мислат, туку како да мислат.  

Како резултат на доживеано, искуствено учење, стекнатите знаења 

и вештини кај учениците предизвикуваат промена на свеста, ги унапре-

дуваат невралните функции, а простото регистрирање на информации, 

го заменуваат со ментална активност, интерпретација, [2].   

2. ФАЗИ,  МЕТОДИ И ФОРМИ НА ИНТЕРАКТИВНО УЧЕЊЕ  

За остварување на целите, клучните фази на ова учење мора да би-

дат планирани, управувани и временски ограничени. Најпрво, ученици-

те се воведуваат во контекстот на темата со која сакаме да се справиме. 

Потоа се создава ситуација која им овозможува на сите активно да 

учествуваат во изнаоѓање решенија, се воспоставува врска со постоеч-

кото знаење и на крај, се прават различни генерализации.  
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Во секоја од фазите, особено е значајна улогата на наставникот. 

Тој иницира и одржува двонасочна комуникација со учениците. Пот-

тикнува презентација на мислења и ставови за проблемот и создава ат-

мосфера погодна за споделување и аргументирање на идеи и мислења. 

Притоа води сметка со изборот на методите и формите на учењето, да 

обезбеди комплементарност на своите активности и активностите на 

ученикот, најчесто низ формите: 

А) Кооперативна работа на релација наставник – ученик.  

Наставникот има водечка улога во изборот на задачите и на соод-

ветна поделба на улогите во тимот. Тој обезбедува рамноправно учес-

тво, поттикнува групно управување, лична одговорност и позитивна ме-

ѓусебна зависност на членовите на тимот. 

Б) Соработка ученик  ученик во мали групи.  

Учениците индивидуално размислуваат, дискутираат во парови и 

ги споделуваат заедничките сознанија и заклучоци  со останатите. 

В) Тимска работа. 

Во атмосфера на конструктивна поддршка и лојалност кон оства-

рување на целта, тимот го препознава проблемот, гради, проверува и 

докажува хипотеза за негово разрешување. 

3. ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ 

Индикаторите на успешност, од примена на интерактивни алатки 

за реализација на наставата по математика, се квантитативна и квалита-

тивна определба на претходно дефинираните цели, односно исходи од 

учењето. Во функција на објективност на овие емпириски податоци, 

прво наставникот одредува референтни одговори на прашањата: 

- Какви се предзнаењата и способностите на учениците? 

- Какви ставови и интереси треба да формираат? 

- Кои постигнувања и кои резултати се очекуваат од учениците за 

време и после активностите? 

- Со кои активности најефикасно ќе се постигнат целите? 

- Кои алатки ќе бидат употребени и која е временската рамка за 

реализација?
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Генерално, целите се успешно реализирани тогаш кога учениците 

ќе се доведат до точка на рефлектирање на содржината, односно, до од-

говори на прашањата: 

- Што значи ова за мене? 

- Како можам да ги користам сознанијата? 

- Дали ова е подобро од она што го правев до сега? 

4. ПРИМЕРИ НА ИНТЕРАКТИВНИ АЛАТКИ ВО  

НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА  

Наставата по математика во нашиот образовен систем е структу-

рирана и администрирана според однапред пропишани закони и норми. 

Таа е заснована на прилично нееластична програма во однос на настав-

ните цели и содржини, но не и во однос на ресурсите со кои ќе се пос-

тигнат целите и реализираат содржините. Така, успешниот наставник 

истражува и осмислува методологија и алатки за реализација на наста-

вен час со кои ќе одговори на предизвиците на новото време. Во услови 

на едно просечно училиште, креативноста и иновативноста на настав-

никот, се основа за избор на интерактивни алатки за учење и валидни 

исходи од учењето. 

4.1 СОЗДАВАЧ НА КОДИРАНИ, БРЗИ ОДГОВОРИ  

      (QR CODE GENERATOR) 

Кодиран, брз одговор (со оригинален назив, qr code) е матричен 

бар-код, односно, читлива оптичка ознака која содржи информации, 

поставени од корисникот (Слика 1). 

За создавање на бар-кодот, неопходна е некоја од  компјутерските 

апликации за создавање на кодирани, брзи одговори (со оригинален на-

зив qr code generator, на пример QR Stuff qr code generator ([3])).  Со от-

ворање на апликацијата, можат да се видат и сите извори на информа-

ции до кои бар-кодот може да обезбеди пристап. Меѓу нив спаѓаат: ин-

тернет страници, мапи на пребарувачите, сопствен документ, авторски 

текст во вид на порака,  инструкции  и слично. Создадениот бар-код мо-

же да се постави, а подоцна и прочита од монитор како електронска 

слика, отпечатен на хартија или пластифицирана површина. 
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Откако е создаден, бар-кодот може да се прочита со уред, најчесто 

паметен телефон на кој е инсталирана слободната апликација, читач на 

кодирани, брзи одговори (со оригинален назив qr code reader).  Аплика-

цијата е со слободен пристап и може да се преземе од соодветната ин-

тернет страница, [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Кодирани, брзи одговори. 

Примената на кодирани, брзи одговори, во фазата на воведување 

во контекст на темата со која сакаме да се справиме, на учениците им 

дава можности: 

- да соберат информации за истражувачко прашање, 

- да направат белешки за прашањето, 

- да изградат хипотеза. 

Пример на задача од отворен тип:  

„Нацртај мапа со правилен распоред на објектите поставени низ 

училиштето.“  

За исполнување на барањата на задачата, секој  ученик добива по 

5 кодирани брзи одговори, со описи на секоја местоположба поединеч-

но (Слика 2). Така, според информациите содржани во жолтиот бар-

код, местоположбата означена со број 3 се наоѓа на спротивна страна и 

е најдалеку од нас, додека пак местоположбата број 4 (црвениот бар-

код) е на иста страна, најдалеку итн. Следејќи ги информациите, учени-

ците составуваат алгоритам за распоред на објектите и поставуваат 

можен распоред (хипотеза). 
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Со примена на алатката во овој пример, се поедноставува  унапре-

дувањето на знаењата и вештините за составување и следење на алго-

ритми, ориентирање  и логично размислување. 

Со менување на описите на позициите (бар-кодовите), истата  за-

дача може да се трансформира и послужи за учење за операции со брое-

ви, размер, должина на отсечка и слично. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2.  Кодирани, брзи одговори со описи на местоположби. 

 

4.2 ИНТЕРАКТИВНИОТ СОЗДАВАЧ НА КВИЗОВИ И  

      СОЗДАВАЧ НА АРКАДНИ ИГРИ 

Интерактивниот создавач на квизови (со оригинален назив QR 

Treasure Hunt Generator) и создавачот на аркадни игри (со оригинален 

назив Arcade Game Generator) се компјутерски апликации со слободен 

пристап. За да се користат алатките, доволна е најава на соодветните  

интернет страници [5], односно [6].     

Примената на создавачите на квизови и игри, особено во фазата на 

генерализација и проценка на постигнувањата, на учениците им дава 

можност: 

- да поврзат хипотеза со докази, 

- да дискутираат и споделуваат идеи, 

- да ги дефинираат наредни чекори. 

Пример на задача: „Состави правило за собирање децимални бро-

еви“.
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Учениците прво, својата хипотеза ја проверуваат на квиз изготвен 

од наставникот (Слика 3), потоа изготвуваат сопствен квиз со кој 

обезбедуваат докази за хипотезата (правилото) и на крај, дискутираат за  

користење на сознанијата за составување на правило за одземање на 

децимални броеви. 

Слика 3. Автентична ситуација, сегмент од интерактивен квиз. 

Со добро осмислена концепција на аркадна игра, наставникот мо-

же да си ја олесни улогата на оценувач на постигнувањата на ученици-

те.  

Пример на тест за проверка на постигањата на учениците на тема 

„Својства на четириаголници“ (Слика 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4. Автентична ситуација, сегмент од интерактивна игра. 
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Секој од „летачките објекти“ е носител на поим поврзан со пра-

шањето поставено на дното од мониторот, но само еден од нив го носи 

точниот поим.  Кликнувањето на објектот со точен поим е пропратен со 

звучен и визуелен ефект и ученикот го води на наредното прашање 

(ниво). Едновремено, на мониторот може да се следат и постигањата во 

вид на број на точни одговори, обиди и време за кое се постигнати. 

Зависно од вештината на наставникот да ја организира работата во 

согласност со способностите на учениците, создавачот на игри, може да 

се користи и на други начини: 

- Учениците се поделени во тимови и секој тим работи на оствару-

вање на барањата играта. На овој начин, наставникот е автор на играта, 

но сите ученици имаат придонес и увид во постигнувањата. 

- Учениците се поделени во тимови  и секој тим работи на созда-

вање на сопствена игра. На овој начин, учениците се автори, реализато-

ри и оценувачи на сопствените постигнувања. 

- Секој ученик, самостојно, создава игра според критериуми за 

оценување на успешност, зададени од наставникот. На овој начин уче-

ниците се мотивираат за унапредување на сопствените  постигнувања. 

Особено заради фактот дека игрите се „познат терен“ на кој секој сака 

да е победник.  

4.3. ИНТЕРАКТИВЕН СИМУЛАТОР 

Интерактивниот симулатор Фет (со оригинален назив Phet inter-

active simulations) е збирка од флексибилни алатки кои можат да се ко-

ристат за постигање на  различни наставни цели. За да се користат ре-

сурсите доволна е најава на интернет страницата на Универзитетот  Ко-

лорадо, [7].    

Примената на интерактивниот симулатор, особено во фазите на 

создавање на ситуација на активно учество во изнаоѓање решенија и 

воспоставување врска со постоечкото знаење, на учениците им дава 

можности: 

- да експериментираат, 

- да проверат хипотеза, 

- да соберат резултати. 
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Со примена на интерактивниот симулатор, се создава автентична 

ситуација која овозможува секој ученик да биде високо мотивиран, ак-

тивно да истражува и да изнајде решение за проблем (Слика 5). Осо-

бено значајна за индивидуално унапредување на постоечкото знаење на 

ученикот е можноста на апликацијата за моментална проверка на точ-

носта на претпоставката.  

Пример на задача: „Состави алгоритам за споредување на дропки 

по големина“.  

Учениците експериментираат, проверуваат и бележат резултати од 

споредби на дропки со исти именители и различни броители, но и спо-

редби на дропки со исти броители и различни именители.  

Задачата ќе биде успешно извршена кога учениците ќе состават 

алгоритам за споредување на дропки со различни именители, но и раз-

лични броители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5. Автентична ситуација, изглед на дел од  

                                апликацијата интерактивен симулатор, [4]. 

Сите наставници кај своите ученици развиваат одговорност. Ус-

пешните наставници користат различни наставни алатки, техники, веш-

тини и стратегии со кои ги ангажираат учениците да бидат одговорни 

во решавање проблемите. 
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ПРИМЕНА НА Е-ТЕХНОЛОГИИ ВО УЧИЛНИЦА 

Јасмина Маркоска 1 

 
 Улогата на наставникот во современата училница мора да го из-
држи темпото како на генерациските така и на технолошките промени. 
Осовременувањето на наставата подразбира подготовка на наставата 
насочена кон учениците и нивното опкружување. Менаџирањето со 
процесот на учење води до задоволни ученици, а тоа сигурно е причина 
повеќе за задоволство на наставникот. Соочени сме со голем број на 
технолошки помагала во облик на е-технологии кои може да ги употре-
биме во училницата на креативен и интересен начин. Одлуката за нивно 
користење ја носиме сами. Понекогаш малите промени предизвикуваат 
големи резултати. 

1. Е-УЧЕЊЕ 

Во зависност од искуството на наставникот, поимот е-учење се де-
финира на различни начини. Најчесто користени и општо прифатени се 
следниве две дефиниции, [4]: 

− е-учење е кој било облик на учење кој е потпомогнат со примена 
на компјутерска технологија, особено на компјутерски мрежи 
преку интернет технологии. 

− е-учење е интеракција меѓу наставникот и ученикот реализирана 
со помош на електронски посредници. Aкцентот е ставен на 
процесот на учење, а посредниците го надополнуваат тој процес. 

 Во нашите училници е присутен комбинираниот начин на е-уче-
ње, односно збогатување на традиционалната настава со примена на ин-
формациско-комуникациски технологии (ИКТ). Според тоа најчести 
облици на примена на ИКТ во наставата се базираат најчесто на презен-
тации, пребарувања на интернет содржини за одредени теми, електрон-
ски изработени содржини од страна на наставникот, мултимедијални 
содржини, интерактивни плакати, квизови за самопроверување и прове-
рување на знаењата на учениците. Од особена важност за секој настав-
ник е развивање на методи со кои постојано ќе има увид како во пости-
гањата и напредокот на учениците, така и врз ефектите од својата рабо-
та. 
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Целта на овој труд е низ неколку примери од наставната пракса со 
учениците од средното образование по математика, да се прикаже ко-
ристењето на групата апликации Hot potatoes, наменета за е-учење и 
апликациите Microsoft Word и Internet Explorer.  

2. HOT POTATOES 

Групата апликации обединети под едно име Hot Potatoes овозмо-
жува брза и едностава изработка на интерактивни содржини и квизови. 
Оваа група е бесплатна за корисниците, но не е со отворен код, базира-
на е на HTML и JAVA програмските јазици, без да е потребно нивно 
познавање. Во таа група се наоѓаат шест апликации кои може да се ко-
ристат поединечно, но може и да се обединат во поголема интерактивна 
содржина која содржи повеќе различни активности за учениците, [3].   

JCloze − овозможува креирање на содржини кај кои активноста е 
насочена кон дополнување празнини во реченици кои може да се избе-
рат од претходно креирана листа на поими. 

JQuiz − овозможува изработка на квизови со прашања, со или без 
понудени одговори.  

JCross − овозможува изработка на крстозбори. 
JMix − овозможува изработка на квизови кои содржат реченици со 

изменет редослед на зборовите. 
JMatch − овозможува креирање квизови преку активности на спо-

јување на зборови, поими или слики во парови според одредени закони-
тости. 

The Masher − овозможува поврзување на претходно изработените 
содржини од другите програми во целина. 

Содржините изработени со помош на оваа група програми корис-
тат XHTML и JavaScript, кои се поддржани од сите современи веб пре-
барувачи, а имаат поддршка и за Unicode знаци, со што лесно се созда-
ваат содржини на македонски јазик. Притоа наставникот не мора да има 
познавање од XHTML и JavaScript, доволно е да ги внесе задачите и 
прашањата во соодветните полиња, а софтверот има можност за изра-
ботка на веб страница која може да работи офлајн како и за статистичка 
обработка на податоците добиени од спроведеното тестирање во облик 
на квиз. 
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Слика 1. Главната страница на Hot Potatoes.  

Наједноставни за користење и најсоодветни за наставата по мате-
матика се програмите JQuiz и JCross, во кои најлесно може да се внесат 
математички формули. 

2.1. JQUIZ 

Програмата JQuiz овозможува изработка на квизови со прашања. 
Прашањата може да бидат: 

− со повеќечлен избор, при што ученикот бира еден од понудените 
одговори. Ако одговорот е точен се појавува знак :-), а ако е не-
точен X. Притоа наставникот може да обезбеди повратна инфор-
мација за ученикот, со објаснување зошто соодветниот одговор е 
точен или неточен. При избор на точен одговор, резултатот се 
задржува, а ученикот може да ги избере другите одговори за да 
ги погледне повратните информации за секој од нив. 

− со кратки одговори, при што од ученикот се очекува запишува-
ње на краток одговор. Дополнителна опција е копчето Провери, 
преку кое се врши споредба со точните одговори кои се наведе-
ни од наставникот, а може да се додаде и копче Помош. 

− хибридни − тоа е комбинација од претходните два вида прашања. 
На ученикот прво му се прикажуваат прашањата со кратки одго-
вори и ако тој не успее да понуди точен одговор по одреден број 
обиди, се појавува листа од одговори од која треба да се направи 
избор на точниот одговор.  
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− со повеќе точни одговори, при што ученикот треба да направи 

избор на сите точни одговори од понудената листа која ја прави 
наставникот. Со опцијата Провери се дава информација колку од 
избраните одговори се точни, но не и кои се тие. 

На Слика 2 е претставено како изгледа внесувањето на прашање и 
одговори во програмата JQuiz.  

 

Слика 2. Изглед на прашање во програмата JQuiz. 

Ако прашањата и одговорите содржат формули, тогаш формулите 
треба прво да се претворат во слики (со некој едитор за математички 
формули, на пример МathТype), а потоа се вметнуваат во соодветните 
полиња.  

 На пример, прашањето: Ако 3
sin ,

5 2


     , тогаш: 

 А) 5
cos

3
    B) 5

cos
3

       

C) 4
cos

5
    D) 4

cos
5

    

во програмата JQuiz ќе изгледа вака:
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Слика 3. Прашање со понудени одговори и коментари кои содржат  

             математички формули се внесуваат како слики во JQuiz. 

Најголемата придобивка од оваа програма е можноста за комента-
ри покрај понудените одговори, кои му даваат можност на наставникот 
да може да му даде повратна информација на ученикот, т.е. на сите уче-
ници во училницата во исто време. Коментарите може да бидат куси и 
одречни, но најдобро е кога тие упатуваат на корекции во наученото кај 
учениците или ги охрабруваат да го подигнат нивото на стекнато знење. 

По изработката на квизот се прилагодуваат опциите за излез на 
документот во Options / Configure Output. Во овој дел лесно може да се 
уреди изгледот на квизот, како, на пример, промена на редоследот на 
поставените прашања, како и редоследот на понудените одговори на 
секое прашање при секое наредно отворање на квизот, временско огра-
ничување за одговарање, прикажување на сите прашања од квизот 
одеднаш, поставување копче за помош со дополнително објаснување, 
информации за освоени бодови по секој одговор, уредување на изгле-
дот во однос на позадината, фонтот, бојата, итн. 

Потоа, од File / Create Web Page, по изборот за зачувување на кви-
зот, може да се избере прегледување со веб пребарувач. На овој начин 
се добива целосна слика за уредениот квиз кој може да се зачува како 
документ со наставка .jqz, а посериозни промени на целиот квиз може 
да се направата со помош на програмата Front Page. 
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Слика 4. Изглед на прашање со веб пребарувач. 

2.2. JCROSS 

Посебно интересна за користење е оваа програма која овозможува 
изработка на крстозбори/крстоброи со поими и задачи од математиката. 
Одлична е за групна работа и атрактивна е и за оние ученици кои се 
помалку активни за време на традиционалната настава по математика. 

По отворање на програмата од менито се избира Manage Grid 
/Automatic Grid-Maker каде што се внесуваат поимите или броевите 
коишто сакаме да се најдат во крстозборот/крстобројот и програмата 
нуди оптимален распоред хоризонтално и вертикално. Секој поим има 
соодветен број. Oстанува само поимите да се поврзат со соодветен опис 
кој се врши со помош на опцијата Add Clues. 

При изработката на крстозбори/крстоброи треба да се внимава на 
описите на поимите посебно на нивната должина и прецизност. На Сли-
ките 5 и 6 e даден пример на изработен крстоброј во JCross, со описот 
на поимите и неговиот приказ на веб пребарувач. 

Подетално за користењето на апликациите од групата Hot potatoes 
може да се прочита во [1, 2].
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Слика 5. Изработка на крстоброј во JCross. 

 
Слика 6. Изглед на крстоброј во веб пребарувач.
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3. MICROSOFT WORD И INTERNET EXPLORER 

Од веќе готов Word документ кој содржи задачи со решенија, 
упатства, коментари или само насоки за размислување може да се креи-
ра интерактивна содржина во облик на веб страница која може да се 
искористи на часовите за самопроверка или повторување на изучениот 
материјал или, пак, како воведен дел од часот при изучување нови нас-
тавни содржини. 

Прво се избира Insert-Bookmark на решението или коментарот и се 
именува, а потоа се избира Insert-Hyperlink на соодветното прашање 
или задача со избор на опцијата Place in this document на веќе именува-
ниот bookmark. Така организираниот word документ се снима како веб 
страница (web page-htm). Останува документот да се користи како веб 
страница со помош на Internet Explorer. Низ документот се забележува-
ат линкови до решенијата или коментарите како посебни страни. Овој 
начин на поврзување на Microsoft Word и Internet Explorer овозможува 
создавање на интерактивни содржини кои лесно се користат во училни-
цата со помош на проектор, може да се дадат на користење на ученици-
те или да се најдат на веб страницата на наставникот за натамошно ко-
ристење.  

 
Слика 7. Веб страница креирана со Microsoft Word и Internet Explorer.
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На Слика 8 е прикажан изгледот на документот откако ќе се клик-

не на некој од креираните хиперлинкови.   

 
 Слика 8. Користење на хиперлинк. 
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КОРИСТЕЊЕ ФОРУМИ ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 
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1. ШТО Е Е-УЧЕЊЕ? 

До неодамна образованието се одвиваше исклучиво во училници-

те каде што наставникот го водеше процесот. Притоа, физичкото при-

суство никој не го доведуваше во прашање и било каков друг вид на 

учење во најмала рака би бил доведен под знак на прашање. А потоа се 

случи компјутерската еволуција која радикално го промени опкружува-

њето за учење. Во таа смисла, е-учењето е образовна алатка заснована 

на компјутери или систем кој ви овозможува да учите каде било во кое 

било време. Денес е-учењето во најголем дел се нуди преку Интернет. 

Во почетокот се спроведувало непосредно преку CD ромови или DVD 

дискови, [1]. 

Технологијата толку е напредната, што географските разлики се 

премостуваат со користење на алатки коишто овозможуваат да се чув-

ствувате како да сте во некоја училница. Е-учењето ни нуди можност да 

се споделуваат фајлови од каков било формат како, на пример, видеа, 

презентации, Word документи, PDF документи. Спроведувањето веби-

нари, комуникацијата со наставниците и професорите преку онлајн раз-

говор, инстант пораки или користење форуми, се исто така опции кои 

им се на располагање на корисниците. 

Постојат повеќе различни системи на е-учење кои се познати како 

LMS (Learning Management System) – софтверска апликација наменета 

за администрација, документација, следење, известување и испорака на 

едукативни курсеви или тренинг програми, или, методи кои овозможу-

ваат да се спроведат курсевите, [2]. Со користење на исправната алатка 

различните процеси можат да се автоматизираат како, на пример, оце-

нувањето тестови или креирањето интерактивни содржини. 

Некои од најважните достигнувања во образованието се случија 

по појавата на Интернетот. Светот на е-учењето многу брзо се развива, 

a со тоа и расположливите технологии со чија што помош содржините



И. Богданоски, М. Богданоска 

192 
 

на курсевите мора и треба брзо да се надоградуваат со цел на учениците 

да им се понудат најновите информации. Tрадиционалното учење е ска-

по, одзема подолг временски период и резултатите можат да варираат. 

Е-учењето нуди алтернатива која е побрза, поефтина и потенцијално 

подобра. 

1. ВИДОВИ НА Е-УЧЕЊА 

Во денешно време опкружувањата за е-учење можат да се поделат 

на две категории: синхрони и асинхрони. Двете стратегии на учење има-

ат свои, како позитивни, така и негативни страни, а која техника ќа ја 

избере ученикот во голема мера зависи од методите на апсорпција на 

информациите кои им се нудат на учениците, [1, 7]. 

Синхроно е-учење 

Пример на синхроно е-учење се онлајн разговорите и видео кон-

ференциите, курсеви кои се понудуваат во точно одредени интервали 

кои мора да се посетат/завршат според одреден однапред познат редо-

след. Било кои алатки за учење како што се на пример, инстант пораки-

те кои им овозожуваат на учениците и наставниците да поставуваат 

прашања и да одговараат на истите моментално, се нарекува синхрона. 

Наместо да учат самите, учениците кои се вклучени во синхрони 

курсеви за учење се во состојба да бидат во интеракција со други уче-

ници и нивните наставници за време на часот.  

Главен бенефит на синхроното учење е фактот што им овозможу-

ва на учениците да го избегнат чувството на изолација затоа што тие се 

во комуникација со други преку процесот на учење. Но, синхроното 

учење не е доволно флексибилно во смисла на време, затоа што учени-

ците треба да одвојат точно определено време со цел да посетат одреде-

на сесија од страна на настaвникот во живо или одреден онлајн курс.  

Асинхроно е-учење 

Асинхроното е-учење може да се изведе дури и кога ученикот или 

наставникот е офлајн. Материјалите за курсот или комуникацијата кои 

се споделуваат преку интернет, електронска пошта или пораки постира-

ни на заеднички форуми се одличен пример на асинхроно е-учење. 
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Идејата на асинхроно е-учење е учениците да ги завршуваат лек-

циите самите со сопствено темпо, а да го користат интернетот само ка-

ко алатка за поддршка. Ова може да биде одлична опција за корисници-

те кои си дозволуваат доволно време за секоја лекција од наставната 

програма и повеќе преферираат да ги истражуваат темите сами и со 

сопствено темпо. Како и да е, оние кои имаат недостиг на мотивација за 

да ја завршат работата на курсот можеби нема да ја почуствуваат корис-

носта од асинхроното учење. Асинхроното е-учење може да доведе до 

појава на чувство на изолација затоа што нема реално образовно опкру-

жување. 

Идеално, ефективните курсеви за е-учење би требало да вклучува-

ат активности за учење од двата вида. Тоа им овозможува на учениците 

и на наставниците да имаат корист од различните начини на учење без 

разлика на нивниот распоред или омилените методи за учење. Овој 

пристап им овозможува на учениците моментална помош доколку им е 

потребна, додека сѐ уште им ја нуди можноста да учат со соптствено 

темпо. 

2. ШТО СЕ ДИСКУСИОНИ ФОРУМИ? 

Дискусионите форуми се вообичаено текстуални, исклучиво веб 

базирани и асинхрони комуникации кои им овозможуваат на повеќе 

корисници да се вклучат во дискусија еден со друг, слично како при 

дискусија по електронска пошта, но за разлика од дискусијата по елек-

тронска пошта сите коментари кон дискусијата се собираат на „табла“ 

која ги прикажува сите пораки кои се објавени на „таблата“. Дискусии-

те обично се организираат во форуми, кои во суштина се различни пап-

ки, секоја посветена на специфична дискусиона тема. Во рамките на 

дискусионата група членовите придонесуваат преку нивните коментари 

и одговори на иницијаното дискусионо прашање или преку меѓусебни 

дискусии.  

Сите корисници мора да имаат интернет врска. Форумите можат 

да бидат самостојни опкружувања или како дел од CMS (Course Mana-

gement System) или LMS (Learning Management System) системите, како 

на пример Moodle платформата, [2]. Најпознат дискусионен форум од
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областа на математиката e The Math Forum at NCTM со повеќе од 

100000 корисници, [8].  

Зошто да се користат дискусионите форуми?  

Дискусионите форуми служат за корисниците да се вклучат во 

пишана онлајн дискусија со други луѓе во време кое им одговара на 

индивидуалните корисници (асинхрона карактеристика). Бидејќи до 

дискусиите може да се пристапи во било кое време преку Интернет и 

можат да се архивираат, корисниците можат да ги прегледуваат дури и 

откако дискусијата ќе заврши. Па според тоа, сите оние кои учат можат 

да учествуваат и се одговорни за учеството во дискусијата. Тие диску-

сии можат да бидат социјални (со цел изградба на заедница што учи) 

или да се засноваат на содржината. Кога се користат во исто време со 

лице во лице непосредно или во која било друга синхрона форма, имаат 

цел да им овозможат на учениците да се вклучат во рефлективна диску-

сија, како подготовка, продолжување или повторување на нешто што 

веќе е направено или завршено. Форумите можат да се користат за спо-

редување на примери од работата помеѓу себе, да се вклучат во групна 

работа надвор од училницата, или, да поставуваат прашање еден на 

друг или на наставникот (инструкторот) во врска со темата што ја учат. 

3. ПРЕДНОСТИ НА ДИСКУСИОНИТЕ ФОРУМИ 

Асинхрониот формат на дискусионите форуми им овозможува на 

корисниците да ги прегледуваат и учествуваат во дискусиите со други 

во време кое ним им одговара. Едноставноста во користењето – со ми-

нимални упатства, учениците брзо ќе бидат во состојба да ја користат 

технологијата при онлајн интеракција со другите, а ако притоа се ко-

ристат и слики, од учениците тогаш се добива и персонализација на он-

лајн заедницата. 

Секој ученик во одделението е во можност да одговори на праша-

њата и секој може да биде „слушнат“ затоа што дури и ако еден ученик 

постојано објавува во онлајн дискусијата, другите ученици можат и се 

во состојба да изберат колкаво внимание ќе му посветат нему и на него-

вите објави и сѐ уште можат да одговорат без да бидат прекинати. Уче-

ниците кои вообичаено не сакаат и се двоумат да зборуваат во непос-
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редна комуникација за време на часовите се покажува дека се поподгот-

вени тоа да го направат онлајн. Ова нема да биде само нивна придобив-

ка, туку исто така и целото одделение ќе има корист од можноста да се 

слушнат мислењата на сите ученици отколку само на оние кои имаат 

голема самодоверба, односно мислењата на доминантните ученици кои 

обично доминираат во непосредната дискусија за време на часот. 

Дискусионите форуми им овозможуваат на учениците да се надо-

градат на непосредното учење, со надворешни искуства на пример, дис-

кусии по гостин експерт, по завршена ексурзија, филм, театарска прет-

става, посета на некоја лабораторија или продолжување на дискусија 

започната за време на часот на училиште. Ги прави учениците свесни и 

индивидуално одговорни за нивното учење и му овозможуваат на инс-

трукторот (наставникот) да ги оценува одговорите на учениците систе-

матски (особено ако се користи некаква рубрика) и да им понуди (овоз-

можи) почести индивидуални повратни одговори. 

Наставникот станува олеснувач во заедницата за учење наместо да 

биде во фокусот, а ова води кон поконструктивен пристап во нивното 

поучување. Тој пребарува и генерира листа на постови за секого инди-

видуално и на тој начин ги истражува одговорите на секој ученик во те-

кот на одреден период со цел да го оцени прогресот на ученикот во 

текот на времето. 

Ако прашањата се добро обмислени им овозможуваат на ученици-

те да го поврзат нивното учење со реални ситуации од нивниот живот и 

им помагаат да ги истражат нивните претпоставки. Самиот процес на 

пишување на одговори води до подлабоки критички рефлексии и дија-

лог – пишувањето им помага на учениците да го знаат она што го знаат 

како спротивност на пишување само да се покаже на другите (наставни-

кот или/и соучениците) што знаат. Асинхрониот формат им овозможува 

на учениците да си го дозволат потребното време, прво да го осмислат 

она што го зборуваат другите, а дури потоа да размислат за тоа и да го 

планираат сопствениот одговор. За да се долови значењето, прашањата 

поставени од наставникот (и другите ученици) мора да ги поттикнат 

учениците да се вклучат во повисоки нивоа на размислување (примена, 

анализа, синтеза и евалуација) исто како и во афективниот домен (повр-

зан со чувствата, расположенијата и однесувањето) и учениците да
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направат поврзување. Ова значи дека учениците ги истражуваат темите 

со поголема длабочина. 

Поради можност да ја посетат училницата (одделението) во кое 

било време, процесот на учење на учениците е поконтинуиран, особено 

во повисоките одделенија, учениците изјавуваат дека тие се повеќе 

вклучени континуирано и константно кон рефлексијата на она што го 

учат. Дополнително, кога нешто сакаат да кажат како одговор на некоја 

дискусија, тие не треба да чекаат да започне часот, тие можат во онлајн 

дискусијата во кое било време и да ги запишат нивните размислувања. 

Учениците се оценувани од наставниците според квалитетот на 

нивните идеи, а не според надворешниот изглед и/или според вербални-

те вештини. Со ова се избегнува дискриминација по секоја основа. Пре-

ку вреднувањето на нивните одговори, слушањето на нивниот глас и 

гледањето како нивните идеи придонесуваат кон заедницата што учи, 

учениците добиваат самодоверба на часовите. Дури и откако дискуси-

јата ќе заврши, учениците можат да се навраќаат за нејзино прегледува-

ње. 

Надворешни лица (како на пример, експерти по одредена област) 

можат да се поканат да придонесат кон дискусиите, со што во голема 

мера ќе ја збогатат дискусијата и ќе направат поврзување со контекст 

од реалниот секојдневен живот. 

4. НЕДОСТАТОЦИ НА ДИСКУСИОНИТЕ ФОРУМИ 

Еден од недостатоците на дискусионите форуми е во врска со 

времето на наставникот (ученикот) поминато на дискусионите форуми. 

Имено потребно е повеќе време да се напише одговор отколку тој вер-

бално да се изнесе во непосредна дискусија. И покрај тоа што каков 

било вид на дигитален фајл може да се прикачи кон дискусиониот фо-

рум за симнување и преглед од другите, онлајн форумите имаат тенден-

ција да се потпираат исклучиво на пишана комуникација, а со тоа ја 

ограничуваат употребата на други модалитети на учење од страна на 

учениците. Исто така, многу од квалитетите на комуникациите може да 

се загубат. Ова особено е недостаток за луѓето кои не се во состојба да 

се изразат со пишување како што тоа можат да го направат преку збору-

вање и вербална комуникација. 
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Асинхроната природа на ваквото опкружување за учење значи де-

ка недоразбирањата не можат брзо и лесно да се коригираат и можат да 

доведат до сериозни проблеми (на пример, ако еден ученик не разбере 

одредена задача и наставникот не ги прочита дискусиите навремено, 

откако учениците веќе тргнале во погрешна насока по одредено праша-

ње). Во непосредното опкружување – во училница, на пример за време 

на часовите, наставникот веднаш ќе ја забележи конфузијата и ќe ја 

коригира, објасни и ќе го разјасни евентуалниот проблем. 

Многу честа тема помеѓу корисниците на дискусионите форуми е 

времето кое е потребно да се научат тие да се користат, особено кога од 

учениците ќе се побара да објавуваат поваќепати во текот на една дис-

кусија. Не му се препорачува на наставникот да објавува премногу чес-

то во рамките на една дискусија. Учениците треба да ја прочитаат секо-

ја објава кога тие одговараат, a од голема важност е нивните коментари 

да се внимателно одбрани за да не доведат до пригушување или дури до 

затворање на дискусијата.  

Наставниците се свесни колку се важни и корисни тие дискусии за 

квалитетот на учењето на учениците (особено во завршните години), но 

истите забелешки важат и за пониските одделенија. Според тоа тие се 

растргнати помеѓу сопствените потреби од наоѓање рамнотежа помеѓу 

можностите и потребата да се осигура највисок можен квалитет на уче-

ње за нивните ученици. Некои наставници изјавуваат дека користењето 

на хибридниот формат, во кој учениците се среќаваат непосредно ед-

наш месечно или почесто, може да ја намалат ефективноста, квалитетот 

и длабочината на онлајн дискусијата затоа што некои од учениците 

имаат тенденција да ги задржуваат нивните објави и во вклучувањето 

на онлајн дискусии, преферирајќи да причекаат со споделување на нив-

ните идеи лично, при непосредените часови. Како и да е, додека се сос-

тане одделението, одговорите на учениците ќе ја загубат врската со она 

што било дискутирано онлајн, особено доколку поминат две и повеќе 

недели. 

5. ВАЖНИ ПРАШАЊА И ПРЕПОРАКИ  

Неопходно е да се одвои време на почетокот од користењето на 

дискусиониот форум за да се научат учениците не само како да ги
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користат алатките во самиот форум, но исто така како да комуницираат 

конструктивно и критички со другите како дел од онлајн заедницата, со 

користење на објави кои се кратки, имаат смисла и се однесуваат на те-

мата. Дополнително, многу е важно да се започне со дискусии кои ќе 

им помогнат на учениците да ја изградат својата самодоверба и нивните 

способности за комуникација со пишување на Интернет и исто така да 

ја развијат довербата во заедницата што учи. Клучен фактор при креи-

рањето на ова смисла на доверба и сигурност е чувањето на форумот 

затворен за надворешни лица (освен кога ќе се користи отворена папка 

кога ќе се покани гостин говорник). Учениците треба да се чувствуваат 

сигурно за да се вклучат во критичка саморефлексија и да се во состојба 

да ја истражуваат сопствената претпоставка без страв дека другите ќе 

им наштетат или дека ќе им судат. За ова нешто да се постигне потреб-

ни се вештини при развојот на почетните активности и во начините на 

кој наставникот ја олеснува дискусијата и понудува повратен одговор. 

Наставниците во нивните извештаи ја потенцираат вредноста на 

креирањето на почетни дискусии во кои учениците се поттикнати да 

споделуваат лични приказни (на начин кој е соодветен и е поврзан со 

целите кои се учат) и тоа дека не само што им помага да ја изградат до-

вербата кај учениците, смисла на припадност и меѓусебно разбирање, 

туку и да обезбеди основа како што се напредува во курсот. Aко се 

следат конструктивните принципи, наставниците можат да интегрираат 

одредени информации научени од учениците во содржините на курсот 

и во изградбата на дискусии кои ја поврзуваат содржината со ученичко-

то искуство. 

Креирање на папка на пример „виртуелен кафич“ – папка во рам-

ките на самиот дискусионен форум е корисно во овозможувањето на 

учениците да се поврзат на еден неформален начин едни со други он-

лајн. Социјалното прашање тука е многу важно при градењето на силни 

заедници што учат, а постоењето на една ваква локација им овозможува 

на учениците да останат пофокусирани на темите кои се од академско 

значење. 

Креирањето на дискусиони групи е спротивност од можноста сите 

ученици да објавуваат одговори во една голема дискусија со целото 

одделение. Особено доколку учениците објавуваат повеќе од еднаш,
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дискусиите со целото одделение многу брзо стануваат неповрзани и 

многу тешки за следење. Многу е тешко секој да прочита што рекол 

секој друг ученик во форумот и поради тоа учениците не се вклучуваат. 

Ако користиме мали групи (секоја од по пет до седум ученици), тогаш 

дискусијата е повеќе лична, лесна за следење и учениците можат да се 

вклучат еден со друг на еден позначаен, подлабок и покритички начин. 

Учениците можат сѐ уште да погледнат (доколку сакаат) во дискусио-

ните групи од другите ученици, да научат и да прочитаат од нив. 

Ако учениците се оценуваат за нивните објави, тогаш задолжител-

но наставникот треба да им понуди јасни упатства за очекувањата повр-

зани со квалитетот. Ако очекуваме учениците да се вклучат во меѓусеб-

ни дискусии повеќе од само објавување на нивните почетни одговори 

на прашањето на наставникот, тогаш многу е важно да им се дадат крај-

ни рокови за нивните почетни одговори, а потоа и втор краен рок за 

сите понатамошни објави. 

Како наставник треба да бидете многу внимателни со вашето 

учество во дискусијата. Идеално би било да се олесни дискусијата само 

доколку тоа е потребно, за да можат учениците да го читаат она што тие 

го кажуваат, а вие ќе се приклучите за да им помогнете ако за тоа има 

потреба, да ги насочите или да ги пренасочите и сето тоа направено без 

ваше доминантно присуство. Користете јавни постови во рамките на 

дискусиите за да ги охрабрите, пренасочите, продлабочите и прошири-

те размислувањата на учениците. Користете лична електронска пошта 

при комуникацијата со учениците кога давате индивидуални повратни 

одговори или корекција на завршена задача или проблем. 

6. MOODLE 

Moodle е платформа за учење направена да им овозможи на едука-

торите, администраторите и учениците еден силен, сигурен и интегри-

ран систем во којшто можат да креираат персонализирани опкружувања 

за учење, [3]. Со повеќе од 15 години развој управувана од социјално 

конструктивистичка педагогија, Moodle нуди моќно множество алатки 

кои ученикот го ставаат во центарот. Таа претставува колаборативно 

опкружување за учење којашто учениците ги прави посилни и посамоу-

верени во учењето, а наставниците во предавањата. 
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Срцето на Moodle се курсевите кои содржат активности и ресурси. 

На располагање има повеќе од дваесет различни видови на активности 

(форуми, речници, оценувања, квизови, бази на податоци и др.) и секој 

од нив може да се прилагоди за примена во математиката, што е тешко 

да се направи во другите системи за електронско учење. Главната моќ 

на овој модел базиран на активности доаѓа од комбинирањето на актив-

ностите во низи и групи коишто ќе им помогнат при водењето на учес-

ниците по сите можни патеки на учење што притоа се отвораат. Упо-

требата во математиката не е ништо поразлична туку таа може да се 

доближи уште повеќе кон оние што учат со правилно комбинирање на 

активностите во последователни низи. Да забележиме, [5], дека: 

 Сите ние сме потенцијални наставници и ученици – во една вис-

тинска колаборативна средина ги имаме и двете улоги. 

 Ние многу добро учиме од самиот чин на креирање или при прет-

ставувањето нешто за другите со цел да го видат. 

 Многу учиме само преку набљудување на активностите на нашите 

соученици (во суштина тука се работи за развивање на култура во 

самата училница и развивање на методот учење преку осмоза). 

 Преку разбирање на контекстот на другите, ние можеме да преда-

ваме (поучуваме) на еден потрансформационен начин (конструк-

тивизам). 

 Опкружувањето за учење треба да биде флексибилно и адаптибил-

но, за да може брзо да одговори на потребите на учесниците. 

Последниот дел многу добро одговара на наставата по математи-

ка, доколку сакаме да креираме средина во која секој ученик ќе напре-

дува со сопствено темпо и ќе го постигне својот максимум. Тогаш  

првото нешто што треба да направиме во нашата онлајн училница e 

Moodle курсот. 

7. MOODLE СТАТИСТИКА 

Сите статистички податоци можат да се проверат на [4], каде што 

податоците редовно се обновуваат и може да се забележи како брзо се 

менуват (Табела 1). 
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  Април, 2016 12 Мај 2017 21 Јан 2018 

Регистрирани сајтови 63,013 92,768 92,658 

Земји 222 234 230 

Курсеви 8,628,609 14,342,217 14,713,688 

Корисници 78,092,923 122,110,517 126,022,381 

Логирања 206,602,370 493,762,022 516,882,775 

Форум постови 157,183,178 249,820,583 255,987,636 

Ресурси 78,264,417 128,608,241 133,236,923 

Квиз прашања 360,408,710 708,020,621 772,646,206 

Табела 1. Статистички податоци за три различни периоди на 

                               кои е прикажана промената во 8 параметри. 

 Што се однесува до статистиката за тоа по колку регистрирани 

Moodle страници има секоја од земјите поединечно, таа е дадена на 

Слика 1.  

 

Слика 1. Број на регистрирани страници на Moodle од 31. 01. 2018 година 

Состојбата на регистрирани страници во Македонија е дадена на 

Слика 2. На Слика 3 е даден изгледот на почетната Moodle страница на 

ООУ „Блаже Конески“ од Прилеп. 
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Слика 2. Македонски Мoodle регистрирани страници. 

 

Слика 3. Почетната страница на Moodle форумот на 

      ООУ „Блаже Конески“, Прилеп,  [9].
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8. MOODLE ФОРУМИ ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 

Сето претходно изнесено за форумите може да се види како 

практично е применето во еден онлајн курс по математика. Еден 

Moоdlе курс, во зависност од изборот на низата на ресури и активности, 

може многу успешно да ги инкорпирира и синхрониот и асинхрониот 

начин изнесени претходно, дозволувајќи успешна мешавина од двата 

начинa. Форумот во Мoodle е активност која може да се додаде во некој 

тековен курс. Како таква, таа им овозможува на учесниците да имаат 

асинхрони дискусии, т.е. дискусии кои можат да се случуваат и во по-

долг временски период. 

На располагање на наставниците и инструкторите им стојат пет 

видови форуми  секој со свои можности и карактеристики. Во секој од 

можните форуми во Moodle е возможна манипулација со математички 

симболи и операции, т.е. вметнување математички формули во секој 

дел од форумот, во неговата формулација или, пак, во одговорите на 

објавите (види Слика 4 и Слика 5).  

 

Слика 4. Користење математички формули во Moodle форуми.
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Слика 5. Користење на опцијата за формули и симболи – напредно ниво. 

Петте вида форуми се следните: 

 Стандарден форум за општа употреба. (Во овие форуми се-

кој може да започне дискусија во секое време.) 

 Стандарден форум прикажан во форма на блог. (Во овој фо-

рум првата објава од секоја дискусија е прикажана како во 

блог. Корисникот може да ја прочита и да се одлучи дали ќе 

одговори на објавата.) 

 Форум за прашање и одговори. (Самото имe кажува дека се 

работи за форуми за прашање и одговори, наставникот обја-

вува прашања, а учениците објавуваат можни одговори, но 

при користењето на овие форуми учениците ќе треба прво да 

објават свој одговор, а дури потоа ќе бидат во можност да ги 

гледаат останатите објави – одговорите на другите ученици.) 

 Секој корисник објавува една дискусија. (Кај овој вид форуми 

секој корисник може да одовори на поставеното прашање 

само еднаш.) 
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 Една едноставна дискусија. (Кај овој вид форум наставникот 

објавува прашање на кое учениците се во состојба само да 

одговараат и притоа не можат да започнат нова тема на дис-

кусија. Овие форуми се многу корисни доколку сакаме наши-

те дискуси на часовите по математика да останат фокусирани 

на проблемот (задачата) за која се дискутира.)  

Видовите форуми во наставата по математика можат да се групи-

раат во две групи: едната  за споделување на содржини и оценување, а 

другата  за интеракција и колаборација, како на дијаграмот на Слика 6. 

 

Слика 6. Групирање на форумите. 

Сите овие видови форуми во различни ситуации можат да се раз-

гледаат како практично се употребуваат на курсевите наменети за уче-

ниците од VI до IX одделение од ООУ „Блаже Конески“ од Прилеп,  

[9]. Од досегашното искуство може да издвоиме дека најчеста употреба 

на форумите во наставата по математика е следната:  

1. Најава на новитети, нови курсеви, нови содржини, а за таа цел 

се користат форумите за вести и известување. 

2. Дискусија на содржините на курсевите или пак објавување 

материјали за учење. 

3. За виртуелно онлајн продолжување на претходно започнат час. 

4. За продолжување на времетраењето на наставниот час, но во 

поинакво опкружување. 

5. Дискусии само на наставници (за таа цел се користат скриени 

форуми). 
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6. Како центри за помош (било за оние ученици кои послабо нап-

редуваат или оние кои напредуваат побрзо). Во двата случаja 

наставникот или учениците ќе даваат, но и ќе добиваат совети. 

7. За екстра активности. 

 

Слика 7. Практичен приказ за изборот на некој од видовите форуми, [6]. 

9. ЗАКЛУЧОК  

Tрадиционалното учење е скапо, одзема подолг временски период 

и резултатите можат да варираат. При е-учењето потребно е повеќе вре-

ме за да се напише одговор отколку вербално да се изнесе. Oнлајн фо-

румите имаат тенденција да се потпираат исклучиво на пишана комуни-

кација, при што многу од квалитетите на комуникациите може да се за-

губат. Сепак е-учењето нуди алтернатива која е побрза, поефтина и по-

тенцијално подобра. 
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