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6 декември 2017 - Физички амфитеатар
СЕКЦИЈА А: НАУЧНО-ПОПУЛАРНИ ПРЕДАВАЊА
9:00 - 10:00
10:15 - 10:30

Регистрација на учесниците
Отварање на семинарот (Математички амфитеатар)

Водител на секцијата: Анета Гацовска-Барандовска
10:30 - 10:50 Елена Хаџиева, Јован Петкоски
Фрактали: дефиниција, конструкција, својства и примена
10:55 - 11:15 Костадин Тренчевски
Зошто чиграта опишува кружно движење?
11:20 - 11:40 Ирена Стојковска
Законот на Бенфорд за првата значајна цифра
11:40 - 12:00 ПАУЗА
Водител на секцијата: Ѓорѓи Маркоски
12:00 - 12:20 Марко Димовски
Окамовото сечило низ перспективата на Бејзовата статистика
12:25 - 12:45 Ерблина Зеќири
Простор на конфигурации на тополошки простор и
негова примена во роботиката
12:50 - 13:10 Невена Серафимова
Затвореничка дилема: контекст, предизвици, варијации
13:10 - 13:30 ПАУЗА
Водител на секцијата: Ирена Стојковска
13:30 - 13:50 Емилија Целакоска
За нормалните и абнормалните реални броеви
13:55 - 14:15 Елена Атанасовска
Моделирање на Конвејовата игра „Живот“
14:20 - 14:40 Филип Николовски
Нумеричка апроксимација на извод на функција од реална променлива
со помош на имагинарен чекор
14:45 - 15:05 Љупчо Настовски, Билјана Начевска
Моќта и немоќта на очигледното во математиката

6 декември 2017 - Математички амфитеатар
СЕКЦИЈА Б: ПРЕДАВАЊА ЗА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА
9:00 - 10:00
10:15 - 10:30

Регистрација на учесниците
Отварање на семинарот (Математички амфитеатар)

Водител на секцијата: Слаѓана Брсакоска
10:30 - 10:50 Лидија Кондинска
Меѓународни тестирања на ученици од основните и средните училишта
предизвик за Р. Македонија
10:55 - 11:15 Светлана Миоковиќ Томеска
Асистивна информатичка технологија и совладување на математиката
кај ученици со посебни образовни потреби
11:20 - 11:40 Радица Каровиќ, Валентина Костиќ
Квизот „Мост на математиката“
11:40 - 12:00 ПАУЗА
Водител на секцијата: Весна Целакоска-Јорданова
12:00 - 12:20 Ана Мицковска-Ралева
Средношколците и природните науки:
Анализа на ставовите и перцепциите од родов аспект
12:25 - 12:45 Николина Ѓорчевска
Математички активности за поттикнување меѓуетничка интеграција
12:50 - 13:10 Игор Богданоски, Моника Богданоска
Користење на форумите во Мoodle во наставата по математика

7 декември 2017 - Математички амфитеатар
СЕКЦИЈА Б1: ПРЕДАВАЊА ЗА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА
9:00-10:00
10:15 - 10:30

Регистрација на учесниците
Поздравување на учесниците (Математички амфитеатар)

Водител на секцијата: Слаѓана Брсакоска
10:30 - 10:50 Даниела Димишковска
Специфични тешкотии во учењето математика - дискалкулија
10:55 - 11:15 Адмир Хусеини
Глобална недела на математиката – искуства и лекции
11:20 - 11:40 Валентина Палифрова
Влијанието на условите во семејството врз интересот на учениците
за предметот математика
11:40 - 12:00 ПАУЗА
Водител на секцијата: Петар Соколоски
12:00 - 12:20 Даниела Стојановска
Интерактивни алатки во наставата по математика
12:25 - 12:45 Тошо Мицевски, Деан Живковски
Платформа за онлајн часови во виртуелна средина ТeachHoot.com
12:50 - 13:10 Ѓорѓи Маркоски
Визуализација на поимот низа од реални броеви, гранична вредност
на низа и некои својства
13:10 - 13:30 ПАУЗА
Водител на секцијата: Весна Целакоска-Јорданова
13:30 - 13:50 Маријана Димитриевска, Филип Младеновски
Со какви предзнаења по математика учениците од IX одделение
преминуваат во I година средно училиште?
13:55 - 14:15 Валентина Палифрова
Компарација на наставните теми Геометриски тела и Геометрија
и решавање проблеми за IX одделение
14:20 - 14:40 Зоран Мисајлески
Усвојување на методите за решавање на системи од три линеарни равенки
со три непознати и решавање на кубна равенка

7 декември 2017 - Физички амфитеатар
СЕКЦИЈА Б2: ПРЕДАВАЊА ЗА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА
9:00-10:00
10:15 - 10:30

Регистрација на учесниците
Поздравување на учесниците (Математички амфитеатар)

Водител на секцијата: Ирена Стојковска
10:30 - 10:50 Тања Бајрактарова Веда
Совладување на наставните содржини по математика во одделенската
настава преку приказни и театарски претстави
10:55 - 11:15 Билјана Божиновска
Како синдромот дислексија влијае на постигнувањата
на учениците во математиката
11:20 - 11:40 Гордана Анастасова, Снежана Стојанова, Билјана Танева Јаковски
Примена на математика со размислување во почетните одделенија
11:40 - 12:00 ПАУЗА
Водител на секцијата: Валентина Гоговска
12:00 - 12:20 Адријана Тодорова
Геометриски трансформации на геометриски фигури преку
работни листови и видео лекции
12:25 - 12:45 Јасмина Маркоска
Примена на е-технологии во училница
12:50 - 13:10 Јилмаз Деликташ
Општи карактеристики на идните образовни системи
и нови образовни трендови во денешните училници
13:10 - 13:30 ПАУЗА
Водител на секцијата: Ѓорѓи Маркоски
13:30 - 13:50 Валентина Гоговска
Поттикнување на математичката креативност
13:55 - 14:15 Јованка Петреска
Дропките низ наставата по математика
14:20 - 14:40 Петар Соколоски
Некои примени на равенките при решавање практични проблеми,
најчести грешки во нивното решавање и како тие да се избегнат

СЕКЦИЈА А
НАУЧНО-ПОПУЛАРНИ ПРЕДАВАЊА

МОДЕЛИРАЊЕ НА КОНВЕЈОВАТА ИГРА „ЖИВОТ“
Елена Атанасовска 1
1 Институт за математика, Природно-математички факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
e-mail: elena.atanasovska995@hotmail.com
Во доцните 60-ти години на минатиот век, Џон Хортон Конвеј ја создава
играта со еден играч наречена „Живот“. За да се започне играта потребно е
играчот да стационира пулови на некои полиња од една бесконечна, еднобојна,
шаховска табла. Играчот следи одреден број на едни исти едноставни правила,
за да создаде нов распоред на пуловите врз основа на моменталниот. Со
повторување на правилата одново и одново тој создава низа од распореди.
Најчесто овие низи од распореди се визуелно воодушевувачки и математички
многу интересни.
Ќе бидат претставени два модела на Конвејовата игра „Живот“ добиени со
помош на целобројно програмирање, односно ќе биде измоделирана задачата
за максимална почетна густина за „постојано жив“ распоред. Овие модели
може да се применат како илустративни примери при вовед во линеарното
програмирање.
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ОКАМОВОТО СЕЧИЛО НИЗ ПЕРСПЕКТИВАТА
НА БЕЈЗОВАТА СТАТИСТИКА
Марко Димовски 1
1 Институт за математика, Природно-математички факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
e-mail: mdimovski16@gmail.com

Окамовото сечило е принцип кој наоѓа секојдневна примена во науката.
„Ентитетите не треба да се размножуваат без потреба“ е познатата изрека на
aнглискиот франсискански монах, теолог и филозоф, Вилијам од Окам, чие модерно толкување е дека помеѓу повеќе хипотези, треба да ѝ дадеме предност на
онаа која е наједноставна. Објаснувањето на фактите не треба да биде покомплицирано од потребното. Овој принцип е сметан за евристичен во сферата на
науката, а во продолжение ќе видиме каде наоѓа примена и во математиката.
Под одредени претпоставки, се покажува дека овој принцип е последица на
веќе познати тврдења од статистиката, особено од тврдењата кои произлегле од
Бејзовите методи во статистичките анализи. Согледувајќи ја врската меѓу употребата на Бејзовиот пристап во тестирањето хипотези во статистиката и
употребата на принципот на Окамовото сечило, ќе разгледаме неколку примери во кои се покажува дека од повеќе хипотези кои одлично го опишуваат моделот, треба да ја прифатиме наједноставната или онаа која зависи од најмалку
параметри.
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ПРОСТОР НА КОНФИГУРАЦИИ НА ТОПОЛОШКИ ПРОСТОР И
НЕГОВА ПРИМЕНА ВО РОБОТИКАТА
Ерблина Зеќири 1
1 Институт за математика, Природно-математички факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
e-mail: erblina_zeqiri@hotmail.com
Просторот на конфигурации на точките од еден тополошки простор почнал да се изучува во топологијата од 1960 година. Тој се применува во многу
области, вклучувајќи ја алгебарската геометрија, теоријата на графови и
роботиката. n-ти простор на конфигурации на еден тополошки простор X, е
просторот од n различни точки во X. Честопати овој простор се нарекува и
подреден простор на конфигурации.
Во ова предавање, прво ќе дефинираме некои основни поими од топологијата и поимот простор на конфигурации и ќе анализираме неколку најважни
особини на овие простори. Потоа преку конкретни примери ќе покажеме како
овие простори се применуваат во роботиката, поточно како еден робот одлучува што да прави за да ги исполни поставените задачи. Овој проблем често се
нарекува и планирање на движењето и е формулиран на различни начини за
моделирање на различни ситуации.
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МОЌТА И НЕМОЌТА НА ОЧИГЛЕДНОТО ВО МАТЕМАТИКАТА
Љупчо Настовски 1, Билјана Начевска 2
1 Институт за математика, Природно-математички факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
2 Институт за математика и физика,
Факулет за електротехнички и информатички технологии,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
e-mail: ljupcona@pmf.ukim.mk, bibanmath@gmail.com
Математиката извира од сетилната стварност, односно од перципирањето
на стварноста. Пред сè сетилото за вид (очигледното), ја има моќта за откривање, создавање на математиката. Низ неколку примери од математиката ќе биде
илустрирана немоќта на очигледното да антиципира некои резултати од математиката.
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НУМЕРИЧКА АПРОКСИМАЦИЈА НА ИЗВОД НА ФУНКЦИЈА ОД
РЕАЛНА ПРОМЕНЛИВА СО ПОМОШ НА ИМАГИНАРЕН ЧЕКОР
Филип Николовски 1
1 Меѓународни Училишта НОВА, Скопје
e-mail: filipnikolovski@gmail.com, filip.nikolovski@nova.edu.mk
Во овој труд е изложен нумерички метод за апроксимација на извод на
функција од една реална променлива со помош на имагинарна пертурбација на
аргументот. Методот е едноставен за програмска имплементација и нумерички
постабилен во споредба со „традиционалните“ методи за апроксимација на
изводот со конечни разлики; последново се должи на фактот што разгледуваниот метод не содржи одземање на приближно еднакви величини. Покрај теоретските резултати за споредба на ефикасноста, дадени се и примери преку кои
се покажуваат предностите на изложениот метод. На крајот се разгледани неколку идеи за имплементација на овој метод во рамките на посложени алгоритми во кои користи нумеричка апроксимација на изводи.
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ЗАТВОРЕНИЧКА ДИЛЕМА: КОНТЕКСТ, ПРЕДИЗВИЦИ, ВАРИЈАЦИИ

Невена Серафимова 1
1 Воена академија „Генерал Михајло Апостолски“, Скопје
e-mail: nevena.serafimova@gmail.com
Двајца осомничени се испрашувани одделно, при што секој од нив може
да признае вина или да молчи. Ако осомничениот А молчи, тогаш Б може да
добие подобар исход со признавање на вината. Ако пак А признае, тогаш Б би
бил во многу полоша позиција ако молчи. За двајцата, доминантна стратегија е
признавање на вината и ова е еквилибриум во играта. Но, и за двајцата постои
многу подобар исход. Тој може да се постигне низ кооперативност во повторени
игри, кога стратегиите на признавање ќе бидат потиснати од предизвиканите
долгорочни загуби. Ова е краток опис на играта која во изминатите децении го
привлече вниманието на голем број научници, истражувачи, мислители и чиј
оддек е забележан во најразлични контексти. Своевидниот одлучувачки парадокс предизвикал многубројни надградби и варијации, чија крајна цел е да се
дојде до очекуваното: најдобриот можен исход за учесниците.
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ЗАКОНОТ НА БЕНФОРД ЗА ПРВАТА ЗНАЧАЈНА ЦИФРА
Ирена Стојковска 1
1 Институт за математика, Природно-математички факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
e-mail: irenatra@pmf.ukim.mk
Еден пример за универзалноста на математиката, т.е. за способноста навидум различни појави од различни области да се опишуваат на еден ист начин, е
законот на Бенфорд за првата значајна цифра, кој последните години сосема
заслужено добива сè поголемо внимание. Накратко, овој закон тврди дека кај
броевите кои „потекнуваат од природата“, наспроти очекуваната рамномерна
распределба на првата значајна цифра (тоа е првата ненулта цифра во бројот),
многу поверојатно е таа да е помал број, отколку поголем. Или попрецизно,
веројатноста првата значајна цифра да е d е еднаква на log10 d +1 , што значи
d

дека во 30,1% од случаите првата значајна цифра е 1, во 17,6% од случаите е 2,
па сè така до 4,6% од случаите таа е 9.
Откриен од Њукомб во 1881 година, а повторно (независно) откриен од
Бенфорд во 1938 година, законот на Бенфорд претставувал предизвик за многу
научници да ја покажат неговата универзалност, тестирајќи го на различни
колекции од нумерички податоци, но и обидувајќи се да дадат математичка
потврда, доказ за точноста на законот.
Ќе бидат изложени некои од емпириските резултати од тестирањата, како
и математичките објаснувања на законот на Бенфорд, меѓу кои и статистичкото
изведување на законот предложено од Теодор Хил во 1995 година. Ќе бидат
презентирани и дел од примените на овој закон, како на пример, примената во
сметководството за откривање финансиски измами, во компјутерските науки за
дизајнирање поефикасни компјутери, потоа во економијата, медицината, инженерството, теоријата на броеви, психологијата, веројатноста, статистиката и
други области, најчесто во служба на проверка на автентичноста и веродостојноста на влезните податоци и излезните резултати, што зборува за вистинското
значење на универзалноста на овој закон.
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ЗОШТО ЧИГРАТА ОПИШУВА КРУЖНО ДВИЖЕЊЕ?
Костадин Тренчевски 1
1 Институт за математика, Природно-математички факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
e-mail: kostadin.trencevski@gmail.com
Во оваа презентација на популарен начин е прикажано како поаѓајќи од 6димензионалната Лиева група од транслации и ротации во 3-димензионалниот
Евклидски простор може да се објасни придвижувањето на телата кои ротираат. Таквиот тип движење кое е индуцирано од ротацијата на телата се нарекува
кратко спинско движење и дадени се неговите својства. Како последица на таквото спинско движење се покажува дека чиграта прави кружно движење, а
може да се пресмета и радиусот на таа кружница. Дадени се и други примени
на овој геометриски пристап во механиката.
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ФРАКТАЛИ:
ДЕФИНИЦИЈА, КОНСТРУКЦИЈА, СВОЈСТВА И ПРИМЕНА
Елена Хаџиева 1, Јован Петкоски 2
1 Факултет за информациски системи, визуелизација, мултимедија
и анимација, Универзитет „Св. Апостол Павле“, Охрид
2 Факултет за компјутерски науки и инженерство,
Универзитет „Св. Апостол Павле“, Охрид
e-mail: elena.hadzieva@uist.edu.mk, jovan.petkoski@cse.uist.edu.mk
Фракталните множества почнале да се истражуваат во 19-тиот век, но
инцидентно и неорганизирано во една теорија. Првите фрактални множества
биле оние кои имале по некое „невообичаено својство“: Вајерштрасовата функција, Канторовото множество, Пеановата крива, ѓаволските скали. Кога Манделброт (Mandelbrot) во 70-тите години на минатиот век им нашол заеднички
својства на сите овие „чудни“ облици, нарекувајќи ги со заедничко име
„фрактали“, предизвикал огромен интрес меѓу научната јавност и тогаш почнуваат посериозните истражувања за нив.
Во 80-тите години Хачинсон (Hutchinson) и Барнсли (Barnsley) поставиле
теоретските рамки за дефиниција и конструкција на фракталите, по што оваа
теорија доста се развива не само меѓу математичарите, туку и меѓу инженерите,
специјалистите за компјутерска графика, но и уметниците. Во ова предавање,
на еден популарен начин ќе бидат изложени дефиницијата на фракталите,
начините за нивно конструирање, нивните својства, како и нивната примена во
другите науки.
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ЗА НОРМАЛНИТЕ И АБНОРМАЛНИТЕ РЕАЛНИ БРОЕВИ
Емилија Целакоска 1
1 Оддел за математика и информатика, Машински Факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
e-mail: emilija.celakoska@mf.edu.mk
Нормален број, описно кажано, е реален број во чие претставување по
основната запирка во која било бројна база b, секоја цифра се појавува еднакво
често, со релативна честота еднаква на 1/b во асимптотска смисла.
И нормалните и абнормалните броеви ги има непребројливо многу на
реалната права. Бидејќи само ирационалните броеви се кандидати за нормални
или абнормални броеви, ги разгледуваме обидите за докажување на нормалноста на разните поткатегории од реални броеви: пребројливото подмножество
на алгебарските ирационални броеви и на непребројливото на трансцендентните броеви, потоа од последниве, пребројливото множество од пресметливи и
непребројливото од непресметливи броеви, од кои големо внимание обрнуваме
на случајните низи од децимални броеви.
Се поставуваат прашања за дефиницијата на абнормалните броеви, како и
за лоцирање на нивното непребројливото јадро. За нив е јасно дека не се во
множеството на случајни непресметливи броеви. Со оглед дека непресметливи
реални броеви кои се именливи (кои може да се дефинираат) има пребројливо
многу, останува парадоксалноста во врска со реалните броеви дека повеќето од
нив (непребројливо многу) не ни можат да се дефинираат, а со тоа и дека е
можно следново: непребројливо многу од неименливите да се абнормални
броеви. Дали парадоксалноста ќе ја прифатиме горчливо или како предизвик?
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СЕКЦИЈА Б
ПРЕДАВАЊА ЗА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА

ПРИМЕНА НА МАТЕМАТИКА СО РАЗМИСЛУВАЊЕ
ВО ПОЧЕТНИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА
Гордана Анастасова 1, Снежана Стојанова 2, Билјана Танева Јаковски 3
1 ОУ „Св. Климент Охридски“, Битола
2 ОУ „Св. Климент Охридски“, Битола
3 ООУ „Петар Здравковски-Пенко“, Бутел, Скопје
e-mail: gordanaanastasova@hotmail.com, zane.s.bt@gmail.com,
biljana_jakovski@live.com
За подигнување на нивото на математичката писменост во одделенска
настава големо влијание има примената на програмата математика со размислување. При примената на оваа програма многу е важно да се користат
понудените техники и методи кои се директно поврзани со наставните теми:
броеви, операции со природните броеви, елементи од алгебра и решавање
проблемски ситуации кои се предвидени со наставната програма по
математика. Исто така, најважно е да се води сметка за десетте клучни принципи за современото поучување и учењето математика, а тоа се: користење и
надградување врз интуитивното знаење на децата, развивање на разбирањето
на броењето и основните аритметички операции, вклучувајќи проценување и
пресметување напамет, решавање текстуални задачи и користење реални ситуации во задачите, користење манипулативни средства и шаблони и нивно
поврзување со симболичко претставување, поттикнување децата да го објаснуваат и оправдуваат своето размислување, користење различни начини на решавaње проблемски ситуации, воспоставување рамнотежа меѓу разбирањето на
поимите и постапките, вклучување на формативното оценување во поучувањето и учењето, како и приспособување на времето за поучување соодветно на
целите и постигањата на учениците.
Сето ова најдобро се прикажува преку примери од пракса.
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СОВЛАДУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ СОДРЖИНИ
ПО МАТЕМАТИКА ВО ОДДЕЛЕНСКАТА НАСТАВА
ПРЕКУ ПРИКАЗНИ И ТЕАТАРСКИ ПРЕТСТАВИ
Тања Бајрактарова Веда
СУГС „Шаип Јусуф“, Скопје
e-mail: tanja.vedda@gmail.com
Методологијата на наставата по математика има комплексна концепција.
За да се рече дека одреден наставник има добра методологија, треба да бидат
задоволени многу критериуми, но и да се исполнат многу услови. Не би можело
само да се каже дека доволно е знаењето од областа на математиката. Искуството е многу важно, но во линија со него, а речиси најважни, се желбата и љубовта да се пренесе знаењето на учениците. Оттаму произлегува и поривот да се
пронајдат нови интересни начини како да се направи тоа и учениците да бидат
задоволени, исполнети и среќни.
Целта на оваа презентација е предлог метод во одделенската настава по
математика кој би бил речиси унифициран во поглед на негова ефективна
реализација. Метод кој би бил изедначен во речиси секоја паралелка, за кој
било ученик. Метод кој би дал равенство без разлика кои променливи би се
внеле во него, затоа што тој нема да зависи од променливите, туку само од оној
кој го спроведува методот. Имено, во овој текст ќе се зборува за начинот на
предавање на наставните содржини по математика од прво до петто одделение
преку математички приказни и театарски игри.
Дали овој пристап и начин на учење на математичките содржини е ефективен? Дали го задржува вниманието на учениците и го развива интересот и
љубовта кон математиката? И дали го проширува знаењето на ученикот паралелно со проширување на самодовербата како клучна во себеизразувањето? Се
надевам дека оваа презентација ќе им помогне на наставниците во реализација
на наставните содржини по математика.
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КОРИСТЕЊЕ НА ФОРУМИТЕ ВО MOODLE
ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА
Игор Богданоски 1, Моника Богданоска 2
1 ООУ ’’Блаже Конески’’, Прилеп
2 ООУ ’’Климент Охридски, Прилеп
e-mail: bogdanoskiigor@oublazekoneski.edu.mk, monika.elim@yahoo.com
Во ова предавање ќе зборуваме за тоа што се дискусиони форуми и зошто
да се користат, а ќе зборуваме и за предностите при учењето математика што ги
дава нивното користење наспроти недостатоците.
Главниот акцент ќе биде ставен на Moodle форумите како алатка за
соработка, како и користење на форумите како активност во moodle платформата за учење − како една од начесто корсистените опции за продолжување на
часот надвор од училницитe (пренесување на часот и материјалите во домашно
или друго попогодно опкружување).
Moodle форумите се наменети да ја подржат онлајн интеракцијата дозволувајќи им на корисниците да организираат дискусии, да постораат и одговараат на пораки и аплоудираат и пристапуваат на мултимедијални содржини, овие
асинхрони форми на комуникација понекогаш се поддржани од синхрони компоненти каде дискусиите можат да бидат фасилитирани помеѓу групи на ученици. Постојат пет видови форуми и тоа: A single simple discussion (една тема на
дискусијата на која секој може да одговори), Each person posts one discussion
(секој ученик може да постира точно една нова тема на која потоа секој може да
коментира), Q and A forum (учениците мора прво да постираат нивни согледувањa за дури потоа да бидат во можност да ги погледнат постовите од другите
ученици) − форуми погодни за споделување на материјали од секаков вид и
оценување, Standard forum displayed in a blog-like format (отворен форум во кој
секој може да започне нова тема на разговор при тоа сите дискусии се на една
страна) и Standard forum for general use (отворен форум во кој секој во кое било
време може да започне дискусија) – форуми првенствено наменети за интеракција помеѓу учениците и колаборација во сите нивоa и насоки.
Форумите можат да се употребат како:
1. „социјален простор“ − за најавување на курсеви или на нивни содржини,
и, за дискусии поврани со содржината на курсот или за затворени модерирани
дискусии помеѓу наставниците;
2. „центар за добивање помош“ – за дополнителни активности или за
индивидуална поддршка.
Ќе го објасниме користењето на форумите преку примери од наставата по
математика, за илустрација преку користење на интернет страницата:
http://moodle.oublazekoneski.edu.mk
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КАКО СИНДРОМОТ ДИСЛЕКСИЈА ВЛИЈАЕ НА
ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО МАТЕМАТИКАТА
Билјана Божиновска
Дипломиран професор по математика, Скопје
e-mail: Biljana.bozhinovska@gmail.com
Целта на предавањето е запознавање и актуелизирање на одредена
појава со која може да се сретне наставниот кадар во училиштата во Република
Македонија. Конкретно се работи за синдромот на дислексија, за кој кај нас се
знае многу малку, бидејќи како појава воопшто не е третирана на педагошките
и наставните насоки во нашата земја во последните три децении. Генерално,
дислексијата е јазично базирано нарушување, а главните симптоми се
потешкотиии во читањето и пишувањето кои се неопходни техники за
напредок во современото образование. Доста често, доколку навремено не се
откријат, учениците со синдромот дислексија се третираат како глупави или
мрзеливи. И додека овој синдром се појавува кај 10−15% од популацијата во
словенските говорни подрачја, или 15−20% во светски рамки, најголемиот дел
од наставниот кадар во нашите училишта не е запознаен како да ја препознае
дислексијата кај учениците и, уште повеќе, како да пристапи и работи со
учениците кои го поседуваат овој синдром.
Имајќи предвид дека учениците кои имаат дислексија немаат проблем со
интелигенцијата, а во најголем случај се и натпросечно интелигентни, како и
фактот дека два до три ученика во едно просечно одделение го имаат овој
синдром, може лесно да се заклучи дека непрепознавањето на овие симптоми
кај одреден ученик може да го забави или спречи неговиот личен и образовен
развој. Затоа, од голема важност е актуелизирање на дислексијата во нашиот
образовен систем со цел наставниот кадар да добие основни знаења и
препораки за работа со овие ученици.
Во рамките на ова предавање ќе видиме како дислексијата може да
влијае на постигнувањата на ученикот при учење математиката и како
наставниците би можеле да го олеснат напредокот кај овие ученици. Предавањето содржи одредени упатства според препораки кои се користат во светски
рамки.
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ПОТТИКНУВАЊЕ НА МАТЕМАТИЧКАТА КРЕАТИВНОСТ
Валентина Гоговска 1
1 Институт за математика, Природно-математички факултет
Универизтет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
e-mail: valentinagogovska@gmail.com
Најшироката дефиниција за поимот креативност вели дека креативноста
претставува ментален процес кој на личноста ѝ овозможува создавање нови
квалитети, продукти и идеи. Целта на ова предавање е да се истакне значењето
на поттикнувањето на креативноста кај учениците и на нејзината улога во редовната настава по математика.
Наставата по математика нуди можности за поттикнување и развивање
на креативноста на учениците. Ќе бидат посочени соодветни примери на
текстуални задачи за кои ќе се обидам да поттикнам дискусија во врска со
креативноста во наставниот процес, но и за многу отворени прашања поврзани
со неа. Решавањето текстуални задачи го стимулира креативното мислење и ги
мотивира учениците во нивното учење. Целосна примена на последниот,
четвртиот чекор од дидактичката шема за решавање текстуални задачи (која се
состои во проверка на решението при што се наметнуваат креативни и
интересни прашања поврзани со задачата, како на пример: Дали е точен
резултатот? Зошто? Што друго може да се определи? Дали задачата може да се
преформулира? Како? Какви слични задачи може да се постават? Дали решението има практична вредност? Како можеме да ја поедноставиме или усложниме задачата?, итн.) претставува корисна алатка за поттикнување на креативноста.

15

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИДНИТЕ ОБРАЗОВНИ СИСТЕМИ
И НОВИ ОБРАЗОВНИ ТЕНДОВИ ВО ДЕНЕШНИТЕ УЧИЛНИЦИ
Јилмаз Деликташ 1
1 ПСУ Јахја Кемал, Скопје
e-mail: yilmaz.deliktas@ykc.edu.mk
Темпото на промена во светот во кој живееме не само што нè зачудува, но
во исто време нè вџашува и нè прави очајни. На пример, некои од десетте
најбарани професии денес не биле познати до пред само 15 години. Ова значи
дека работиме со нашите деца за непостоечки работни места, а ги користиме
технологиите кои сѐ уште не се измислени и ги обучуваме да ги решаваат
проблемите што сѐ уште не ги знаеме. И денес, ние сме во светот, „светот на
луѓе кои се подготвени да го променат сценариото кога ќе се вклучи екранот“.
Заради тоа, развојот на „различни размислувања“ е предуслов за создавање
вештини кои водат до иновативно и креативно размислување.
Сè започнува во училницата. Не е лесно да се одлучиме за промена и
затоа повеќето наставници се затворени за иновации. Од друга страна, очигледно е дека оваа работа не оди добро со старите методи. Понекогаш се прашуваме: Кој метод треба да го користам за подобро да предавам? Што можеме да
направиме во нашата сопствена училница, а во рамките на нашиот сегашен
образовен систем?
Тука ќе се обидам да прикажам некои од практиките што се применуваат
на часовите во различни земји од светот. При изборот на овие примени, се
уверив дека денешните ученици се заинтересирани за трендови кои ќе ги привлечат и мотивираат. Мојата цел е да создадам љубопитност за новите модели.
Некои од нив се:
1. Учење засновано на решавање проблемски задачи (problem based learning)
2. Учење засновано на проекти (project based learning)
3. Учење засновано на развојот на умот (brain-based learning)
4. Мешано учење (blended learning)
5. Превртено учење (flipped learning)
6. Учење засновано на игра (game based learning).
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СО КАКВИ ПРЕДЗНАЕЊА ПО МАТЕМАТИКА УЧЕНИЦИТЕ ОД IX
ОДДЕЛЕНИЕ ПРЕМИНУВААТ ВО I ГОДИНА СРЕДНО УЧИЛИШТЕ?
Маријана Димитриевска 1, Филип Младеновски 2
1 ООУ „Магдалена Антова“, Куманово
2 СОУ Гимназија „Гоце Делчев“, Куманово
e-mail: dimitrievska.marijana89@gmail.com, filipmladenovski@live.com
Зошто македонските ученици се на дното на светските ранг листи на
светските организации кои го мерат знаењето по математика? Дали е до
интелектуалниот капацитет на учениците или пак до образовната политика со
нови програми? Во оваа предавање ќе се обидеме да ги анализираме
преминувањето на учениците од деветто одделение според адаптираната
наставна програма по математика од 2016/2017 година во прва година средно
училиште според реформираната наставна програма по математика од
2001/2002 година. Ќе се обидеме да дадеме одговор на прашањата: со какви
предзнаења учениците од деветто одделение преминуваат во прва година
средно каде што треба да научат нови посложени лекции? и Кои се
предностите, а кои недостатоците на новата адаптирана наставна програма?
Да спомнеме кусо неколку предности на адаптираната наставна програма:
спиралната настава овоможува постојано повторување на материјалот и поголем осврт на практичната примена на изученото. Според претходна програма
за основно деветгодишно образование, I година средно училиште беше генерално повторување со проширување на изучениот материјал од VI до IX одделение, а сега учениците имаат потешкотии бидејќи поголем дел од материјалот
не им е познат, а треба да научат нови посложени лекции. Во нашата наставна
практика ги увидовме следниве проблеми при усвојување на некои поими:
− усвојување на поимот множество во прва година (поимот множество
целосно е изоставен во наставните програми од VI до IX одделение) и изучување на множествата на целите, рационалните и реалните броеви, кои воопшто
не се спомнуваат како такви од VI до IX одделение.
− двојни дропки не се изучуваат.
− се продлабочуваат поимите за биноми, мономи и полиноми, операциите
со нив, формулите за скратено множење и разложување на полиноми, додека
во IX одделение единствено се спомнува поимот за бином и операцијата
множење, а полиномите се целосно изоставени.
− поимот вектор не се изучува, а во прва година се изучуваат и операциите
со вектори и нивната примена.
− мал фонд на часови за реализирање на предвидена програма.
− демотивација на учениците натпреварувачи зашто изучениот материјал
не е доволен за постигнување на успех на натпревари.
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СПЕЦИФИЧНИ ТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО МАТЕМАТИКА ДИСКАЛКУЛИЈА
Даниела Димишковска 1
1 ООУ „Наум Охридски“, Булачани, Скопје
e-mail: ddimiskovska@gmail.com
Според психолошките истражувања, децата покажуваат биолошка склоност кон стекнување аритметички вештини. За разлика од читањето за кое е
потребно поучување, одредени нумерички вештини, како: броење, дополнување, споредување и разбирање на количество се развиваат природно. Веќе на
возраст од 5−6 години детето целосно го сфаќа концептот на прикажување на
броеви и неговите аритметички вештини продолжуваат да се развиваат во основното училиште. Но, некои деца и покрај тоа што се интелигентни (честопати натпросечно) и имаат соодветна емоционална зрелост и покрај тоа што
имаат оптимални услови за школување и се мотивирани, сепак се среќаваат со
потешкотии при учењето аритметика и не постигнуваат адекватно знаење во
овој когнитивен домен. Овие деца најверојатно имаат развојна дискалкулија.
Развојната дискалкулија е специфично нарушување кое се одразува на
математички калкулации. Тоа се случува како резултат на дисфункција на
нервните врски кои го обработуваат „математичкиот јазик“, што пак ја отежнува проценката и обработката на нумеричката информација во мозокот. Бидејќи
овие нарушувања кај децата се појавуваат уште од рана развојна возраст, најчесто пред раѓање, а се отчитуваат веднаш штом детето се запознава со броеви
и елементарни операции со нив, оваа дискалкулија е наречена развојна.
Според статистиките, развојна дискалкулија имаат 3−6% од децата на
училишна возраст. Дијагнозата може да се постави и порано, но најчесто се
потврдува во текот на деветтата година од животот, кога се очекува дека во
нормални околности детето веќе би требало да ги совлада четирите основни
математички операции и, до одреденото ниво, математичкото кодирање на
вербалниот јазик.
Дискалкулијата е упорен проблем и за негово отстранување или ублажување потребно е рано препознавање и што порано започнување со третмани кои
ќе ја опфатат целокупната личност на детето.
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МАТЕМАТИЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ
МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА
Николина Ѓорчевска
ОУ„Александар Урдаревски“, Сандево, Скопје
e-mail: ninanin9@hotmail.com
Играта е детска потреба и со тоа најлесен начин на учениците да им се
приближи наставниот материјал и да се прилагоди за нивните интелектуални
способности, но исто така и плодна почва за развивање на соработка кај ученици од различни етнички заедници.
Ќе разгледаме неколку примери на математички активности и вежби како дел од наставната програма, што се реализираат на посебни средби со
ученици од основно училиште кои наставата ја следат на македонски и албански јазик. Учениците се поделени во групи според еднаква бројна, полово и
етничка застапеност.
Активностите се осмислени такашто се развива 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 реализирање на истите за да се постигне поголем степен на
успешност.
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КВИЗOT „МОСТ НА МАТЕМАТИКАТА“
Радица Каровиќ 1, Валентина Костиќ 2
1 ОУ „Ослободиоци Београда“, Белград
2 Гимназија Пирот, Пирот
e-mail: mladimatematicar@gmail.com, 22mathgim@gmail.com
Во рамките на квизот „Мост на математиката“ се организира и натпревар
за ученици од основните и средните училишта од Србија и од соседните земји.
Минатата година учествуваше екипа од Скопје, Р. Македонија (водач: проф.
Јасмина Сретеновска), а и екипа од Темишвар, Романија. Основни цели на
квизот „Мост на математиката“ се афирмација на образовно-воспитната работа,
постигнувањата на учениците, подигање на квалитетот на образованието и унапредување на наставата по математикa, а и на другите предмети во сoвременото
технолошко опкружување, на сите степени на образованието, како и популаризација на математиката.
Квизот „Мост на математиката“ се одликува со иновативен пристап, уважувајќи ги актуелните наставни планови и програми на редовната настава и ја
промовира математиката и нејзините примени во разни реални проблеми, а се
потпира на конструктивистичката теорија на учењето, каде што ученикот активно го конструира и креира своето знаење. За учениците од пониските одделенија од основно училиште квизот е математички лавиринт. Квизот „Мост на
математиката“, за учениците од повисоките одделенија од основно училиште и
од средните училишта, има 4 игри:
• Математички квизови − се состојат од четири кругови. Во секој круг
постојат две задачи (прашања). Првата задача е задача од типот „брзо
мисли и заклучи“. Втората задача е од редовната настава.
• Геометриски предизвик − ја поттикнува визуализацијата, апстракцијата
и чувството за геометриските поими. Целта на оваа игра е да им ги приближи на учениците апстрактните поими на интересен начин, а и да ја
популаризира геометријата како важна и применлива дисциплина од
математиката во јавноста. По прикажаниот филм натпреварувачите одговараат на прашања во врска со филмот.
• Проект − го работат ученици со својот ментор на зададена тема која ги
поврзува математичките садржини со реалниот свет, а во согласност со
развојот на новите технологии. Проектот претставува и своевидна меѓупредметна корелација. Оваа година темата на проектот е „Мост“.
• Математички букет − потсеќа на асоциајции, при што на забавен начин се испитуваат математичките знаења стекнати во редовната настава.
Проектот Квиз „Мост на математиката“ е прифатен од Министерството
за трговија, туризам и телекомуникации на Р. Србија, Сектор за информатичко
општество. Полуфиналето за странските екипи ќе се одржи во Врњачка бања, Р.
Србија на 20.05.2018, а финалето (републички и меѓународен натпревар) на
21.05.2018 исто така во Врњачка бања, Р. Србија.
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МЕЃУНАРОДНИ ТЕСТИРАЊА НА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИТЕ И
СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ПРЕДИЗВИК ЗА Р. МАКЕДОНИЈА
Лидија Кондинска 1
Биро за развој на образованието−ПО Битола, Битола
e-mail: lkondinska@yahoo.com

1

Во ова излагање станува збор за меѓународните тестирања: ПИРЛС,
ТИМСС и ПИСА, на кои Република Македонија учествувала и планира да учествува на меѓународната студија ПИСА во 2018 година. Притоа, посебно ќе стане
збор за меѓународните тестирања од ТИМСС и ПИСА на кои се проверуваат
способностите и знаењата на учениците од математика, односно, математичката писменост: читање, интерпретирање и решавање на даден проблем со организирање и толкување на дадени информации и избирање метод за решавање.
Секое од овие тестирања има своја цел и опфаќа ученици од различна возраст.
Посебен акцент ќе биде ставен на причините заради кои учениците во
Република Македонија имаат ниски постигнувања по математика на овие тестирања и како учениците од основните и средните училишта да се подготват
пред предизвикот на овие меѓународни тестирања.

21

ПРИМЕНА НА Е-ТЕХНОЛОГИИ ВО УЧИЛНИЦА
Јасмина Маркоска 1
1 СУГС „Георги Димитров“, Скопје
e-mail: jmarkoska@gmail.com
Традиционалната настава или наставата од облик креда-табла, полека, но
сигурно го отстапува местото на наставата збогатена со информациско-комуникациски технологии. Улогата на наставникот, при таквата трансформација на
наставата, e да направи мудар избор во технологијата што ќе ја користи во
училницата, од една страна да си го олесни сопствениот пат од еден кон друг
тип на трансфер на знаења, а од друга страна да ја искористи технологијата
како посредник во остварувањето на поставените наставни цели.
Во овој труд ќе биде презентирана примената на групата програми Hot
potatoes, Microsoft Word и Internet Explorer во наставни теми од редовната и
изборната настава по математика во средното образование.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЈА НА ПОИМОТ НИЗА ОД РЕАЛНИ БРОЕВИ,
ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ НА НИЗА И НЕКОИ СВОЈСТВА
Ѓорѓи Маркоски 1
1 Институт за математика, Природно-математички факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
e-mail: gorgim@pmf.ukim.mk
Поимот низа од реални броеви учениците често го усвојуваат само формално. Тие формално ги извршуваат и операциите со низи и гранични вредности на низи. Со помош на софтверот Mathematica направени се неколку примери кои овозможувaaт визуелно прикажување на низите и насетување на нивната природа како и на некои нивни својства.
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АСИСТИВНА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И
СОВЛАДУВАЊЕ НА МАТЕМАТИКАТА
КАЈ УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ
Светлана Миоковиќ Томеска 1
1 ООУ „Климент Охридски“, Прилеп
e-mail: svetpp@ahoo.com
Асистивната технологија е „чадор“ поим што се однесува на секој продукт
или технологија базирани на услуга што им овозможува на луѓето со ограничени способности од различна возраст, активност во нивниот секојдневен живот,
образование, работно место или слободно време. Производите на асистивната
технологија може да им овозможат на лицата со попреченост остварување на
дневните животни задачи, да им помагаат во комуникацијата, образованието,
работата или рекреативните задачи, односно во суштина им помагаат на лицата во постигнувањето поголема независност и во подигнување на квалитетот на
нивниот живот.
Асистивната технологија позитивно влијае на развојот и образовните
постигнувања на учениците со посебни образовни потреби вклучени во инклузивниот процес. Податоците од истражувањето укажуваат на нејзиното позитивно влијание врз развојот на моториката, визиомоторната координација, когнитивните способности, описменување, стекнување математички знаења и
други училишни вештини.
Децата со попреченост воопшто, често имаат тешкотии во читањето,
математиката и организирањето. На пример, тие имаат проблем со разбирањето на печатениот текст, сеќавањето за задачите, вршењето математички операции, итн. Постојат бројни помошни технологии, вклучувајќи софтвер и хардвер, за извршување на овие задачи. Асистивната технологија не е и не може да
биде замена за редовните предавања, но треба да се користи како додаток.
Покрај дефектологот и наставникот е оној кој треба да ги познава алатките кои
им помагаат на учениците со потешкотии во учењето.
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УСВОЈУВАЊЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА РЕШАВАЊЕ
СИСТЕМИ ОД ТРИ ЛИНЕАРНИ РАВЕНКИ СО ТРИ НЕПОЗНАТИ И
РЕШАВАЊЕ КУБНА РАВЕНКА
Зоран Мисајлески 1
1 Оддел за геодезија и математика, Градежен факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
e-mail: misajleski@gf.ukim.edu.mk
Задачите со системи од 3 линеарни равенки со 3 непознати што имаат
бесконечно решенија или немаат решение, претставуваат стандардна испитна
задача на испитите по првиот математички предмет на техничките факултети
при УКИМ. Овие задачи се работат и во задолжителната настава во природноматематичката насока од средното гимназиско образование. Досегашното
искуство со студентите на Градежниот факултет укажуваше на тоа дека
процентот на точно решени задачи од овој тип, на испит е мал. Состојбата се
поправи откако со помош на поимите нулта и противречна равенка, како и
еквивалентни и меѓусебно противречни равенки се презентира метод на
решавање на системите линеарни равенки за случајот на бесконечно многу
решенија. Покрај системи од 3 линеарни равенки со 3 непознати, се разгледуваат и системи од 2 линеарни равенки со 3 непознати на кои се сведуваат
поголем дел од обработените системи, како и системи од 2 линеарни равенки со
2 непознати.
Решавањето кубни равенки во множеството на комплексните броеви,
исто така даваше незадоволителен процент на решени испитни задачи. При
примената на методот на Кардано на Градежниот факултет порано се определуваа двете решенија на квадратната резолвента, а потоа од секое решение се
бараа по три трети корени и од шесте вредности се определуваа компатибилните парови. Слична е постапката која се применува во средното образование.
Во трудот е покажано дека за да се определат сите решенија на равенката,
доволно е да се земе еден корен на квадратната резолвента и еден негов трет
корен. На овој начин се скратува постапката и се намалува можноста за аритметичка грешка. На крај е презентиран методот на Њутн кој се однесува на
поткласа од кубни равенки. Дадени се повеќе примери кои ги исцрпуваат
различните случаи, како и споредба кај кои задачи кој метод е подобар или
единствено можен.
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ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЈН ЧАСОВИ ВО ВИРТУЕЛНА СРЕДИНА
TeachHoot.com
Тошо Мицевски 1, Деан Живковски 1
1 Друштво за посредување во образованието и едукативните услуги
Тичхут ДОО Скопје
e-mail: toso.micevski@gmail.com, dean.zhivkovski@gmail.com
Потребата за приватни часови постоела отсекогаш, само нивната достапност претставувала и претставува тешкотија од социјален, финансиски и
временски аспект. Ние, како луѓе кои и самите земале часови и давале часови
на ученици, увидовме дека оваа ригидност што постои на пазарот за туторство
може да се подобри и олесни со имплементација на интегриран централен
онлајн систем. Овој систем би го променил начинот на давање и земање часови
засекогаш. Ние сакаме да создадеме хаб на образование и пазар на туторство.
Нашата платформа би го револуционизира неискористениот пазар на интернет образование во Р. Македонија и во поширокиот регион. Тоа ќе им овозможи на многу ученици на брз, флексибилен и транспарентен начин да најдат
соодветен тутор/ментор, кој ќе го следи нивниот академски напредок, а истовремено, професионалците кои го нудат своето знаење да можат да бидат
полесно забележани и да ги пребродат територијалните бариери за давање часови.
Предавањата се одвиваат во живо и притоа како медијатор (посредник) е
самата платформа. Платформата за оваа цел нуди online виртуелна училница
која за време на предавањето ја делат (односно во неа се присутни) туторот и
ученикот. Виртуелната училница содржи и аудио/видео конекција за обострана
синхронизирана комуникација помеѓу ученикот и туторот. Сите делови од кои
се состои виртуелната училница може да ги користат и двете страни додека
трае предавањето, со што промената на нив (на пример исцртување линија на
белата табла) се прикажува и кај двете страни, т.е. има колаборациска врска.
Тука ученикот и туторот можат да разменуваат датотеки, прикачуваат позадини итн.
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СРЕДНОШКОЛЦИТЕ И ПРИРОДНИТЕ НАУКИ:
АНАЛИЗА НА СТАВОВИТЕ И ПЕРЦЕПЦИИТЕ ОД РОДОВ АСПЕКТ
Ана Мицковска-Ралева 1
1 Центар за истражување и креирање политики, Скопје
e-mail: mickovska@crpm.org.mk
Родовата нееднаквост на пазарот на трудот, честопати се поврзува со
различните професии кои жените и мажите ги избираат и извршуваат. Истражувањата потврдуваат дека значаен фактор за родовата сегрегација на занимањата се стереотипите за „машки“ и „женски“ професии и „машки“ и „женски“
способности, кои се развиваат уште од најраната возраст преку родовата социјализација. Тие влијаат на перцепцијата на девојчињата за себе и креирањето на
неповолна слика за своите способности по математика и природни науки.
Поради тоа, како еден од начините за надминување на родовиот јаз во техничките професии, се препорачува „разбивање“ на традиционалните стереотипи и
развивање на позитивна слика за своите способности во периодот на школувањето. Иако резултатите од меѓународните тестирања укажуваат дека во Р.
Македонија девојчињата постигнуваат или подобри резултати од момчињата
или дека нема разлика во постигањата помеѓу учениците од двата пола, сепак
постои значаен јаз во поглед на изборот на техничките и информатичките
професии.
Целта на истражувањето беше да се испита перцепцијата на средношколците од шест средни училишта во Скопје во врска со нивните способности по
математика, физика и информатика, како предмети кои најмногу се поврзани
со техничките професии. Беа анкетирани 489 средношлолци во 2016 година, а
во 2017 година беа спроведени фокус групи со 120 средношколци, за да се добие
подлабински увид во нивните ставови. Резултатите укажуваат на тоа дека:
родовите разлики се делумно изразени во прашањата со кои се испитува
самодовербата во врска со способностите по математика. Конкретно, девојките изразуваат повеќе самокритичност кон своите способности, дури и кога
нивните постигања се проценети на исто ниво со соучениците од спротивниот
пол. Родовите разлики се најмногу изразени во поглед на ставовите за информатиката, а стануваат понагласени доколку се анализираат само учениците
/ученичките со високи постигања по предметот.
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КОМПАРАЦИЈА НА НАСТАВНИТЕ ТЕМИ ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА И
ГЕОМЕТРИЈА И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ ЗА IX ОДДЕЛЕНИЕ
Валентина Палифрова 1
1 ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала, Василево
e-mail: palifrovavalentina@yahoo.com
Наставната програма по предметот математика за IX одделение за учебната 2015/2016 година се изучува 4 часа неделно и 144 часа годишно. Наставната
содржина е поделена на 4 тематски целини и тоа:
− Тема 1: Сличност
− Тема 2: Линеарна равенка, линеарна неравенка и линеарна функција
− Тема 3: Систем линеарни равенки
− Тема 4: Геометриски тела.
Наставната програма по предметот математика за IX одделение за учебната 2017/2018 година (таканаречена програма по Кембриџ) се изучува 4 часа неделно и 144 часа годишно. Наставната содржина е поделена на 5 тематски
целини и тоа:
− Тема 1: Број и решавање проблеми
− Тема 2: Алгебра и решавање проблеми
− Тема 3: Геометрија и решавање проблеми
− Тема 4: Мерење и решавање проблеми
− Тема 5: Работа со податоци и решавање проблеми
И едната и другата програма носи со себе позитивни и негативни страни.
За да можеме да направиме споредба помеѓу старата програма, односно по
програмата која се изучуваше во учебната 2015/2016 година и новата програма
по Кембриџ која се изучува во тековната година, ќе ги разгледаме темите на
кои наставните содржини се совпаѓаат.
За тема 4 (Геометриски тела). Ова тема се изучува во еден период од учебната година во второто полугодие, крајот на март, април, мај и јуни.
За тема 3 (Геометрија и решавање проблеми). Ова тема се изучува во два
периода во текот на учебната година, во прво полугодие и во второ полугодие и
има спирален приод.
Еве неколку наставни единици од темата Геометриски тела: Точка, права,
рамнина, претставување на геометриски тела со цртежи, плоштина и волумен
на призма, пирамида, цилиндар, конус, топка.
Неколку наставни единици од темата Геометрија и решавање проблеми:
проекции, осна симетрија во три димензии, ротација, транслација, зголемување и сличност, конструкција на правилни многуаголници, агли на многуаголник, Питагорова теорема и практична примена.
Пресметување плоштина и волумен на призма и цилиндар се изучува во
темата 4: Мерење и решавање проблеми.
За да се постигне успех во наставата, од учениците се бара учење, а од
наставниците работа.
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ВЛИЈАНИЕТО НА УСЛОВИТЕ ВО СЕМЕЈСТВОТО ВРЗ ИНТЕРЕСОТ
НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИКА
Валентина Палифрова 1
1 ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала, Василево
e-mail: palifrovavalentina@yahoo.com
За тоа колку семејството и училиштето влијаат на децата во основното
образование е направена анкета којашто е спроведена во ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала, Василево.
Анкетата опфаќа 14 прашања и тоа:
Образование на родителите, колку членови има семејството, број на
ученици во семејството, возраст на родителите, кои од современите технички
средства ги користат во домот, колку време вежбат математика (дневно и
неделно), дали некогаш имале страв од тест или од писмена по математика,
дали сега имат страв од тест или од писмена по математика, дали некој од
потесното семејство им помага при решавање на задачите од математика, дали
посетуваат некоја интернет страница, колку родителите доаѓаат на родителска
средба, оценката по математика на крајот на учебната година и тоа за:
2014/2015 год., 2015/2016 год. и 2016/2017 год., а и за тоа кој им е омилен
предмет.
Добиените одговори се прикажани во графикони.
Поголем дел од учениците (испитаници) се изјасниле дека нивните
родители имаат завршено основно образование.
На прашањето: „Колку време дневно вежбате математика?“ добиени се
следните резултати: 65,18% вежбаaт математика 1−2 часа, 11,61% вежбаaт
математика 3−4 часа, 2,67% вежбаaт математика повеќе од 5 часа и 20,54% не
вежбаaт математика.
Врз основа на добиените резултати се дискутира влијанието на семејството
и на училиштето врз математичкото образование на децата.
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ДРОПКИТЕ НИЗ НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА
Јованка Петреска
Едукативен центар “МАТ СОЛУШН”, Охрид
e-mail: jovankadimoska@yahoo.com
Како да размислуваме за дропките? Дропките се еден од најважните
сегменти во изучувањето на математиката во основното образование. Дропките
се броеви кои ни се потребни за мерење. За броење и пребројување имаме природни броеви 1, 2, 3 ... Но, кога мериме нешто, на пример должина, не секогаш
добиваме цел број. Затоа ни се потребни броеви кои се помали од 1, како една
половинка, третинка, четвртинка итн. Дропките се дел од целина поделена на
еднави делови, дел од број или величина. Со други зборови, дропката е количник на два природни броја.
Искуството покажува дека само мал дел од учениците ги разбираат дропките, другиот дел механички, без некакво конкретно разбирање ги работат
операциите со дропки, а останатиот дел континуирано имаат проблем со дропките и задачите поврзани со нив. Затоа е потребно, пред да се почне со какви
било пресметки и операции со дропки, да се разберат дропките како броеви
различни од природните.
Најдобро е децата уште од најмала возраст да се запознаат со суштината и
значењето на дропките, за потоа полесно да ги изучат операциите со дропки,
споредувањето дропки, претставувањето на дропките како децимални броеви и
проценти, како и нивната примена во секојдневниот живот. Притоа во процесот на изучувањето, најдобро е да се користат нагледни средства, илустрации,
ИКТ технологии и други ресурси.
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НАЈЧЕСТИ ГРЕШКИ ПРИ РЕШАВАЊЕ ПРАКТИЧНИ ПРОБЛЕМИ
СО ПОМОШ НА РАВЕНКИ И КАКО ТИЕ ДА СЕ ИЗБЕГНАТ
Петар Соколоски 1
1 Институт за математика, Природно-математички факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
e-mail: petar@pmf.ukim.mk, petarsokoloski@yahoo.com
Равенките и нивното решавање се изучуваат уште од почетните одделенија во основното образование. Нивното воведување почнува со наједноставни
примери и продолжува со посложени. Во тудов, се наведуваат некои примени
на различните типови равенки со кои се дава оправдување за нивното изучување и одговор на многу често поставуваното прашање „Зошто да се изучува
математиката?“ и „Каде ова знаење јас ќе го искористам?“.
Сепак, од долгогодишното искуство од работата со студенти од факултетите при УКИМ и прегледувањето на многу математички задачи кои вклучуваат
решавање равенки, забележани се некои грешки кои постојано се повторуваат
при решавањето на различните типови равенки (линеарни, квадратни, експоненцијални итн.).
Во оваа презентација ќе бидат посочени некои од тие грешки. Притоа, ќе
дадам свое мислење за причините за нивното појавување и за чекорите што
треба да се преземат за тие грешки да не се појавуваат толку често.
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ИНТЕРАКТИВНИ АЛАТКИ ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА
Даниела Стојановска 1
1 ООУ „Христијан Карпош“, Куманово
e-mail: dani_hrst@yahoo.com
Интерактивениот модел на учење е ефикасен систем (процес, интеракција
и содржина) за мотивирање на учениците: повеќе да размислуваат, а помалку
да меморираат.
Целта на оваа тема е да посочи примери за употреба на едукативни, интерактивни алатки, кои на наставникот му помагаат:
1. да примени различни стилови на учење,
2. да ги почитува индивидуалните разлики на учениците,
3. да овозможи активна конструкција на знаења,
4. да воспостави заедница на кооперативно учење.
Посебно место во темата има примената на општоприфатените алатки,
кодирани брзи одговори (QR code), во совладување на наставните содржини.
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ГЕОМЕТРИСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ГЕОМЕТРИСКИ ФИГУРИ
ПРЕКУ РАБОТНИ ЛИСТОВИ И ВИДЕО ЛЕКЦИИ
Адријана Тодорова 1
1 ООУ „Петар Мусев“, Богданци
e-mail: todorovaadrijana@hotmail.com
Во трудот е презентиран начин на реализација на дел од темата Геометрија и решавање проблеми во шесто одделение. Според дел од целите на наставата по математика за шесто одделение за оваа тема, учениците треба да
внесуваат точки во сите квадранти во координатна рамнина и да прават геометриски трансформации на многуаголник.
За полесно совладување на овие тема, приготвени се работни листови
изработени во GeoGebra и видеа со инструкции за нивно решавање. Преку
работните листови учениците ги увежбуваат своите знења, додека преку видеата ги проверуваат и ги надополнуваат стекнатите знаења. Во работните
листови се поставени задачи согласно целите на наставата подредени по тежински нивоа, додека во видеата се дадени нивните решенија како и објаснувањето на математичките поими и постапки кои се потребни за решавање.
Совладувањето на наставниот материјал на овој начин овозможува учениците со сопствено темпо да напредуваат и да се навраќаат на наставните
содржини.
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ГЛОБАЛНА НЕДЕЛА НА МАТЕМАТИКАТА – ИСКУСТВА И ЛЕКЦИИ
Адмир Хусеини 1
1 Центар

за математука Гаус, Тетово
e-mail: admir@gauss-school.com
„Глобална недела на математиката“ (Global math week) е меѓународен настан кој се одржа од 10 до 17 октомври 2017 година и на кој учествуваа над 1 милион ученици и наставници од целиот свет. Целта на овој настан беше запознавање на учесниците со најновите практики на организирање и спроведување
модерна настава користејќи готова интернет апликација за интерактивно
учење.
Апликацијата се вика „Експлодирачки точки“ (Exploding dots) и е бесплатно пристапна за сите учители и ученици. Изградена е врз иновативната идеја и
свежиот пристап на австралискиот учител Џејмс Тантон (James Tanton) кон
учењето на бинарниот и децималниот броен систем, како и кон аналогијата
меѓу пресметувањатa во позициони бројни системи и полиноми. Играјќи
различни игри со хипотетични машини за преместување со точки, учениците и
учителите имаат можност на многу сугестивен начин да се запознаат со основните операции на позиционите бројни системи.
Организацијата на настанот, која се одвиваше преку разни веб алатки за
комуникација и координација на активностите, беше одлична. Сите заинтересирани наставници беа регистрирани на посебна страница, каде што им се даде
автоматски пристап кон алатките. Исто така, се организираа бесплатни вебинари и редовно имаше електронска комуникација со најновите известувања.
Мислењето на авторот е дека сите алатки се пристапни на наставниците по
математика во Македонија. Со добра волја и ангажиман, во комбинација со
некоја бесплатна веб апликација за учење математика, можно е да се спроведат
слични настани со локален карактер и многу поскромни цели, кои би дале
позитивен придонес кон развојот на наставата на овој предмет во нашата земја.
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