КНИГА 8

Трудови за наставата по математика од
Четвртиот семинар
„Математика и примени“

Институт за математика
Природно-математички факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

СКОПЈЕ, 2020

8

МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС

Tрудови за наставата по математика од
Четвртиот семинар
„Математика и примени“

Институт за математика
Природно-математички факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
Скопје, Р. Северна Македонија
2020

8

ТРУДОВИ ЗА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА ОД ЧЕТВРТИОТ СЕМИНАР
„МАТЕМАТИКА И ПРИМЕНИ“

МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС
Едиција на Институтот за математика при ПМФ
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Издавач:
Природно-математички факултет, Скопје
Уредници:
Д-р Весна Целакоска-Јорданова,
редовоен професор на Институтот за математика на ПМФ, Скопје

Д-р Ирена Стојковска,

вонреден професор на Институтот за математика на ПМФ, Скопје

Рецензенти:
Д-р Валентина Миовска,

редовен професор на Институтот за математика на ПМФ, Скопје

Д-р Весна Целакоска-Јорданова,
редовен професор на Институтот за математика на ПМФ, Скопје

Д-р Анета Гацовска-Барандовска,
вонреден професор на Институтот за математика на ПМФ, Скопје

Д-р Ирена Стојковска,

вонреден професор на Институтот за математика на ПМФ, Скопје

Д-р Ламбе Барандовски,

вонреден професор на Институтот за физика на ПМФ, Скопје

Техничко уредување и обработка:
Д-р Весна Целакоска-Јорданова

© 2020 Сите права за ова издание се заштитени со закон. Забрането е
копирање, умножување и објавување на делови или на целото издание
во печатени и електронски медиуми или за друг вид јавна употреба или
изведба без согласност на издавачот и на авторите.

ПРЕДГОВОР КОН ЕДИЦИЈАТА МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС

Математичките идеи и структури се користат и се заслужни за развојот на природните и на некои од општествените науки. Добро е познато дека математиката во поголема или во помала мера се користи во
природните науки. Но, понeкогаш се случува некои математички откритија да бидат инспирирани од природните науки, а со тоа и да им претходат на некои технолошки иновации.
Денес математика поставува нови стандарди на современиот начин
на живеење. Таа е дисциплина самата за себе и е најдобар пример за
човечката упорност и истрајност во стекнување знаења. Таа е прилагодлива и има способност да ги поврзе областите коишто изгледаат многу
различни. Таа разновидност од математички идеи, а истовремено и обединетост, планираме да биде во основата на едицијата Математички
омнибус. Книгите во рамките на оваа едиција се со научно-популарни
содржини од областа на чистата и применетата математика, како и содржини 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,
24.7.2017
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ПРЕДГОВОР КОН КНИГА 8
Четвртиот семинар „Математика и примени“ се одржа на 13 и на 14
декември 2019 година на Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Целта Семинарот e преку збир од научно-популарни предавања и предавања за наставата по математика да
придонесе за популаризација на математиката меѓу младите и пошироката јавност, но и за ширење и размена на добрите наставни практики.
За успешниот тек на Семинарот беа заслужни и водителите на секциите: проф. д-р Валентина Миовска, доц. д-р Анета Гацовска-Барандовска, проф. д-р Ѓорѓи Маркоски, проф. д-р Валентина Гоговска,
проф. д-р Марија Михова, доц. д-р Невена Серафимова и проф. д-р
Слаѓана Јакимовиќ. За техничката поддршка беа заслужни ас. м-р Марко Димовски, дем. Катарина Тодоровска, Илија Јовчески и студентите:
Фросина Јакимовска, Благојче Колароски, Моника Златановска, Стефани Кралевска, Викторија Нестороска, Наталија Дамчевска, Стефанија
Кузмановска, Елена Трпкова и Дарко Марковски.
Наставниот дел од Семинарот се состоеше од 9 предавања, при што
наставниците добија можност да ги пренесат своите искуства стекнати
во училниците и слободно да дискутираат за разни начини на мотивирање на учениците, за нерутински задачи во наставата, за професионалниот развој на наставниците, за математичките школи и кампови, за примената на математиката на часовите по физика, за примената на информатичката технологија во наставата и за пропустите во предзнаењата на
студентите, но и да предложат техники и методи за поуспешно изведување на современата настава по математика и во основните и во средните училишта во земјава. Во оваа книга се содржани дел од трудовите
од одржаните предавања за наставата по математика, а на крајот, како
прилог се сместени два трудови од студенти на вториот циклус студии
од учебната 2019/2020 година.
Од уредниците
Скопје,
17.3.2020
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ПРОПУСТИ ВО ПРЕДЗНАЕЊАТА НА СТУДЕНТИТЕ И
УЧЕНИЦИТЕ ЗАБЕЛЕЖАНИ ПРИ ИЗУЧУВАЊЕ
НА ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИКА
Марија Митева 1
Лимонка Коцева Лазарова 1
1. ВОВЕД
Во воведниот дел на овој труд ќе дадеме краток опис на состојбата со предметот математика во нашата држава, како и желбата на учениците и студентите да го изучуваат овој предмет (т.е. намалениот интерес на учениците и студентите за учење математика), што беше главна мотивација да истражуваме и напишеме труд на оваа тема.
Наставниците, како во основните и средните училишта, така и на
факултетите, сведочат дека нивото и квалитетот на знаењето по математика и математичките вештини кои учениците и студентите ги стекнале, постојано се намалува. Истото го потврдуваат и различните домашни и меѓународни тестирања на учениците и студентите: ако имаат
можност да изберат, најголем дел од нив избегнуваат да ги тестираат
своите знаења од предметот математика, а доколку е неизбежно, добиените резултати се просечни или потпросечни, што може да се види во
[12], [13], и [14].
Проблемот со недостиг на математичко знаење и математички
вештини станува поголем кога знаењето не е потребно само за да се
реши математичка задача со која ќе се добие висока оцена или ќе се положи испит. Проблемот станува поголем кога знаењето треба да се примени за да се реши некој конкретен проблем од секојдневниот живот и
работа, или уште повеќе, проблем од науката, техниката и инженерството. Примената на математиката е доста широка: таа се користи во
физика, електротехника, хемија, биологија, екологија, економија, итн.
Математиката бара прецизност. За нејзино совладување потребно
е темелно изучување на поимите и врските помеѓу нив. Многу често и
малите грешки направени при решавање на математичките проблеми
резултираат со голема разлика помеѓу добиениот и точниот резултат.
Голем дел од учениците и студентите наидуваат на потешкотии при
9
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изучување на математиката. Една причина за тоа е токму тесната
поврзаност помеѓу математичките содржини и неможноста да се
продолжи понатаму ако остане некоја материја несовладана. Како учениците поминуваат од година во година, пропустите, односно тие јазови кои ги имаат направено при изучување на математиката сè повеќе се
зголемуваат, а желбата и напорите на учениците тие да се пребродат, се
намалува. Ова понатаму станува сериозна препрека при понатамошно
изучување на математиката. Сето тоа влијае на самодовербата кај учениците и студентите при решавање, така што тие често чувствуваат несигурност и потреба наставникот да им потврди дали се на добар пат.
Тоа пак, од друга страна, резултира со „откажување“ на учениците и
студентите од математиката: учениците избираат да студираат на факултети каде ќе може да ја избегнат математиката, или, пак, математиката не се јавува како суштински предмет. Со ова, проблемот од недостиг на профили кои поседуваат добри математички вештини стана сериозен проблем за општеството. Дефицит од математичари во нашата земја веќе се чувствува.
Надминувањето на проблемите со опаѓање на знаењето по математика, како и со намалување на математичките вештини кај учениците
и студентите, не е едноставно. Првиот чекор во овој не така лесен процес би требало да биде длабока анализа на потешкотиите на кои наидуваат учениците и студентите, како и пропустите и грешките кои најчесто ги прават при изучување на математиката. Истражувања и анализи
на оваа тема може да се сретнат [1], [3], [5] и [6], но резултатите од нив,
барем во нашата земја, сè уште не се чувствуваат.
2. ПРИМЕРИ ОД ИСКУСТВОТО
ВО ВРСКА СО ТРИ КАТЕГОРИИ ПРОПУСТИ
Пропустите забележани кај учениците и студентите при изучување на предметот математика, односно грешките кои тие најчесто ги
прават при решавање на конкретни проблеми од математиката или нејзината примена, може да се класифицираат главно во три категории.
Првиот тип се пропусти (грешки) направени од невнимание. Овој
тип грешки најчесто се јавуваат поради тоа што учениците и студентите
не обрнуваат доволно внимание на проблемот (задачата) што го решаваат, или пак брзаат при читањето, решавањето и пишувањето. Про10
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пусти направени од невнимание се најчесто следните: погрешно препишан или испуштен симбол, испуштен негативен предзнак, грешки направени при истовремено извршување на неколку операции, грешки
направени поради лош ракопис (нечитко пишување), лошо запишани
индекси и експоненти, лошо означени симболи (дробна црта, корени,
загради, ...) и слично.
Ќе наведеме неколку примери за такви грешки кои ги имаме забележано при работа со ученици и студенти: 1) наместо 2 x , учениците и
студентите често пати експонентот x го пишуваат во големина повеќе
од половината на основата 2, па веќе во следниот чекор наместо 2 x , тие
препишуваат 2x , што понатаму значи погрешен резултат во секој следен чекор од решавањето; 2) слично, наместо log x , од невнимание, тие
препишуваат ln x , што исто така значи дека добиениот резултат ќе биде

x2 + 1 − 2
погрешен; 3) ако треба да запишат израз од типот:
, не ретко
4
учениците неправилно ја запишуваат дробната црта, така што ќе ја запишат до средината на знакот „−“, па веќе во следниот чекор изразот ќе
x2 + 1
− 2 , со што погрешно го продолжуваат
4
решавањето; 4) поради тоа што честопати брзаат при решавање и дава3
ње одговори, ако наставникот праша: „која е вредноста на изразот “,
0
многумина од учениците ќе одговорат „0“. Дел од нив не го знаат точниот одговор, но има и ученици кои знаат дека делењето со 0 не е
дефинирано, иако во брзањето даваат неточен одговор; 5) при одземање
x +1 2x + 3
на два дробно-рационални изрази, како на пример
, прегле−
x
2
дувајќи ги решенијата на учениците и студентите, не ретко ќе сретнеме

го препишат во облик

x + 1 2 x + 3 2 x + 2 − 2 x 2 + 3x
, што се разбира, е погрешен резултат
−
=
x
2
2x
добиен при истовремено извршување на неколку операции; 6) кога студентите решаваат двојни интеграли со премин во поларни координати,
не ретко го изоставаат јакобијанот, што секако е пропуст направен од
невнимание.
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Наставниците при својата работа секојдневно среќаваат примери
како наведените.
Грешките направени од невнимание не претставуваат сериозна
пречка за совладување на понатамошниот материјал и надградување на
знаењата на учениците и студентите, но сепак даваат погрешен резултат при решавањето. Овие пропусти го водат ученикот во погрешна насока, т.е. не кон вистинската постапка на решавање, бидејќи поради направениот пропуст, изразите добиваат сосема поинаков облик од вистинскиот, а за понатамошно решавање на проблемот се избираат постапки различни од оние кои го даваат решението. По грешка направена
од невнимание, честопати учениците и студентите правилно ја избираат
натамошната постапка за решавање согласно изразите кои ги добиле, но
тоа не е постапката која го дава точното решение на поставениот проблем. Пропустите направени од невнимание може да се надминат ако
учениците и студентите не брзаат, решаваат внимателно и пишуваат
јасно и читливо, а наставниците им даваат доволно време за решавање,
т.е. задачите ги усогласуваат со расположливото време за решавање.
Втор тип грешки или пропусти се грешки во пресметките. Овој
тип грешки се јавуваат поради тоа што математичките операции не се
применуваат правилно, или, пак, при пресметките на калкулатор, операциите не се впишуваат правилно. А знаеме дека еден пропуст при пресметките во задача со повеќе чекори, повлекува грешка при пресметките
во секој чекор понатаму, а со тоа и грешка во крајниот резултат. Наставниците при својата работа со учениците и студентите можат да посведочат за различни грешки при пресметките. Ќе наведеме неколку
примери: 1) учениците често пати прават грешки во пресметките поради погрешен редослед на извршување на операциите, како во изрази од
типот 2 + 2 : 2 ; 3 ⋅ 2 − 2 + 2 ⋅ 3 ; 2) при пресметките на вредноста на тригонометриска функција (sin x , cos x , tg x ,ctg x ) честопати ќе се случи учениците и студентите вредноста на аголот да ја запишат во степени, без
да забележат дека на калкулаторот е поставено овие вредности да ги
пресметува за радијани, што им дава погрешен резултат; 3) учениците и
студентите го знаат редоследот на извршување на операциите, но прават грешки при пресметка на калкулатор, па така ако ги прашаме која е
1
вредноста на изразот 2 : , тие, честопати пресметувајќи на калкулатор,
2
12
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даваат различни резултати, како: 0,1 или пак 0, 4 или пак 1 , немајќи
пракса логички да размислат и проценат дали резултатот ќе биде поголем или помал од 1.
За да се надминат овој тип на пропусти и грешки, секако повторно
е потребно големо внимание при извршување на пресметките и запазување на редоследот на извршување.
Нешто друго што е исклучително важно за надминување на пропустите и грешките во пресметките е учениците и студентите да знаат
да направат проценка за тоа каков резултат треба да добијат, односно да
имаат осет каков број треба да биде резултатот или пак во кои граници
ќе се движи. Така, ако тие делат 2 со 1 2 , т.е. 2 го делат на половинки,
треба да проценат дека притоа ќе добијат повеќе од два дела, па ќе
знаат дека секој резултат добиен на калкулатор, кој е помал од 1, ќе
биде погрешен. Кога решаваат задачи од финансиска математика, и
притоа пресметуваат при дадени услови колкава треба да биде ратата за
враќање на земен долг, се случува студенти да добијат износ на ратата
кој е поголем од износот на позајмениот долг. Притоа, тие го прикажуваат добиениот резултат како точен, не забележувајќи го апсурдот во
него. При пресметување на веројатности, често пати добиваат резултат
поголем од 1 и сметаат дека тоа е вистинскиот резултат. Во резултатите
исто така ќе сретнеме распределба на веројатности чијшто збир значително се разликува од 1, а неа исто така ја сметаат за коректна.
Наставниците треба да им обрнат внимание на учениците за важноста на проценката за тоа каков резултат треба да се добие. Така, ако
тие треба да пресметаат, на пример

150 , добро е наставникот да им

посочи дека резултатот ќе се наоѓа помеѓу 144 и 169 , т.е. помеѓу 12
и 13. Уште подобра проценка, ако воочат дека 144 е поблиску до 150
отколку 169 до 150, тие ќе знаат дека резултатот е помеѓу 12 и 12,5.
Проверка на добиениот резултат, секогаш кога е тоа можно, исто
така многу може да помогне во отстранување на пропустите и грешките
направени при пресметките.
Третиот тип пропусти, можеби најсериозните, се концептуалните
пропусти. Тие се јавуваат поради тоа што учениците или студентите не
ги разбрале правилно математичките поими, својствата и врските помеѓу нив; ги користат формално, ставајќи акцент на формата како се напишани, а не на содржината, т.е. што е суштината на напишаното.
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Концептуалните пропусти претставуваат сериозна пречка во
понатамошното изучување на математиката, а уште повеќе во можноста
да се примени математичкото знаење во конкретни проблеми или други
области. Знаеме дека за надградување и проширување на математичкото знаење е потребна стабилна основа и претходно добро совладани содржини.
Примери за концептуални пропусти, за жал, секојдневно среќаваме при работата со учениците и студентите и можеме да наброиме
многу: 1) Учениците без проблем ќе решат равенка со една непозната,
кога непознатата е на левата страна на равенството, но ако ги прашаме
кое е решение на равенката 2 = 5x , кај некои од нив се јавува
несигурност при решавањето, па така дел ќе одговорат решението е
2 5 , а други дел пак ќе кажат 5 2 , што е резултат на формално усвоени
знаења; 2) Во решенијата на учениците, па и на студентите, среќаваме и
изрази од типот 9 x − 1 =
8 x , што исто така е резултат на концептуални
пропусти; 3) Ако ги прашаме учениците која е вредноста на изразот
−8 , најголем дел од нив ќе ни одговорат дека во множеството на
реални броеви вредноста не може да се пресмета, но ако ги прашаме за
вредноста на изразот 3 −8 , некои од нив ќе го дадат истиот одговор, а
други пак ќе речат вредноста е ±2 . Секако, има и ученици кои точно
одговараат; 4) Уште еден пример на концептуален пропуст е равенство1
то 5 x −2 = 2 ; 5) Многумина од учениците без тешкотии ќе решат сис5x
тем од две равенки со две непознати, доколу непознатите се означени
со x и y , но ако непознатите се j и k , тие не се осмелуваат ниту да
почнат да решаваат; 6) Постојат ученици и студенти кои беспрекорно
ќе скицираат график на функција, но ако треба од графикот да прочитаат, на пример, вредност на функцијата во дадена точка, тие се подзамислуваат. Тие без проблем ја скицираат кривата y = x 2 , но се јавува
проблем ако треба да скицираат x = y 2 . Постојат и студенти кои сметаат дека кружницата е график на функција x 2 + y 2 =.
R 2 Голем дел од
овие грешки би се избегнале доколку учениците суштински ги сфаќаат
поимите, наместо формално, а за да се постигне тоа, секако е неизбежна
помошта од нивните наставници.
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Следниот пример претставува уште една потврда за формално
прифатени елементарни математички поими, т.е. го наведувме како
пример за сериозен концептуален пропуст. Така, на студентите во прва
година на неколку различни факултети им дадовме 15 различни теми за
семинарска работа, нумерирајќи ги со броеви од 0 до 14. Ним им
рековме: бројот на индекс поделете го со 15; остатокот што притоа ќе
го добиете Ви го дава редниот број на темата која треба да ја изработите како семинарска работа. Што се случуваше во процесот на определување на темата? Повеќе од половината на студентите делењето го извршуваа на калкулатор, па ако резултатот е децимален број, избираа тема
согласно децималниот дел на количникот, секој на свој начин. Примерот само ја потврдува сериозноста на концептуалните пропусти и потребата за нивно навремено отстранување.
Концептуалните пропусти се најсериозен тип пропусти, најтешко
се препознаваат и најтешко се надминуваат. За да може да се надминат,
исклучително важно е на време да бидат откриени. Кога ученик прави
концептуални пропусти, тој може сите пресметки да ги направи без
грешка, но проблемот на почеток е поставен со грешка, или пак ученикот избира погрешна постапка, иако сите чекори во постапката се беспрекорно извршени, што секако води до погрешен резултат.
Слична класификација пропустите во предзнаењата на учениците
и студентите е направена и во [7]. Различни примери на пропусти и
грешки направени од ученици и студенти може да се видат и во [8], [9],
[10]. Посебен осврт на концептуалните пропусти е направен во [2] и [4].
При изучување на математиката, практично е невозможно да постигнеме состојба таква што сите ученици и студенти ќе работат без пропусти и грешки, но сите ние како наставници треба да се стремиме кон
тоа грешките сè поретко да се јавуваат, за што несомнено е потребно
големо вложување и труд и на наставниците и на учениците.
Учењето базирано на конкретни проблеми (problem based learning)
може многу да придонесе во подигање на свеста кај учениците и
студентите за потребата од математиката, а со тоа и во намалување на
концептуалните пропусти кои тие ги прават. Понатаму, да се стави
поголем акцент на содржината на формулите и постапките, поимите,
нивните својства и врските помеѓу нив, објаснето паралелно со повеќе
примери, исто така ќе биде голем чекор напред во надминувањето на
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проблемите со формално прифаќање на концептите. Да се постави прво
проблем од секојдневниот живот, а потоа да се воведат новите поими и
релациите помеѓу нив кои се потребни за да се реши тој реален проблем, несомнено ќе го зголеми интересот за правилно изучување на математичките содржини.
Ако, на пример, часот на кој треба да ги воведеме поимите кружен
исечок и негова плоштина, го почнеме на начин што најпрво ќе ги дадеме основните дефиниции и формули и ќе решаваме задачи цртајќи
круг и кружен исечок, најголем дел од учениците ќе останат незаинтересирани, а добар дел од нив до наредниот час и ќе заборават што е
учено. Но, ако го почнеме часот на следниот начин: да им нацртаме две
парчиња пица, и објасниме дека едното е дел од пица чиј радиус е
14cm, која е поделена на 6 парчиња, и се продава со цена 60 денари, а
другото е дел од пица со радиус 16 cm, која е поделена на 8 парчиња, и
се продава со цена 80 денари, а потоа ги прашаме: „кое парче пица е
поисплатливо да го купиме?“, тогаш и најслабите ученици би станале
заинтересирани за проблемот.

Слика 1. Пример за примена на математика во секојдневниот живот.

Ако на часот треба да се научи или повтори претворање на мерни
единици од поголеми во помали или обратно, дел од учениците само
формално ги препишуваат резултатите од таблата. Најголем дел од нив
знаат дека 1 m = 10 dm = 100 cm, но претворањето на m2 или m3 за
многумина од нив претставува проблем. Тешко им е да ги запаметат релациите помеѓу секоја од овие две единици, со соодветните помали од
нив, затоа што се неколку и се разликуваат со по некоја нула, па без некој интерсес го проследуваат часот. Но, ако им го поставиме следниот
проблем: „доколку дома на сметките за вода пишува дека сте потрошиле во кујната 2 m3 вода, а во купатилото 8 m3 вода, дали сте се запрашале колку литри вода сте потрошиле?“, тогаш тие сериозно стануваат
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заинтересирани како може да се дојде до решението. Потоа можеме да
се надоврземе со следниот проблем: „доколку во просек дневно трошите 80 литри вода во кујната и 280 литри вода во купатилото, можете ли
да пресметате колку m3 вода ќе треба на крајот на месецот да платите?“.
Учениците несомнено ќе сакаат да научат самостојно да пресметаат.
Различни примери од секојдневниот живот, за кои е потребно да се примени математиката (уште повеќе, примери кои е невозможно да се решат без примена на математиката) може да се видат во [11].
Зголемувањето на мотивацијата кај учениците и студентите за
темелно изучување на математиката е тесно поврзано со надминување
на пропустите/грешките што тие ги прават. Како тие да се надминат?
Најчесто, разни пропусти при изучувањето нови поими и својства се
надминуваат со правилно насочени усни прашања, доколку наставникот ја открил суштината на грешката. Најчесто тоа се прави со помош
на логичка анализа на поимот, но и со наведување соодветни контрапримери.
Понекогаш со право учениците прашуваат кога би им затребале
сите тие поими што во математиката ги изучуваат и формулите и равенствата кои ги препишуваат од таблата. Прашуваат, затоа што не секогаш наставниците даваат конкретни примери со примена на математиката во секојдневниот живот или во другите науки. А такви примери
може да се најдат за секој час. Ова бара голема посветеност на наставниците, но на крајот дава плод, а резултатите ќе бидат видливи и на
краток и на долг рок.
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НЕКОЛКУ СТРАТЕГИИ ЗА МОТИВИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ЗА УЧЕЊЕ МАТЕМАТИКА
Даниела Стојановска 1
Мотивацијата за учење не е индивидуална карактеристика со која
ученикот доаѓа на училиште или пак, карактерустика која ученикот ја
поседува или не. Напротив, мотивацијата ја гради и развива наставникот со своето однесување на наставниот час, со кое дава свое обележје
на процесот на реализација на наставната материја. Таа им дава цел и
насока на амбициите и потребите, односно го дефинира севкупното однесување на ученикот.
Наставникот може да ја зголеми внатрешната мотивација на ученикот, да ја поттикне неговата жед за знаења и учење. Ученикот треба
да учи затоа што тоа го исполнува и радува, а не затоа што тоа некој го
очекува од него. За таа цел, наставникот мора да реализира квалитетна
настава, валидно да оценува и континуирано да ги стимулира учениците за работа, во креативно опкружување.
Изнаоѓањето на начини за мотивирање на учениците е движечка
сила, длабоко вметната во емоционалниот и социјалниот дел од личноста на секој успешен наставник.
1. ЕЛЕМЕНТИ НА МОТИВАЦИЈА
Наставникот треба да ја развива наставната единица, имајќи ги
предвид четирите елементи (столбови на пристап) за поттикнување и
задржување на нивото на мотивација на учениците. Тоа се: вниманието
на ученикот, неговата доверба во наставникот, релевантност на содржините и задоволство од постигнатите цели.
Стекнувањето математички вештини бара целосна мисловна активност, т.е. внимание. Учениците ќе бидат внимателни само доколку
се соодветно и доволно мотивирани. За да го привлече вниманието на
ученикот, особено на почетокот на часот, наставникот мора да направи
нешто неочекувано за учениците, да постави квиз, трик или друг вид
стимулативно прашање, да презентира илустрација на проблем или
интересна слика.
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За да може учениците да земат активно учество во остварување на
целите на часот, наставникот мора да развие методолошки алатки кои
ќе му помогнат да изгради доверба кај учениците.
Ова најдобро се постигнува со успешно дефинирање на наставните цели, јасна настава и примери на добра практика. Така, учениците
точно разбираат што треба да прават и што се очекува од нив. Понекогаш, наставната содржина не одговара на интересите на некои ученици,
пред сé затоа што не се однесува на нивната непосредна околина, односно на ситуациите кои им се познати. За да ја доближи содржината до
реалниот живот и интересите на учениците, наставникот мора да користи демонстрации со симулации, аналогии и студии на случај.
Мотивацијата, како психолошки феномен, исто така бара емоционално исполнување − задоволство од постигнатите цели. Најдобар начин да се постигне задоволство е преку систем на награди коишто мора
да се во склад со системот за вредности на учениците. Доволно е ученикот да добие вербална пофалба, односно, признание за квалитет.
2. ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ МОТИВИРАНОСТА
Мотивацијата во образованието може да има драматично влијание
врз перформансите и резултатите кои ги постигнуваат учениците. Затоа, не само наставниците, туку и родителите кои се подготвени да им
помогнат на своите деца да напредуваат во училиште, треба да бидат
свесни за факторите што влијаат на мотивацијата на учениците, [1]. Се
разбира дека не може да се зборува за помалку или повеќе важни фактори што влијаат на мотивираноста на учениците. Сепак, тука ќе издвоиме неколку: нивото на задоволеност на потребите на учениците, целите на учењето и личните уверувања на ученикот за неуспех.
Структурата на потребите на учениците укажува дека тие ќе можат без страв и потценување да ја развијат својата самодоверба, да
стекнат знаења и независност само во стабилно и сигурно опкружување
(Слика 1). На пример, кај оние ученици коишто не се чувствуваат прифатени од другите, самодовербата и самопочитувањето се развиваат во
мала мера. Кај нив изостанува мотив за достигнување на повисоките цели: подлабоко разбирање, независно проучување на материјалот и пре22
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зентација на креативни идеи. Од друга страна, љубезноста, оптимизмот,
позитивните повратни информации и охрабрувањето, можат позитивно
да влијаат на меѓусебната мотивацијата на учениците.

Слика 1. Структура на потреби на учениците
Целите на учењето мора да им дадат одговор на прашањата: „Каде
сум сега?“ и „Каде сакам да стигнам?“. Учениците најдобро напредуваат кога се уверени дека, наставните програми и цели се претходно добро осмислени и соодветни на нивните можности и потреби, кога чувствуваат дека наставните методи го држат чекорот со нивната потреба
од различни стилови на учење и кога гледаат дека часовите следат
структура, [1].
Личните уверувања на учениците за причини за неуспех, главно
можат да се поделат во три категории:
1. Неуспех како недостаток на способност е уверување на учениците кои често ги користат исказите: „Не можам да сработам.“, „Не сум
одговорен.“, „Не се трудам.“ и слично.
2. Неуспех како недостаток на залагање е уверување на учениците
кои често ги користат исказите:„Можам да влијаам.“, „Одговорен сум.“,
„Се трудам.“ и слично.
3. Неуспех како недостаток на мотивација е карактеристичен за
учениците кои:
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- немаат цел и често се прашуваат: „Зошто да го учам ова, кога не
верувам дека ќе ми треба?“
- се сомневаат во себе и често велат: „Ова е премногу тешко за
мене, има премногу материјал и никогаш нема да го научам.“
- се сомневаат во другите и често ги користат исказите: „Добивам
мали оценки, а знам повеќе.“, „Само мене ми поставуваат тешки
прашања.“ и слично.
- Мрзеливи се и често велат: „Ќе го направам тоа утре, има
време.“, [2].
3. МОТИВАЦИЈА КАКО ПРЕДУСЛОВ
ЗА УЧЕЊЕ МАТЕМАТИКА
Математиката е за расудување, разбирање и докажување, а не за
пресметување. Мотивираноста за учење математика лежи во искуството
на убавината на математичкиот начин на размислување, во храброста
да се размислува и во љубопитноста. Мотивот е во разрешување на проблемски задачи, а не само во решавање задачи за стекнување рутина.
Иако задачите за стекнување рутина се неопходен чекор за стекнување
искуство во решавање, сепак активноста на ученикот не смее да се задржи само на нив. Ако задачите се нешто што ученикот треба да го
изработи за да покаже дека запомнил, увежбал и автоматизирал процедура, односно стекнал рутина, тогаш голема е веројатноста дека тој нема да биде мотивиран да размислува. Проблемските задачи треба да бидат следниот чекор за вистинско осознавање − не само на материјалот,
туку и на неговата практична примена, важност и неопходност. Ученикот ќе ги перцепира проблемските задачи како предизвик, игра или
авантура во која смее да направи грешка, а секоја грешка ќе ја доживее
како поттик за нов обид, ново истражување и креативно математичко
размислување, [4].
4. СТРАТЕГИ ЗА МОТИВИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
1. „Разбудете“ ги учениците.
Започнете го часот со прашање, наместо со одговор. Прашањето
нека биде провокативно, проблематично и пред сé, поврзано со живот24
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ното искуство, [3]. На тој начин, учениците ќе ги подготвите за разрешување на посложени проблеми, а вие ќе се поштедите себеси од слушање на прашања од типот: „Ќе ми треба ли ова некогаш?“. Без разлика
на тоа дали се работи за квиз-прашање или проблем, најдобар начин да
го задобиете вниманието на учениците е да им понудите илустрација.
Како инспирација за сопствени изработки, можат да ви послужат
илустрираните проблеми претставени на Слика 2, Слика 3, Слика 4 и
Слика 5.

Слика 2. Пример на илустриран проблем.

Слика 3. Пример на илустриран проблем.

Слика 4. Пример на илустриран проблем.
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Слика 5. Пример на илустриран проблем.
2. Понудете им разновидни искуства на учениците.
Учениците имаат различни стилови на учење, различни идеи за
креирање на средина за учење, различни доживувања на практичната
настава итн. Овие разлики, во голема мера го отежнуваат изборот на успешна стратегија за зголемување на мотивираноста за учење. Еден од
најдобрите начини да се одговори на различните потреби на учениците
е да им понудите различни организациони форми на наставата, различни наставни средства, алатки, односно разновидни искуства. Изведете
ги учениците надвор од контекстот: табла, креда, предавање:
- Одржете час со „позајмена апаратура“ од кабинетот по хемија.
- Организирајте учење математика во училишната спортска сала,
на игралиште, во училишен двор.
- Охрабрете ги учениците да дебатираат, да изготвуваат визуелни
помагала, презентации, дијаграми, декорации и слично.
- Создадете пријатна, стимулативна околина.
- Користете ја техниката „превртена училница“, односно заменете
ги улогите на „домашна работа“ и „работа на час“ од класичниот начин
на настава.
- Искористете ги видео-содржините создадени од други наставници за да ја зголемите и персонализирате вашата интеракција со учениците. Пред сé, за учење во кое учениците се „мудреци на сцена“, користете ги видео-содржините поставени на порталот „Математика +“.
3. Охрабрете ги учениците да размислуваат за проблемот.
За ученикот, учењето треба да биде љубопитно откривање, храбро
размислување и изнаоѓање на пат до правило и решение. Познатите
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начини водат до познати резултати. Од друга страна, суштината на креативното размислување е во изнаоѓање одговори на неодговорени прашања.
Кажете „да“ на секоја идеја која ќе ја понуди ученикот за решавање на проблемот, но барајте и да ги убеди другите во функционалноста
и исправноста на идејата. Дозволете им на другите ученици да кажат
што мислат за идејата, да ја одбранат, преработат, прифатат или отфрлат, [3]. Препознајте ги нивните придонеси во конструктивност на
комуникацијата и понудете позитивно засилување на ентузијазмот за
учење.
4. Обезбедете им на учениците: избор, чувство на контрола,
можности за успех и квалитетна повратна информација.
За да ги задржите учениците ангажирани, дозволете им одреден
избор на задача која ќе ја извршат, проблем кој ќе го разрешат и чувство на контрола на времето за размислување. Тоа е една од најпродуктивните стратегии за мотивирање на учениците да учат да бидат упорни, храбри и истрајни пред тешкотиите.
Овозможете им на учениците безбедно и поддржувачко опкружување во кое ќе „играат“ според своите можности, а истовремено ќе се
чувствуваат вклучени и ценети. Дозволете им да го бараат одговорот.
Овозможете им да се обидуваат, да прават грешки, да забележуваат, да
поставуваат прашања и да продуцираат идеи за тоа како да продолжат
понатаму или поинаку.
Учениците кои се „борат“ со работата на часот, можат да се почувствуваат фрустрирани и да се откажат. Во овие ситуации клучна е вашата навремена повратната информација. Во неа мора да бидат содржани напатствија кои му помагаат на ученикот да си ги увиди своите
предности, но и слаби страни. Истовремено, да му создаде јасна слика
за тоа каде работата тргнала наопаку и кои се чекорите што ќе го
одведат до остварување на неговиот потенцијал.
Секогаш имајте на ум дека при разрешување на проблем размислуваме само тогаш кога сме свесни дека имаме избор, доволно време и
валидна информација за да се избориме со проблемот.
5. Поттикнете ги учениците на самооценување.
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Унапредете ја способноста на учениците за реална проценка на
сопствените постигања и можности. Овозможете им самостојно да даваат одговори на прашањата: „Дали сум поблиску до решението?“, „Дали ова е подобро од она што го правев досега?“, „Како може ова да се
подобри?“, итн. Мотивирани да направат повеќе и подобро, ќе бидат и
учениците кои се премногу самокритични и оние кои се нереално дарежливи во оценка на своите постигања.
На успешните луѓе во светот, заедничко им е тоа што во некој
клучен момент од својот живот имале наставник кој успеал да ги убеди
дека можат да постигнат сé што сакаат, само ако научат да размислуваат и бидат истрајни во развивање на својот потенцијал, [4].
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НЕРУТИНСКИ ПРОБЛЕМИ ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА
ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Силвана Јакимовска Бинова 1
Една од основните цели на современата настава по математика е
да ги оспособи учениците самостојно да решаваат проблеми применувајќи ги стекнатите знаења од предметната област. Но, освен како цел,
решавањето проблеми од секојдневието нуди можности тие да се користат како ресурс преку кој учениците активно ќе усвојуваат нови
знаења, ќе развиваат вештини за критичко и креативно размислување и
примена на знаењето во нови ситуации.
Проблемите во наставата по математика може да се поделат на рутински проблеми (при чие решавање учениците користат однапред познати процедури) и нерутински проблеми (за чие решавање не постои
однапред позната процедура, потрбни се вештини за размислување од
повисок ред како и одреден степен на креативност и оргиналност).
Овој труд има за цел да ја прикаже потребата и можноста за примена на нерутински проблеми во наставата по математика во основно
образование. Потребата произлегува од целта на наставата од 21. век да
развива граѓани способни критички да размислуваат и решаваат проблеми, нагласено и во рамката на PISA21 и во многу други документи.
Можноста ќе биде прикажана преку анализа на примери од различни
ресурси. Трудов содржи и приказ на стратегии за решавање на нерутински проблеми како и дидактички и педагошки препораки при примена
на истите во наставата.
1. ШТО СЕ НЕРУТИНСКИ ПРОБЛЕМИ И ЗОШТО Е
ПОТРЕБНО ДА СЕ ВОВЕДАТ ВО НАСТАВАТА
Наспроти рутинските проблеми чие решавање бара вештини како
што се помнењене и разбирање и при тоа се користат веќе познати
процедури, нерутинските проблеми бараат вештини како анализа, синтеза и креирање, постапката за нивно решавање не е однапред позната и
нудат можност за креативно и иновативно изразување. Остра граница
помеѓу рутинските и нерутинските проблеми не постои. Дали еден
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проблем е рутински или нерутински зависи од предзнаењата на учениците и нивните претходни искуства. Нерутинските проблеми имаат
вредност кога се користат како ресурс за усвојување на нови знаења и
поврзување на одредени поими.
Наставните цели од предметот математика се содржани во
наставните програми и основна цел на наставата е реализрање на активности за постигнување на истите. Но освен активности кои се насочени
кон постигнување на целите од наставните програми, современата настава по математика мора да вклучува и активности кои кај учениците ќе
подржуваат развој на компетенции за решавање на проблеми кои вклучуваат способност за трансфер на знаењето во нови ситуации, креативно разислување и критичко размислување.
Решавањето на нерутински проблеми заедно со земање предвид
различни перспективи, оценување на аргументи при докажување и
разбирање на продлабочена структура на проблемите е едно од
клучните својства за развој на критичкото размислување. Критичкото
размислување пак заедно со креативното размислување, комуникацијата и колаборацијата (соработката) е една од четирите „К“ вештини на
21. век. Не случајно критичкото размислување е една од вештините
вклучени и во PISA21 рамката за оценување на математичката писменост за претстојното тестирање. Во рамката PISA21 освен што се дефинирани знаења кои ќе се проверуваат вклучена е и листа со следниве
вештини: компјутерско размислување, критичко размислување, креативност, истражување и испитување, самонасочување, иницијативност
и упорност, употреба на информации, системско размислување и комуникација и рефлексија, [4].
Резултатите на нашите ученици на претходните PISA тестирања се
на незавидно ниво. На пример, во тестирањето од 2015 година, постигањата на 70% од нашите ученици се на најниско ниво 1 (од вкупно 6 нивоа), 17% од учениците постигнале ниво 2, а само 0,7% од учениците
достигнале до ниво 5, [9]. Резултатите од тестирањето во 2018 година
покажуваат најголем пораст досега, но сепак не доволен значително да
ја промениме позицијата и да не сме во долниот дел на листата.
Воведувањето на нерутински проблеми во наставата по математика нуди можност за подигнување на квалитетот на активности на часот
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на ниво кое овозможува развој на клучни вештини и размислување на
повисоко ниво. Подигнување на квалитетот на наставните активности е
неопходен предуслов за подобрување на постигањата на учениците но и
за развој на пошироко множество компетенции неопходни за живот во
динамичното општество денес и за соочување со непредвидливите предизвици во иднина. Потребни се луѓе со развиени нерутински-аналитички и нерутински-интерактивни вештини.
2. ВОВЕДУВАЊЕ НА НЕРУТИНСКИ ПРОБЛЕМИ
ВО НАСТАВАТА
Воведувањето на нерутински проблеми во наставата е најголемиот
нерутински проблем за наставникот.
За успешно започнување на “процесот“ неопходно е наставникот
да обезбеди нерутински проблеми, да планира ефективни инструкции
за разбирање на проблемот и подршка на работата на учениците, како и
конструктивна средина во која учениците ќе споделуваат мислења, ќе
превземаат ризици, ќе се обидуваат, ќе грешат и повторно ќе се обидуваат. Но пред сѐ, најважно е самиот наставник да биде убеден дека
наместо како збирка од апстрактни и неповрзани концепти кои треба да
се научат, математиката треба да се предава како група од активности
за решавање на проблеми кои се засноваат на моделирање на реалноста.
Обезбедувањето на нерутински проблем е првата задача на наставникот, и за среќа ИКТ технологиите денес се на негова страна. Тие нудат
можност за пронаоѓање идеи за нерутински проблеми кои
недостасуваат во учебниците одобрени за користење во настава, но и
можност за формулирање на проблемот во мултимедијален облик.
Учењето започнува со љубопитност, а токму претставувањето на
проблемот со помош на слика или видео клип, како приказна, мистерија, конфликт или изненадување потикнува љубопитност, но од
друга страна таквото претставување овозможува и полесно организирање и комбинирање на информациите со претходното знаење во ментален модел на проблемот, [3]. Селектирање на потребните информации и
конструирање на ментален модел на проблемот е основа на разбирање
на проблемот, а еден проблем не може да биде решен без да е разбран.
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Конструкцијата на ментален модел е задача за учениците. Очекувано
е понекогаш учениците спонтано да не започнат да генерираат модел на
проблемот. При обезбедување подршка во оваа фаза (доколку е потребно) на пример, преку преструктурирање на проблемот, наставникот мора да внимава на нивото коешто ќе го обезбеди. Обезбедување на готова репрезентација значи завршена работа од страна на наставникот и
вклучување на учениците само за извршување на рутински процедури и
пресметки, што воопшто не е цел на решавањето на нерутинските проблеми. Доколку наставникoт обезбеди високо ниво на преструктурирање
на проблемот, од една страна тоа би значело вложување на помалку
напор од страна на учениците за разбирање на проблемот, или, пак,
зголемување на потребно време учениците да го разберат преструктурираниот проблем. Се препорачува на почеток ниско ниво и постепено
преструктурирање за да се обезбеди слобода учениците да развијат сопствена стратегија за решавање на проблемот, [3]. Улогата на наставникот е да поддржи различна интерпретација на проблемот, односно дадените податоци и барањето на проблемот како и модифицирање на
неговото претставување (конкретно и апстрактно, функционално и
структурно, ориентирано кон концепт или кон изглед и сл.), [1].
Откако е обезбедено разбирање на проблемот од страна на учениците коешто вклучува селектирање на соодветни информации и организирање и комбинирање со претходното знаење во ментален модел,
следен чекор е планирање на решавањето и избор на стратегија.
При воведување на нерутинските проблеми во наставата, наставникот
мора да има во предвид запознавање на учениците со одреден број на
често користени стратегии како на пример: решавање на поедноставен
проблем, барање на правилност-шаблон, процени и провери, состави
листа, користи манипулативи и сл.
Изборот на стратегија е задача на ученикот, а задача на наставникот е да ја разбере и поддржува важноста од стимулирање на флексибилност кај учениците при избор и користење на стратегии за решавање
на проблем, и тоа, флексибилност во рамки на еден проблем (менување
на стратегии во рамки на една задача заради добивање решение, но и
оценување на ефективностa на применетите стратегии) и флексибилност при решавање на различни проблеми, [3].
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При примена на планот и решавање на проблем учениците се ориентирани кон резултат и не се обидуваат да вклучат креативност и критичност во решавањето, [2]. Преку поставување на прашања насочени
и кон приодот, односно процесот, наставникот ќе обезбеди рефлексија
за применетата стратегија и секако за добиеното решение.
Со добивање на решението не треба да престане размислувањето
кај учениците, а ефикасен начин да се постигне ова е преку проширување на проблемот односно дополнително прашање поврзано со решениот проблем, кое нуди можност за продлабочување на учењето и ново
учење. Во целиот процес на решавање на нерутинските проблеми важна
е конструктивната средина во која се подржува и важноста на погрешните одговори како можност за учење од грешки но и можност за
насочување на подршката на учениците од страна на наставникот, како
и важноста на начинот на кој се гради искуството. Воопшто не е важен
бројот на решени задачи.
3. ПРИМЕРИ ОД НАСТАВАТА
Во продолжение ќе бидат дадени неколку примери кои се соодветни
за примена во наставната пракса како и предлог стратегија за нивно
решавање.
Задача 1. (Броење луѓе) Колку луѓе присуствувале на маратонот?
(Слика 1)

Слика 1. Слика што ја користат учениците за Задача 1.
(Лондонски маратон 2005 година, Copyright 2005 Christopher J. Wood.)
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Проблемот е прилагоден од проектот Mascil—Mathematics and science
for life, кој преку задачи од реален контекст, ги става учениците во
улога на професионалци вклучени во активности поврзани со некое работно место да извршуваат задача која бара математички знаења и вештини, со цел да го добијат бараниот производ, [5].
Овој проблем би претставувал нерутински проблем за ученици
(5одд. или 6одд. од нашето деветгодишно образование) кои се воведени
во поимот плоштина и проценка на должина, но нивното знаење е на
ниво на формална примена на формула за пресметување плоштина на
правоаголник.
Предложена стратегија за решавање на овој проблем е Процени и
пресметај, при што на почетокот учениците би се насочиле кон:
 разбирање на поимите површина и плоштина од 1m2,
 одредување кои се потребните податоци за добивање на решението (дали и како од сликата можеме да ги добиеме),
 проценка на должината и ширината на површината од сликата на
која се наоѓаат луѓе (на пример, со користење на податоци за големината на коловозна лента како аргумент за прецизноста на
проценката),
 проценка на просечен број на луѓе на 1m2 (на пример, по исцртување мрежа од квадратчиња кои би претставувале плоштина
од 1m2, при што за аргументирање на прецизноста на проценката
учениците би ја имале во предвид и нерамномерната „густина“
на луѓе на целата површина).
Како дополнително прашање би можеле на учениците да им се понуди
следнава слика во која би можело да се вклучи пресметување на
плоштина од сложени форми составени од правоаголници (Слика 2).

Слика 2. Слика што ја користат учениците за дополнително прашање
од Задача 1. (Сликата е преземена од https://netpress.com.mk/.)
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Задача 2 (Пакување бомбони) Кој од предложените е најефтиниот
начин да се спакуваат овие бомбони [6]? (Видео клип достапен на
https://www.101qs.com/3038, Слика 3)

Слика 3. Слики од видеоклипот [6] за Задача 2.

Овој проблем би претставувал нерутински проблем за ученици (7одд.
од нашето деветгодишно образование) кои се воведени во поимот
плоштина и плоштина на сложени фигури кои може да се поделат на
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правоаголници, со цел да се насочат кон нивна примена во пресметување на плоштина на квадар.
Предложена стратегија за решавање на овој проблем е Состави
листа и пресметај, при што на почетокот учениците би се насочиле
кон:
 разбирање на поимот плоштина на квадар како збир од плоштини на правоаголници, т.е. плоштините на неговите ѕидови,
 одредување на потребните податоци за вршење на пресметките
(број на бомбони, димензии на трите понудени начини на пакување и сл.),
 Составување на две листи - за употребната хартија и за украсната лента,
 Донесување одлука за најефтин начин според добиените пресметки.
Како дополнителни прашања би можеле од учениците да побараме да
одредат: Дали постои поефтин начин од понудените?, или, Кој би бил
најефтиниот начин за пакување на 80 бомбони?
Задача 3. (Базен со кока-кола) Колку денари ќе не чини базенот да
го наполниме со кока-кола [7]? (Слика 4)

Слика 4. Слика што ја користат учениците за Задача 3.
(Сликата е превземена од https://hometechforo.com/.)

Овој проблем би претставувал нерутински проблем за ученици (8одд.
од нашето деветгодишно образование) кои се воведени во поимот
волумен, но целта е продлабочување на концептуалното знаење за прес36
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метување на волумен на 3Д тела и примена на истото во реален
контекст.
Предложена стратегија за решавање на овој проблем е Процени и
пресметај, при што на почетокот учениците би се насочиле кон:
 разбирање на поимот волумен и волумен од од 1m3,
 одредување кои се потребните податоци за пресметка на
решението (дали и како од сликата можеме да ги добиеме),
 проценка на должината и ширината на базенот од сликата и
претпоставка за неговата длабочина,
 проценка и пресметка на потребните шишиња за да се наполни
1m3 (може и да се состави листа земајќи ги во предвид различни
пакувања и нивните цени).
Како дополнително прашање би можеле на учениците да им се понуди
следнава слика во која базенот е во форма на цилиндар (Слика 5).

Слика 5. Слика што ја користат учениците за дополнително прашање од
Задача 3. (Сликата е превземена од https://www.walmart.com/.)

Задача 4. (Најкраток пат) Кој е најкраткиот пат на дадената мапа од
точка 1 до точка 2, [8]? (Слика 6)
Овој проблем би претставувал нерутински проблем за ученици
(7одд. од нашето деветгодишно образование) кои се воведени во поимот периметар на многуаголници, но целта е разбирање на поимот за
периметар на круг како должина приближно еднаква на три дијаметри.
Предложена стратегија за решавање на овој проблем е Состави
листа, процени и пресметај, при што на почетокот учениците би се
насочиле кон:
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Слика 6. Слика што ја користат учениците за Задача 4. (Сликата е
преземена од https://www.google.com/maps/place/Rotonda+West.)

 Разбирање на поимот за периметар на круг како должина
приближно еднаква на три дијаметри,
 Составување на листа од можни патишта од точка 1 до точка 2,
 Проценка на најкраткиот пат,
 Пресметки за должините за секој од патиштата од претходно
составената листа (Табела 1, Слика 7).

Слика 7. Слика можни патишта, решенија за Задача 4.
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Се состои од

Пат
A

радиуси

B

радиуси

C
D

радиуси

Табела 1. Листа од можни патишта, и нивна должина за Задача 4.

Дополнително прашање: Каде би требало да се помести целта 2 за
должината на А и С да биде еднаква?
Задача 5. (Квадрати на шаховска табла) Колку вкупно квадрати гледаш
на шаховската табла? (Слика 8)

Слика 8. Слика што ја користат учениците за Задача 5.

Овој проблем би претставувал нерутински проблем за ученици кои немаат решавано сличен проблем, а целта е воведување на учениците во
систематско броење и откривање на шаблони или геометриски претставувања во бројни низи за ученици од повисоките одделенија.
Предложена стратегија за решавање на овој проблем е Решавање
на поедноставен проблем, откривање на правило-шаблон при што на
почетокот учениците би се насочиле кон:
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 Разгледување на поедноставни проблеми (Слика 9),
 Откривање на правилото во добиената бројна низа од
решенијата на поедноставните проблеми.

Слика 9. Слика со поедноставени проблеми на Задача 5.

Дополнително прашање: Колку правоаголници има на шаховската
табла?
Задача 6. (Креирање маски) Колкави се шансите од понудените
елементи да креираш правилна маска?

Слика 10. Слика од манипулативи што ги користат учениците за Задача 6.

Проблемот е инспириран од играта Stoopido, [10]. Овој проблем би
претставувал нерутински проблем за ученици (8одд. од нашето деветгодишно образование) кои се воведени во поимот веројатност, но целта е
разбирање на основните поими од комбинаторика, пребројување и
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пресметување на веројатност со помош на класичната дефиниција на
веројатност.
Предложена стратегија за решавање на овој проблем е Решавање
на поедноставен проблем, користење дијаграм, откривање на
правило-шаблон при што на почетокот учениците би се насочиле кон:
 Разгледување на поедноставни проблеми и составување
дијаграми (Слика 11),
 Одредување на правилото во добиената бројна низа од
решенијата на поедноставните проблеми.

Слика 11. Слика со дијаграми за поедноставени проблеми Задача 6.

Дополнително прашање: Какви се шансите да креираш правилна маска
ако комплетите се состојат од по 5 елементи?
Нерутинските проблеми се алатка за развој на критичкото размислување и креативноста, и нудат можност за развој на вештини за
размислување од повисок ред, продлабочување на знаењата на ниво на
концепти и принципи и можност за развој на метакогнитивните вештини, кои се со огромна важност за понатамошниот развој на знаењата
и вештините но и на личноста на ученикот и неговата подготвеност за
доживотно учење.
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ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ И РАБОТНОТО
ИСКУСТВО НА НАСТАВНИКОТ КАКО ФАКТОРИ
ЗА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНА НАСТАВА
Анкица Спасова 1
Викторија Илиеска 2
1. ВОВЕД
Секој кој сака да ја постигне својата највисока цел на професионално поле, без разлика дали станува збор за институција, тим или индивидуа секогаш треба да ја согледа сегашната позиција, за да може успешно да ги планира идните чекори кои водат до целната реализација.
Квалитетот на наставата во образовниот процес е главен предуслов за
здрава нација и економски силна држава во која ќе се градат личности
кои ќе бидат креативни лидери со решенија за секој проблем.
Еден од клучните фактори за квалитет на наставниот процес,
поконкретно на квалитетната настава е самиот предавач – наставникот.
Наставникот треба да е добар пример на своите ученици, од кои очекуваме да го следат, оценат, па дури потсвесно да го ископираат предложениот модел.
Уште со самиот почеток на започнување на наставниот процес,
секој ученик има свои очекувања, интереси и приоритети кои некогаш
целосно или делумно се поклопуваат, а некогаш воопшто не, со оние на
наставникот кој им предава одреден училишен предмет. Како учениците, така и наставниците, во училишниот систем влегуваат делумно со
своите стереотипи и предрасуди стекнати во своето школување, но и со
отворени видици како да го направат наставниот процес поинаков и
подобар.
Неретко наставникот е поттик, понекогаш е пречка, честопати добар пријател, итн., но во секој случај, човек со кој ученикот поминува
голем дел од својот ден и го дели своето време и простор. За таа цел,
ученикот со соучениците и наставникот, треба да си направат пријатно
катче за сознавање на тајните на животот. Катче, каде што учениците на
најлесен начин ќе дојдат до одговорите на своите прашања и дилеми,
43

А. Спасова, В. Илиеска

преку трајните и применливи знаења, кои наставникот со најсоодветни
методи и техники треба да ги пренесе на секој ученик без исклучок.
Наставникот, овој пат поставен од „другата“ страна, треба да биде
добар пример за педагог, кој на соодветен начин ќе ги води учениците
до заеднички посакуваната цел – силно изградена личност чија моќ е
знаењето, преку многу одговори на вечно поставуваното прашање:
„Зошто го учиме ова и зошто ми е потребно во секојдневието?“
За да се унапреди самот процес на поучување, со цел постигнување повисоки резултати, трајни и применливи знаења, наставникот треба
да е и самиот „ученик“ во целиот свој професионален животен пат,
односно треба да има континуиран професионален развој. Како што
вели познатата изрека „Повторувањето е мајка на знаењето“, така искуството на наставникот во училницата и надвор од неа го прави подобар и поумешен со секоја минута помината со своите ученици. Професионалниот развој на наставникот и искуството во работата ги зголемуваат: самодовербата во извршувањето на процесот на поучување, позитивната училишна клима, мотивираноста и постигнатите резултати.
За да биде успешен наставникот, освен што мора да се надоградува преку обуки, семинари, работилници и конференции, тој со својата
самокритичност, треба да биде отворен кон евалуацијата од своите ученици. Целта е објективно утврдување на моменталната состојба како
појдовна точка за постојано унапредување на квалитетот на работа со
учениците, но и со сите активни учесници во образовниот процес.
Како основа на сите науки, математиката како наставен предмет
игра клучна улога во развојот на критичкото мислење на учениците и
нивниот понатамошен професионален развој. Прашањето и одговорот
на истото во врска со подрачјата на кои би се вршела евалуација и самоевалуација на ефективноста на наставникот како субјект во наставниот
процес долго време се разгледувани и надополнувани од Националното
здружение на наставници по математика, [3].
Затоа овде е извршена евалуација на субјекти од наставниот кадар
кој предава природни науки, со посебен осврт на математиката. Во ова
истражување акцентот е ставен на професионалниот и личен развој, во
корелација со работното искуство како фактори за поуспешна реализација на наставниот процес, до ниво на трајно применливо знаење на
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пренесените наставни содржини. Истражувањето е спроведено од самите наставници, за да извршат проценка на својот начин на работа, со
цел собраните информации и изведувањето заклучоци од нив да им
послужат како коректор на сопственото изведување на наставата во насока на нејзино подобрување.
Во ова истражување, спроведено од предметни наставници по математика и физика во основно образование, изведени се заклучоци за
зависноста на работното искуство и примената на различна методологија, со успешно реализираната настава. Како алатка е искористена Анкета за евалуација на работата на наставник по математика, спроведена во ноември 2019 година во две основни училишта во Скопје, ООУ
„Тихомир Милошевски“ и ООУ „Коле Неделковски“. Анкетата се однесува на тројца наставници по математика и тоа на: наставник со осумнаесетгодишно работно искуство, кој на анкетираните ученици им предава од 1 до 4 години (во понатамошен текст Наставник 1), наставник со
десетгодишно работно искуство, кој на анкетираните ученици им предава од 1 до 4 години (во понатамошен текст Наставник 2) и наставник
– приправник, кој на анкетираните ученици им предава 1 година (во понатамошен текст Наставник 3). Примерокот за анкетата се состои од
105 ученици, по 35 за секој наставник по математика. При изборот на
примерокот е водено сметка да бидат застапени подеднакво ученици од
сите одделенија на кои наставникот им предава. Подеднакво процентуално да бидат застапени и девојчиња и момчиња. Друг аспект на кој е
водено сметка е подеднакво да бидат застапени ученици кои имаат
оценки од 1 до 5 и од националностите доколку ги има.
Цел на истражувањето: Да се изведат заклучоци за врската меѓу
професионалниот личен развој и годините на работно искуство на наставникот, со неговата успешност во реализација на наставата. Наставниците својата работа ја оценуваат според резултатите добиени од анкетата, каде што преку прашањата се опфатени следните индикатори:
реализација и усвоеност на наставните содржини, примена на различни
техники и методи за активна настава, атмосфера и дисциплина на час,
мотивација на учениците, објективност во оценувањето и применувањето на кодексот на однесување во училиштето, примена на знаењата во
практиката, развивање и применување на меѓусебно почитување,
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припрема на учениците за самооценување. Индикаторите коишто се
користени овде, произлегуваат од индикаторите по кои училиштата
спроведуваат самоевалуација за подрачјето настава и наставен процес.
2. САМОЕВАЛУАЦИЈА, НАПРЕДОК И
ПОТРАГА ПО СОВРШЕНСТВО
При изработката на прашањата од анкетата бевме водени од тоа
да се опфатат поголем дел од клучните моменти во работата на еден
наставник кои даваат плод и водат кон успешна реализација на наставата.
Првата година во образование како наставник е предизвик кој е
почеток на кариера која постојано се усовршува. Големо влијание за
наставниците приправници имаат нивните ментори и начинот на кој ќе
ги насочат, поттикнат и обучат за да се справат со сите таканаречени
пречки, но и да ги почувствуваат убавините кои ги носи професијата
наставник. Понатаму, голема улога има амбицијата на самиот наставник и неговата посветеност на работата. Секој успешен наставник во
текот на годините на својата работа треба професионално да се усовршува, да применува евалуација од страна на други стручни лица како и
самоевалуација на својата работа.
При спроведување на анкети за самоевалуација секој наставник
треба во прашањата да ги опфати следните сегменти од наставата:
− мотивација на учениците;
− менаџмент во училницата;
− лично усовршување во содржините кои се предаваат за да
може да поучува ученици од сите нивоа;
− оспособување на учениците да го разберат тоа што го работат, а не да учат по даден шаблон;
− решавање на задачи различни од традиционалните, кои ќе
ги натераат учениците да се заинтересираат за математиката и да ја гледаат со други очи.
Самоевалуацијата која ја спроведовме и која ја спроведуваат други
наставници пред сѐ служи да се пронајде некој дел од наставниот процес кој наставникот би сакал да го подобри. Најчеста препорака од ус-

46

Професионалниот развој и работното искуство на наставникот
како фактори за успешно реализирана настава

пешни наставници после спроведена самоевалуација е наставникот да
се фокусира на една или две работи кои би сакал да ги подобри во
својата работа со учениците. Уште во тековната година треба да започне да размислува и планира начини како тоа би го подобрил и тоа да
е негова главна цел на размислување. Секако, добро би било начините
кои довеле до подобрување на исходите од наставата понатаму да ги
сподели со своите колеги, [2].
3. АНАЛИЗА НА СОБРАНИТЕ ПОДАТОЦИ
Учениците беа анкетирани со анонимна анкета (Прилог 1) за наставниците на кои се однесуваа прашањата, по завршување на наставните часови, во првото тромесечие на учебната 2019/2020 година. Анкетата беше изработена во електронска форма во SurveyMonkey со што анонимноста на учениците беше загарантирана. Покрај тоа, за учениците
да бидат што е можно пообјективни во одговорите, линкот на одбраните ученици им беше испратен од лице од стручната служба на соодветното училиште и во самата електронска порака им беше објаснето дека
нивното име и презиме нема да стои нигде и дека треба објективно да
одговорат со цел подобрување на наставниот процес. Учениците имаа
рок до крајот на денот да ја пополнат анкетата. По анализата на добиените резултати добиени се следните податоци.
Прв воочлив добиен податок е дека сите наставници без разлика
на работното искуство, се благонаклонети кон своите ученици, што се
однесува до нивните барања за повторено објаснување на нејасни
наставни содржини, што учениците го оценуваат како позитивна карактеристика (тврдење: Наставникот објаснува и по неколку пати доколку
се јави потреба од тоа; процентот на одговорот: секогаш, кај наставникот-приправник е високи 75%, додека кај другите двајца наставници
достигнува до 80 и 90% од вкупниот број испитаници). Тоа укажува на
фактот дека сите наставници целосно се вложуваат во пренесување на
наставната содржина, со цел секој ученик да ја разбере, а подоцна и да
го примени стекнатото знаење.
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Цртеж 1. Столбест дијаграм за одговори на тврдењето: Наставникот
објаснува и по неколку пати доколку се јави потреба од тоа.

Современиот наставник:
 Го третира секој ученик, како изградена личност.
Учениците го доживуваат тоа како разбирање, почит, трпеливост и
толеранција. (Од Цртеж 2, се забележува дека бројот на испитаници со
одговорот: точно, кај сите субјекти-наставници, е блиску до максималниот број од испитаници).

Цртеж 2. Столбест дијаграм за одговори на тврдењето: Наставникот ме
почитува мене и моите соученици и кон нас се обраќа со достојна почит.
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 Користи индивидуален пристап.
Од добиените резултати претставени во дијаграмот на Цртеж 3, се
забележува дека работното искуство е показател за стекнатите знаења
за менаџирање со учениците, на идивидуално ниво ( бројот на испитаници кои одговориле: се согласувам, кај двајцата наставници e блиску
до максималниот број, за разлика од 54% кај наставникот-приправник).

Цртеж 3. Столбест дијаграм за одговори на тврдењето: Наставникот е правичен,
објективен и посветува доволно внимание подеднакво на сите ученици.

 Користи различни методи и техники при мотивација за
активно учество на сите ученици.
Повторно како пресуден фактор, за активирање на сите ученици
(во училишните, но и вонучилишните активности поврзани со предметот математика) се јавува работното искуство на наставникот. Од Цртеж 4 се забележува дека процентот на одговорот: секогаш, кај двајцата
наставници е поголем и тоа кај првиот наставник дупло поголем
(100%), а кај вториот наставник 50% поголем наспроти наставникотприправник. До истиот заклучок нè водат и одговорите на тврдењето:
Наставникот наоѓа начини активно да ме вклучи во извршување на
поставените задачи, каде што уште поочигледен е помалиот процент
кај наставникот приправник, наспроти другите два наставника. Процентот на ученици кои одговориле со секогаш и многу често кај Наставникот 1 е 94,3%, кај Наставникот 2 е 85,7%, а кај Наставникот 3 е 68,6%
(Цртеж 5).
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Цртеж 4. Столбест дијаграм за одговори на тврдењето: Наставникот користи
различни начини и методи со цел да ги активира сите ученици на часот.

Цртеж 5. Столбест дијаграм за одговори на тврдењето: Наставникот наоѓа
начини активно да ме вклучи во извршување на поставените задачи.
 Учениците ги става во рамноправна улога наспроти себе.

Учениците ова го доживуваат како слобода на изразување и еднаквост (при тврдењето: Имам целосна слобода да поставам прашање
доколку нешто не ми е јаснo, најголем број од испитаниците за сите
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субјекти-наставници сметаат дека се либерални и дале одговори: секогаш, со многу незначителен број на одговори понекогаш. Овој факт, е
и целосно потврден со одговорите на есејските прашања, каде што може да се забележи дека учениците кои се со негативна тенденција кон
предметот математика, честопати негативно ја оценуваат и работата и
карактерот на наставниците коишто им го предаваат тој предмет (Цртеж 6).

Цртеж 6. Столбест дијаграм за одговори на тврдењето: Имам целосна слобода
да поставам прашање доколку нешто не ми е јаснo.

 Постигнувањата на знаењата, не ги поистоветува
со строга дисциплина.
Се препорачува поголем дел од часовите да има креативна и
опуштена атмосфера, а дисциплината да е на задоволително ниво. Со
секогаш и многу често се добиени следните резултати: Наставник 1 –
85,71%, Наставник 2 − 71,42%, Наставник 3 – 20%. Со понекогаш,
ретко, никогаш, процентите се во растечки редослед споредени со
годините на работното искуство: Наставник 1 − 11,42%, Наставник 2 −
28,57%, Наставник 3 − 80% (Цртеж 7).
Во делот од анкетата за отворени сугестии учениците ја наведуваат дисциплината како мерка за одредени соученици кои ја злоупотребуваат дадената слобода. Според тоа за наставникот-приправник да изгради соодветен авторитет, како и наставникот со помало работно искуство за да го задржи авторитетот, треба да ја стават дисциплината на позавидно ниво).
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Цртеж 7. Столбест дијаграм за одговори на тврдењето:
На часот по математика има работна опуштена работна атмосфера
и дисциплината е на задоволително ниво.

 Ја доловува суштината на знаењата наспроти шаблонското
решавање задачи.
Искуството во работата и професионалниот и личен развој на
наставникот влијаат кон тоа дали содржините ќе бидат разбрани. Од
Цртеж 8 а) и Цртеж 8 б) може да се види дека наставникот со најголемо
искуство е прв, па следува со мали отстапувања наставникот со помало
искуство и со воочливи поголеми отстапки е приправникот што е и очекувано.

Цртеж 8. а) Столбест дијаграм за одговори на тврдењето:
Математиката е предмет кој ми е интересен.
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Oвие дијаграми на Цртеж 8 а) и Цртеж 8 б) укажуваат дека е
можно да има зависност меѓу разбирањето на предметот и интересот за
предметот. Од нив може да се воочи и дека разбирањето на содржините
работени на часот е скоро исто распределено како и интересот за предметот математика.

Цртеж 8. б) Столбест дијаграм за одговори на тврдењето:
Содржините кои се обработуваат на часот ги разбирам во целост

 Пренесува трајни и применливи знаења.
Kако одговор на често поставуваното прашање на учениците: Каде ќе го користам ова?, повторно работното искуство се јавува како
пресуден фактор за применливоста на знаењата, каде што наставникот
со осумнаесетгодишно искуство предничи во одговорот секогаш. Kај
наставникот-приправник одговорот секогаш е незначително присутен, а
присутен е и одговорот: ретко, (Цртеж 9). За истиот факт говори и
Цртеж 10, каде што одговорите точно и во голема мера точно за тврдењето: Начинот на предавање ми овозможува да се стекнам со трајни знаења за дадената содржина, за двајцата искусни наставници
скоро се преклопуваат, додека одговорот точно, кај приправникот е
половично застапен во однос на другите двајца наставници. Резултатите од споредбата на одговорите на учениците од Цртеж 9 и Цртеж 10
наведуваат да се помисли дека, според учениците, трајноста на знаењата не зависи од решавањето на задачи со примери од секојдневниот
живот.
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Цртеж 9. Столбест дијаграм за одговори на тврдењето: На часовите
решаваме задачи во кои има примери од секојдневниот живот.

Цртеж 10. Столбест дијаграм за одговори на тврдењето:
Начинот на предавање ми овозможува да се стекнам
со трајни знаења за дадената содржина.

 Наставникот е професионален при оценувањето.
Ова учениците го доживуваат како праведност, без избор на
„омилени“ ученици, коректност при давање можност за поправање на
оценка добиена на писмена проверка. Oд Цртеж 11, се забележува дека
при тврдењето: Критериумите за оценување се еднакви за сите ученици, бројот на одговори точно, кај двајцата искусни наставници има
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скоро поклопување, додека кај наставникот-приправник, скоро се изедначени одговорите за делумно точно и неточно).

Цртеж 11. Столбест дијаграм за одговори на тврдењето:
Критериумите за оценување се еднакви за сите ученици.

 Гради позитивен став кон работата и помага учениците да го
надминат стравот од математиката
Учениците оваа карактеристика на наставниците ја доживуваат на
тој начин што ја јакнат својата самодоверба, го зголемуваат интересот
кон математиката, активно се вклучуваат во стекнување на нови знаења
со што познатата и доста честа анксиозност за математика исчезнува.
Од Цртеж 12 и Цртеж 13, можеме да видиме дека и овде пресудна улога
има работното искуство и професионалниот развој на наставнците, но
секако и индивидуалниот пристап на секој од наставниците како и карактерот на самите ученици. Кај наставникот со најголемо искуство се
поклопува бројот на ученици кои во голема мера точно и целосно точно
одговориле на прашањата дека имаат доволно време да ги извршат поставените задачи и дека немаат страв/трема кога одговараат или решаваат тестови, 31 спрема 32. Кај наставникот со 10 годишно искуство тој
број е 32 спрема 16, а кај наставникот приправник 27 спрема 26. Овде
секако, како препорака би било дека секој наставник треба да гради
рамнотежа помеѓу авторитетот од една страна и балансот со учениците
коишто се поемотивно повлечени. Овде искуството би имало најголема
улога, бидејки отсуството на страв кај приправникот понатаму може да
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се намали со зајакнување на авторитетот и искуството, што секако не
мора да значи и ќе зависи од самиот наставник.

Цртеж 12. Столбест дијаграм за одговори на тврдењето:
Имам доволно време да ги извршам задачите кои ги изработува наставникот.

Дека со тек на времето се зголемува авторитетот, но со тоа до
одредена мера и стравот кај учениците, зборуваат податоците од Цртеж
13, според кој учениците имаат повеќе страв од Наставникот 2, отколку
од наставникот 3. Тоа зборува за тој премин на зголемување на авторитетот и дисциплината на часовите со зголемување на искуството, кои со
понатамошното искуство ќе го намалуваат стравот и во исто време ќе ја
задржат дисциплината на задоволително ниво.

Цртеж 13. Столбест дијаграм за одговори на тврдењето:
Немам страв или трема кога одговарам усно или решавам тест на знаења.
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Tреба да се има предвид (како што беше спомнато на почетокот)
дека станува збор за различни ученици кои одговараа на анкетите за
различни наставници. И покрај тоа што резултатите од ова истражување не би можеле да се обопштат на целата популација наставници со
работно искуство и на приправниците (во ова истражување се вклучени
само двајца наставници со искуство и еден приправник) добиените резултати се доволна причина да се размисли да се спроведе пообемно
истражување коешто би вклучило поголем број наставници со искуство
и приправници.
4. ЗАКЛУЧОК
Самоевалуацијата во системот на професионалниот развој на наставникот води кон унапредување на работата со цел доближување кон
нејзините потреби. Самоевалуациите се најефективни кога им даваат на
наставниците насоки за тоа како да ги подобрат нивните перформанси и
кај учениците да постигнат подобри резултати, [4].
Самоевалуацијата на наставникот по математика има за цел да ги
открие неговите слаби и јаки страни во сите аспекти на наставниот процес во кој тој е вклучен. Целта на нивното откривање е наставникот да
изготви свој акционен план во кој би ги задржал јаките страни, а слабите би ги подобрил во текот на самата настава низ својот професионален
развој, [1].
Заклучоците добиени со анализа на податоците, главно може да се
додефинираат со одговорите на есејските прашања, поставени како
последни во анкетниот прашалник, каде што се бара да се наведат позитивни и негативни карактеристики за работата на наставникот и да се
дадат препораки за наставникот за подобрување на атмосферата за
работа и знаењата на учениците (Прилог 1, прашањa 20−22).
Позитивните карактеристики коишто учениците ги наброиле и
кон кои треба да се стреми секој наставник се: позитивна личност, ја
намалува анксиозноста од математика кај децата, објаснува низ примери од секојдневниот живот, ги подготвува за понатамошен развој, ги
мотивира сите да научат, ги учи како свои деца, ги почитува, ведар,
шири среќа, со својот пример на однесување создава опуштена креатив-
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на атмосфера за работа, се труди сите да научат и да знаат математика,
праведен, трпелив, се радува на успесите на учениците, тој е причина
учениците да ја засакаат математиката, почитува правила, објаснува темелно додека сите да научат, има разбирање, има толеранција, навреме
дава повратна информација и друго.
Негативни карактеристики кои дел од учениците ги наброиле од
нивна гледна точка и за кои треба секој наставник да се стреми да ги
минимизира во своја работа се: да се зголеми дисциплината со препорака да не им се дозволува на едни исти ученици да бидат причина за недисциплината на часот, повеќе дополнителни и додатни часови, да се
зголеми строгоста и педагошките мерки за дел од учениците, да се
имаат исти критериуми за сите, да им се посветува исто внимание на
сите ученици, некои навеле премногу домашни работи, додека некои
сакаат повеќе домашна работа, некои ученици сакаат работи кои се учени уште еднаш да бидат повторени пред да се почне со решавање задачи.
Наставникот кој тежнее кон успех во својата работа треба:
− да владее добро со материјалот кој се предава на сите можни
нивоа;
− да води самоевалуација каде грешат најчесто учениците и да
ги применува сознанијата во следната учебна година;
− да избира соодветни задачи за да се применат предвидените
цели.
Општа забелешка при ова истражување е дека во поголем дел на
тврдењата има големо поклопување или приближување во резултатите
добиени за наставниците со осумнаесетгодишно и десетгодишно работно искуство. Тоа говори за фактот, дека во текот на работата наставниците, секој ден се „побогати“ за некое искуство, без притоа да се исклучат посетеноста на обуки и семинари, како и учеството во работилници,
како главен дел во нивниот личен професионален развој.

58

Професионалниот развој и работното искуство на наставникот
како фактори за успешно реализирана настава

ПРИЛОЗИ
Прилог 1
Анкета за ученици за евалуација на наставникот и неговата работа.
Во прашањата што следуваат внеси го бројот кој мислиш дека
најточно го одразува исказот на кој се однесува.
5 - секогаш
4 - многу често
3 - повремено
2 - ретко
1 - никогаш
1. Математиката е предмет кој ми е интересен.
2. Содржините кои се обработуваат на часот ги разбирам во
целост.
3. Наставникот наоѓа начини активно да ме вклучи во
извршување на поставените задачи.
4. Наставникот ме запознава со очекуваните исходи (што треба да
научиме) за дадениот час.
5. На часот по математика има опуштена работна атмосфера и
дисциплината е на задоволително ниво.
6. Имам целосна слобода да поставам прашање доколку нешто не
ми е јасно.
7. Наставникот обjaснува и по неколку пати доколку се јави
потреба од тоа.
8. Наставникот користи различни начини и методи со цел да ги
активира сите ученици на часот.
9. Наставникот применува дискусија во која ги вклучува сите
ученици.
10. Доколку внимавам на час, дома ми треба помалку време да ги
научам наставните содржини.
За прашањата кои следуваат внеси еден од следните броеви:
1 - се согласувам
2 - делумно се согласувам
3 - не се согласувам
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11. Правилата за однесување на час се јасни и наставникот ги
применува подеднакво за сите.
12. Наставникот е правичен, објективен и подеднакво посветува
внимание на сите ученици.
За прашањата кои следуваат внеси еден од следните броеви:
1 - секогаш
2 - многу често
3 - понекогаш
4 - ретко
5 - никогаш
13. На часовите решаваме задачи во кои има примери од
секојдневниот живот.
За прашањата кои следуваат внеси еден од следните броеви:
1 - точно
2 - во голема мера точно
3 - делумно точно
4 - неточно
14. Критериумите за оценување се еднакви за сите ученици.
15. Начинот на предавање ми овозможува да се стекнам со трајни
знаења за дадената содржина.
16. Наставникот нѐ оспособува за самооценување и оценување на
соученик преку активностите во наставата.
17. Наставникот ме почитува мене и моите соученици и кон нас
се обраќа со достојна почит.
18. Имам доволно време да ги извршам задачите кои ги
изработува наставникот.
19. Немам страв или трема кога одговарам усно или решавам тест
на знаење.
20. Наведи неколку работи кои би ги издвоил како позитивни во
работата на наставникот: _______________________________________.
21. Наведи неколку работи кои би ги издвоил како негативни во
работата на наставникот: _______________________________________.
22. Наведи неколку препораки за работата на наставникот кои мислиш
дека би ја подобриле работната атмосфера и резултатите на учениците:
_____________________________________________________________.
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МАТЕМАТИЧКИ ХЕПЕНИНГ ,,ДЕН НА БРОЈОТ ПИ“
Драгица Ѓавочанова 1
Адријана Тодорова 2
1. ИДЕЈА ЗА НАСТАНОТ
Од нашето искуство како наставници по математика знаеме дека
кај учениците постои страв од математиката, верување дека математикатa е тешка, непотребна и несовладлива за повеќето ученици и привилегија за само некои ученици кои можат да ја научат. Добар дел од родителите го споделуваат тој став со своите деца, со што тие губат интерес за предметот. Затоа еден од најголемите предизвици за наставниците по математика е кај учениците да ја разбудат желбата за учење математика и љубовта кон математиката.
Затоа, не требаше многу за да се ,,роди“ оваа идеjа. Имено, двете
училишта од Богданци, СОУ ,,Богданци“ и ООУ ,,Петар Мусев“ редовно соработуваат на полето на математиката. Почнувајќи од заеднички
учества на натпревари (,,Математика без граници“), посети на часови,
заедничко гледање математичко кино и слични активности, се во интерес на учениците за да нивното учење математика биде позабавно а и
по функционално, и да ,,убедиме“ што поголем број од деветтодделенците своето школување да го продолжат во гимназијата во Богданци.
Нашите планови се совпаднаа со реализацијата на стручно-апликативниот проект ,,Популаризација на математиката“, кој е во организација
Природно-математичкиот факултет од Скопје. По иницијатива на наставниците по математика и во договор со директорите на со двете училишта се донесе одлука за одбележување на денот на бројот ПИ (во
математиката се означува со π) и роденденот на Ајнштајн со настан од
забавен карактер насловен како Математички хепенинг „Денот на бројот ПИ“. Првичните планови и размислувања ги вклучуваа само учениците од општинските училишта, но потоа ги поканивме и
училиштата од соседните општини Валандово и Гевгелија. По
објавувањето за настанот на социјалните мрежи, интерес покажаа и
наставниците од други училишта. Така на крајот во активностите
учествуваа 17 екипи со по 5 ученици, поделени во две катего63
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рии: во категоријата на основните училишта и во категорија на средни
училишта. Во категорија основни училишта се натпреваруваа: ученици
од деветто одделение од ООУ,, Петар Мусев“ од Богданци, ООУ
,,Кирил и Методиј“ од Стојаково, ООУ ,,Владо Кантарџиев“ и ООУ
,,Крсте Мисирков“ од Гевгелија и најмалите учесници, учениците од
седмо одделение од ООУ ,,Сандо Масев“ од Струмица. Во категоријата
на средношколци учествуваа учениците од следниве средни училишта:
СОУ ,,Богданци“ од Богданци, СОУ ,,Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија,
СОУ ,,Гоце Делчев“ од Валандово и ПСУ ,,Јахjа Кемал“ од Струмица.
Настанот се одржа во домот на културата ,,Бранд Петрушев“ во
Богданци на 14 март 2019 година.
2. АКТИВНОСТИ
Во изборот на активности се обрна внимание задачите да се со
различни тежина, но и да има повеќе активност кои нашите ученици би
можеле без проблем да ги реализираат во предвиденото време. Откако
консултиравме повеќе извори за идеи за активности ([1]), за настанот
да го задржи својот првично замислен забавен карактер, се одлучивме
за следниве четири активности:
− децимали на бројот ПИ,
− пишување зборови што почнуваат на ,,ПИ“,
− практично покажување на постоење на бројот ПИ,
− решавање на нумеричка задача (пресметување периметар, плоштина или волумен на геометриска фигура каде би се користел
бројот ПИ).
Секоја од активностите беше оценувана од посебна комисија составена од менторите на учениците.
Настанот го отвори оркестарот на СОУ ,,Богданци“ со композиција напишана специјално за оваа пригода од наставникот по музика Ристо Лазаров, кој првите дваесетина цифри на бројот ПИ ги ,,преточи“ во
ноти.
Децимали на бројот ПИ. Активноста се состоеше во кажување на
децимали на бројот ПИ по точен редослед за време од 1 минута.
Учениците на ниво на група можеа сами да одберат на кој начин ќе
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меморираат. Имаа можност да ги поделат децималите на членовите во
групата или еден ученик да меморира. Целите на оваа активност беа
следниве:
− вежбање на меморијата.
− вежбање на концентрацијата.
− тимска работа.
Учениците покажаа дека математиката може и да се ,,рецитира“,
со што секоја од групите успешно ја совлада задачата. Секоја од екипите имаше свој метод за памeтење на цифрите и во оваа активност натпреварувачите освоија голем број поени.
Начини на кои учениците меморираа беа следниве:
− ги делеа по 5 цифри на ученик во групата и кажуваа по една
цифра.
− меморираа како двоцифрени и трицифрени броеви поделени меѓу учесниците во групите.
Активноста беше оценувана со по два поени за секоја точна децимала.

Слика 1. Кажување на децимали на бројот ПИ.
Пишување зборови што почнуваат на ,,ПИ“. Во втората активност, пишување на зборови што почнуваат на ПИ, екипите влегоа максимално подготвени. Времето од две минути го искористија целосно за
да напишат што повеќе зборови, со оглед на тоа што може истовремено
да пишуваат сите членови на екипата.
Целите на активноста беа:
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− збогатување на речникот на учениците;
− збогатување на математичкиот речник на учениците;
− тимска работа.
Математичките поими беа бодувани со двојно повеќе поени, со по
4 поени, а останатите со два поени.

Слика 2. Пишување на зборови кои почнуваат на ПИ.
Практично покажување на постоење на бројот ПИ. Третата активност одзеде најголем дел од настанот и се состоеше од практична
презентација на постоење на бројот ПИ. Екипите дојдоа подготвени со
презентации и имаа време од пет минути да ги покажат своите
истражувања за бројот ПИ. Сите 17 екипи имаа различни, пред сè, креативни презентации за постоењето на бројот ПИ. Тргнувајќи од интересни факти за бројот, негова примена, па се до пресметки на бројот ПИ во
секакви ситуации.
Целите на оваа активност беа следниве:
− согледување на примената на математиката во секојдневниот живот,
− решавање на нерутински проблеми,
− потикнување креативност кај учениците.
Еве некои од начините на кои учениците го претставија постоењето на бројот ПИ:
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− Преку мерење на дијаметарот на круг и неговиот радиус и примена на соодветната формула, претставено на Слика 3 и Слика 4.

Слика 3. Мерење периметар и дијаметар на круг

Слика 4. Пресметување на ПИ.
− Преку Буфонови игли (Слика 5, Слика 6, Слика 7).
Експериментот за Буфоновите игли е изведен на следниот начин.
На хартија нацртани се паралелни линии на растојание околу 5 cm.
Земени се иглите (дрвени чкорчиња) со должина половина од
растојанието меѓу линиите. Од висина од околу 5 cm се фрлаат иглите.
Се брои вкупниот број на игли кои се фрлаат и оние кои сечат некоја од
линиите. Нивниот сооднос го дава приближно бројот π. Со зголемувањето на бројот на игли се добива вредност поблиска до π. Учениците
кои го презентираа експериментот максимално имаа 200 игли. Со
зголемување на бројот на фрлени игли добиваа поточни прибижувања
на бројот π. Нивниот експеримент е прикажан на Слика 6 и Слика 7. Во
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поопшти услови, овој истиот експеримент може да се изведе со фрлање
на игли со некоја друга помала должина од растојанието меѓу линиите
и во тој случај бројот π се апроксимира со количникот (2⋅L⋅n)/(a⋅t), каде
што а е растојанието меѓу линиите, L е должината на иглите, n е
вкупниот број на фрлени игли, t е бројот на игли кои пресекле некоја од
линиите.

Слика 5. Претставување на ПИ преку Буфонови игли-1.

Слика 6. Претставување на ПИ преку Буфонови игли-2.
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Слика 7. Претставување на ПИ преку Буфонови игли-3
− Преку мерење на дијаметар на „живи “ кругови. Учениците го
мерат дијаметарот и периметарот на круг кој го формираат
додека се држат за раце, а потоа го пресметуваат ПИ.

Слика 8. Мерења за пресметување на бројот ПИ преку
мерења на кругови формирани од ученици.
Оценувањето на активноста беше според следниве критериуми:
− Покажува постоење на бројот ПИ (10 поени)
− Креативност и оргиналност (10 поени)
− Опфаќање на бараните елементи (10 поени)
− Динамичност во презентирањето (10 поени)
− Правилно и точно изразување (10 поени)
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− Буди интерес кај слушателот (10 поени).
Решавање нумеричка задача. Последната активност беше решавање нумеричка задача каде што има примена на бројот ПИ, во времетраење од пет минути. Целта на оваа активност беше учениците да ја
согледаат практичната примена на бројот ПИ.
Учениците од основните училишта ја решаваа следнава задача:
Одредете ја плоштината на круг кој е впишан во квадрат со страна
10 cm.“
Резервна задача: Осум другарчиња порачале пица. Ако пицата има
дијаметар 20 cm, по колку сm2 изел секој од нив.
Учениците од средните училишта ја имаа следнава задача:
Пресметај ја плоштината на цилиндарот со висина 4 cm и волумен
144π cm3.
Резервна задача: Колкуквадратни метри платно е потребно да се
сошие (направи) шатор во форма на конус со дијаметар на основата
4 m и висина 3 m?
Резервните задачи беа во случај на нерешен резултат. Секоја
точно решена задача се оценуваше со 10 поени.
3. НАГРАДИ
Како и кај секој настан од натпреварувачки карактер, на крајот на
денот (сите активности траеја речиси 4 часа) беа прогласени победниците. Во категоријата на основни училишта првото место го освои екипата на домаќинот ООУ,,Петар Мусев“, а во категоријата на средни
училишта екипата на ПСУ,,Јахја Кемал“. Првите места беа наградени
со симболични награди − ѕидни часовници во кружна форма, сите останати добија чоколатчиња во топчеста форма, а сите учесници во настанот (вклучувајќи ги и учениците од оркестарот) добија сертификати
за учество од ПМФ-Скопје.
Настанот беше медиски покриен од порталот ПОИМ, [2], како и
од други медиуми во државата [3], [4]. Благодарност за помошта во
организацијата на нашите училишта и Институтот за математика при
ПМФ, Скопје.
По објавување на веста за настанот добивме јавувања од колеги
од многу училишта низ државата кои се интересираа за овој настан.
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Нашата намера е Математичкиот хепенинг „Ден на бројот пи“ да стане
традиционален и секоја година да се организира.
4. ЗАКЛУЧОК
Настанот помина во прекрасна атмосфера и предизвика позитивни
реакции и кај учениците кои учествуваа и кај оние коишто само го
следеа. Целта која беше поставена да разбуди интерес кај учениците беше постигната, што се гледашe од подготвеноста на учениците за задачите, нивниот ентузијазам при презентирањето како и интересот на слушателите за време на настанот кој траеше цели четири часа. Учениците
ја согледаа универзалноста и применливоста на математиката, а во исто
време и се забавуваа и натпреваруваа.
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МАТЕМАТИЧКА ФИЗИКА ИЛИ ФИЗИЧКА МАТЕМАТИКА
НА ЧАСОВИТЕ ПО ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА
ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Стојан Манолев 1
Праксата – велат е критериум на вистината според смислата и целите на дидактичките принципи на очигледност во наставата и принципот на поврзаност на теоријата со праксата, [1]. Така, од мојата повеќегодишна пракса како професор по физика, сакам да споделам некои искуства кои би биле во служба за подобрување како на квалитетот на
наставата, така и за подобрување на успехот на учениците по предметите математика и физика.
Во овој труд ќе се задржиме на конкретни проблеми со кои сме се
соочиле во работата од прва година гимназиско и средно стручно образование со потенцирање на проблемите како и со конкретните чекори
направени за нивно надминување.
1. МАТЕМАТИЧКИ ВЕШТИНИ ПОТРЕБНИ ЗА
СОВЛАДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ФИЗИКА
Неизбежен е фактот дека знаењето на математика е еден од важните предуслови при решавањето на задачи во природните науки, па и
во тој контекст на решавање на задачи по физика. Од друга страна, пак,
математиката е нејасен, неразбирлив дијалект, без конкретно значење
на x и y во повеќе релации и формули. Тој „неразбирлив дијалект“ понекогаш е пречка за поголем број ученици. Така, од нешто што е релативно едноставно („лесно“) во физиката, со непознавање на математичкиот
апарат, на одредена возраст станува релативно комплицирано („тешко“), односно пречка за разбирање на одредени содржини.
Како неопходни математички вештини коишто треба да им се пласираат на учениците во средното образование за реализација на одредени наставни содржини по физика се: операции со степенски показатели;
правилно цртање, читање и интерпретација на графици; собирање и одземање вектори; операции со векторски величини; основни познавања
на комплексните броеви (потребни за усвојување на содржини од наиз73
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менична струја); основни познавањa и примена на тригнометриските
функции и операции со логаритми.
2. ПРИМЕНА НА ВЕКТОРИТЕ ВО НАСТАВАТА ПО ФИЗИКА
Една од најчестите дефиници за векторските величини во средношколската литература по физика е:
„Векторската величина е определена со нејзината големина, правец и насока во просторот и единицата во која таа се мери.“, [2]. Во физиката, постојат многу важни векторски величини како што се, на пример: сила, радиус-вектор, брзина, забрзување, момент на сила, импулс,
јачина на електрично поле, јачина на магнетно поле и други. Тие се разликуваат од другите величини, како што се маса, волумен, притисок,
температура и густина, коишто, пак, целосно може да се опишат само
со нивната бројна вредност и се наречени скаларни.
Векторски физички величини кои ги среќаваме во прва година
гимназиско образование се:
• Поместување
• Радиус-вектор на положба
• Брзина
• Забрзување
• Сила
• Импулс
• Импулс на сила.

На Сликата 1 е прикажан векторот на поместувањето ∆ r како векторска величина, [3]. Имено, векторот на поместувањето или, кратко,
поместувањето прикажано како насочена отсечка, преставува по модул
најкраткото растојание помеѓу конечната положба одредена со крајната
точка М2 и почетната положба одредена со почетната точка на дадено
тело, М1, со насока од почетната кон крајната точка. Од друга страна,
векторот на поместување може да се претстави како разлика помеѓу
 
  
векторите r1 и r2 , изразено преку равенката ∆ r = r2 − r1 .
Со користење на векторот на поместувањето и неговито графичко
прикажување голем е придонесот во разбирање и на движењето хоризонтален истрел – движењето е преставено на сликата 2, [3].
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Слика 1. Векторски приказ на поместувањето, [3].

Како посебен проблем што го имаат учениците при решавање на
задачи по физика e токму од несоодветно разбирање на примената на
векторите. При решавање на задача поврзана со хоризонтален истрел,
„најголем проблем“ е да се најде брзината со која телото удира врз земјата, прикажана на Сликата 3. Незнаењето на операциите со вектори и
примена на теоремата на Питагора, релативно лесната задача се претвора во тешка, па дури и нерешлива, за голем дел на ученици.

Слика 2. Траекторија при хоризонтален истрел со приказ на векторот на
поместувањето, почетната брзина и дометот, [3].

Задача 1. Од балкон е исфрлено тело во хоризонтална насока. По 2 s телото паѓа на земјата на растојание 40 m од подножјето на балконот. Да
се определи брзината со која е исфрлено телото и брзината со која тоа
удира на земјата. (Одговор: v0 = 20 m/s, v = 28 m/s), Задача 2, стр. 44, [3].
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Слика 3. Векторски приказ на брзините при хоризонтален истрел.

Наведените одговори во решението на задачата претставуваат контролни информации за учениците дали правилно ја решиле задачата.
Особено ги збунува решението v = 28 m/s коешто никако не можат да го
добијат доколку не знаат дека вкупната брзина преставува векторски
збир на хоризонталната и вертикалната компонента на брзината во секој момент од двиењето по траекторијата, па и во моментот на паѓањето
на телото на земјата:
  
=
v vg + v0 ,
а нејзиниот модул се пресметува (или претставува) како бројна вредност на хипотенузата на правоаголниот триаголник со катети: брзината
D
на слободно паѓање vg = 2 gH и почетната брзина и v0 = , од каде
t
што следува дека
=
v

vg2 + v02 .

Во што се состои проблемот на незнаењето во овој и во бројни други примери поврзани со знаењето за векторите?
Анализирајќи ги актуелните учебници по математика во гимназиското и средното стручно образование имаме временска неусогласеност во редоследот на изучување на корелационите содржини за вектори. Сите содржини за вектори во учебниците по математика се како
четврта тема и втора тема, додека во учебниците по физика се јавува
како прва тема:
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Тема 4. ([7]) Аналитичка геометрија; 4.2 Координати на вектор
во координатен правоаголен координатен систем.
Тема 4. ([8]) Геометриски фигури во рамнина; 4.7 Вектори, колинеарни вектори, еднакви вектори; 4.8 Собирање и одземање на
вектори; 4.9 Mножење на вектор со број; 2.10 Примена на векторите.
Тема 2. ([9]) Геометриски фигури во рамнина; 2.6 Вектори, колинеарни вектори, eднакви вектори; 2.7 Собирање и одземање на
вектори; 2.8 Множење на вектор со број; 2.9 Примена на вектори.
Тема 2. ([10]) Вектори; 2.1 Основни поими; 2.2 Собирање на
вектори; 2.3 Одземање на вектори; 2.4 Множење на вектор со
скалар; 2.5. Делење на колинеарни вектори; 2.6 Линеарна комбинација на вектори; 2.7 Координати на вектор; 2.10 Скаларен производ на вектори; 2.11 Векторски производ на вектори.
Друга констатација е што во учебниците по математика во поглавјето Примена на векторите, [8], [9], во ниту една задача не e никаде
искористенa векторска физичка величина како пример за примена или
задача поврзана со физички величини, како на пример: поместување,
брзина, забрзување или, пак, сила.
Во учебниците по физика веднаш се започнува со примена на вектори без да има некој посебен вовед за операции со нив, претпоставувајќи дека веќе се запознаени во основното образование.
Анализирано од временска дистанца, во учебникот по физика 1975
година, [4], проблемот посочен погоре е целосно решен на самиот почеток во тој учебник по Физика за I клас на средното образование, со што
се внесени содржини за операции со вектори, на следниов начин:
Тема 1. Основи на кинематиката на и динамиката. Механичко движење
• Скаларни и векторски величини. Прости операции со нив
• Собирање на вектори
• Вадење на вектори
• Разложување на вектори на компоненти
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Од друга страна, пак, чиста случајност, речиси идентична содржина ја има и во учебникот сега во 2019 год., како актуелен учебник
кој го користат и учениците во ПСУ „Јахја Кемал“, [5]:
•
•
•
•
•
•
•
•

Глава 1. Механика
1.2 Вектори,
а. Претставување на векторите
b. Еднаквост на векторите
c. Собирање на векторите
d. Негативен вектор
e. Супстракција (одземање) на вектори
f. Множење и делење на вектор со скалар
g. Компоненти на вектори, [3].
3. ДРУГИ МЕТОДСКИ ПРИМЕРИ ЗА ПОВРЗАНОСТ
НА МАТЕМАТИЧКИ И ФИЗИЧКИ СОДРЖИНИ

Кога се објаснуваат Кеплеровите закони по физика кои се изучуваат
во I година средно образование, се користат поимите радиус-вектор,
елипса и елементите на елипса (голема оска, мала оска, фокус, центар,
ексцентрицитет).
Прв Кеплеров закон (закон за орбитите). Секоја планета се движи по елипса, на која во еден од фокусите се наоѓа Сонцето, [3].

Слика 4. Сликовит приказ на првиот Кеплеров закон.
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Втор Кеплеров закон (закон за плоштините). Радиус-векторот,
што ја сврзува планетата со Сонцето, за еднакви времиња опишува еднакви плоштини, [3].

Слика 5. Сликовит приказ на вториот Кеплеров закон.

Трет Кеплеров закон (закон за периодите). Квадратите на времињата на едно обиколување на планетите околу Сонцето се однесуваат
како кубовите на големите полуоски на нивните соодветни елиптични
патеки, [3].
Во контекст на поврзување на знаењата по математика и физика е
поимот елипса како геометриска фигура и нејзините карактеристики,
кои се неопходни за запознавање на Кеплеровите закони. Имено, поимите фокус и ексцентрицитет на елипса се користат во вокабуларот
на професорот по физика за објаснувањето на Кеплеровите закони. Корисно е да се се спомне пред учениците на часовите по математика за
елиптичните патеки на планетите, а на часовите по физика да се повтори за равенката на елипса и за ексцентрицитетот:
x2 y 2
2
b=
a2 − c2 ,
+ 2 =
1,
2
a
b

c
b2
e = = 1− 2 < 1
a
a

каде што a и b се должините на големата и на малата полуоска на
елипсата, соодветно, c е линеарен ексцентрицитет, а е е нумерички
ексцентрицитет на eлипсата. Пожелно би било секој ученик да знае да
црта елипса.
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Во делото „Диоптрија“, во делот „Расправи за методите“ од Декарт, [11], уште во 1637 година се наоѓа цртеж за цртање на елипса
(Слика 6). Таквата конструкција е позната како „градинарска“, наједноставен начин за цртање на елипси за практична употреба. Со внимателно анализирање на методот, заклучуваме дека се работи за цртање
врз основа на самата дефиниција за елипса. Имено, врз хоризонтална
рамнина се забодуваат две шајки поставени во точките H и I од рамнината. Шајките се заобиколуваат со конец со поголема должина од
растојанието помеѓу H и I, чии краеви се заврзани. Со помош на молив
се оптегнува конецот, а врвот на моливот (поставен во точката В), како
теме на ∆HIB, се движи по хоризонталната рамнина како на сликата
исцртувајќи ја елипсата. Точките H и I во кои се сместени шајките
фактички претставуваат фокуси на елипсата. Ако еден од фокусите го
сметаме како место во кое е сместено Сонцето, на пример точката I,
тогаш врвот на моливот ја претставува планетата која се движи.
го претставува радиус-векторот што го поврзува
Насочената отсечка
Сонцето со планетата.

Слика 6. Едноставен начин на конструкција на елипса.[11]

Исцртувајќи практично елипса на ваков едноставен начин преку
опишаниот пример, поимите фокус, радиус-вектор и патна линија или
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траекторија, опишување на плоштина на радиус-векторот, па период на
движење, сосема се разјаснуваат за учениците. Сепак, неопходно е да се
знае постапка и за друг начин на исцртување на елипса. Таков пример е
даден на Сликата 7. Постапката за цртање на елипса ако се дадени
големата и малата оска е следниот:










со помош на шестар го мериме растојанието кое е еднакво на големата оска и опишуваме два лака од точката C до пресекот со
отсечката АВ и така ги добиваме фокусните точки F1 и F2;
одредуваме произволни точки 1, 2, 3, 4 на отсечката АВ;
од фокусот F1 опишуваме лак со радиус од А до 1, а од фокусот
F2 опишуваме лак со радиус од В до 1;
во пресекот на овие два лака се наоѓа една точка од елипсата;
постапката се повторува и од другата страна;
на ист начин се добиваат и останатите точки од елипсата користејќи ги точките 2, 3, и 4;
на сличен начин се добиваат и точките од десната страна на
елипсата;
елипсата мора да поминува низ сите добиени точки, како и низ
точките А, B, C и D.

Слика.7. Конструкција на елипса[6]

Поминувајќи низ една таква конструкција, ученикот сигурно ќе ја
разбере дефиницијата на елипса, ќе ги разбере патните линии на пла81
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нетите, но и поимите како што се: фокус, фокусно растојание, голема
полуоска, мала полуоска и ексцентрицитет на елипса.
Задача 2. Земјата се движи по елипса околу Сонцето кое е сместено во
еден од фокусите на елипсата, така што најголемата оддалеченост од
, а најблиската оддалеченост
.
него изнесува
Колку изнесува нумеричкиот ексцентрицитет на елиптичната патека?
Шематски приказ на поставената задача е дадена на сликата 8.

Слика 8. Во прилог на задача 2.

Решение: Се искористуваат познатите математички релации за
меѓусебна поврзаност на карактеристичните елементи на елипсата:
(1)
(2)
Со собирање на равенките (1) и (2) се добива:

r
a

За нумеричкиот ексцентрицитет се добива дека 1 + e =1 , oд каде
што следува дека
=
e

r1 − a
2,5
= = 0,0167 .
a
149,6
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Според резултатот се добива информација дека патеката на Земјата
е незначително деформирана кружница, односно по форма блиска до
кружница или елипса чии фокусни точки се многу блиску до центарот.
Нејзиниот линеарен ексцентрицитет (Слика 9) изнесува
,
а малата полуоска b изнесува
.
Разработувајќи еден ваков пример на часовите по математика и физика,
содржините стануваат разбирливи, појасни и поблиски до учениците
како и целосна реализација на целите до нив. Во прилог на ова е и прегледот на вредностите на нумеричките ексцентрицитети на елиптичните патеки на планетите на Сончевиот систем даден на Tабела 1.
Меркур
0,206

Венера Земја
0,007

0,017

Марс Јупитер Сатурн

Уран Нептун

0,093

0,047

0,048

0,054

0,009

Табела 1. Нумерички ексцентрицитети на патните линии, елиптичните
патеки на планетите на Сончевиот систем. [12]

Слика 9. Приказ на линеарен ексцентрицитет
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Пример 1 (Елипсоид). Елипсоидот претставува површина аналогна
на елипсата само во тридимензионален простор. Равенката на
елипсоидот во Декартовиот координатен систем xyz е:
x2 y 2 z 2
+
+
=
1,
a 2 b2 c2
каде што a, b и c се радиусите по оските x, y и z. Кога два од радиусите
се еднакви, елипсоидот се нарекува ротационен елипсоид или сфероид.
Ротационен елипсоид е тело коешто настанува со ротацијата на елипсата околу својата мала оска. Типичен експеримент и пример при изучување на геоидната форма на Земјата поради нејзината ротација, односно
дејството на центрифугална сила врз неа e даден на сликата 10.

Слика 10. Ротација на модел на Земја и демонстрација на дејство на центрифугалната сила врз кружница претварајќи ја во ротационен
елипсоид за време на ротацијата.

Пример 2 (Ротационен параболоид). Сад со вода поставен на хоризонтална платформа која може да ротира со постојана аголна брзина
(Слика 11), претставува одличен нагледен експеримент при кој поради
собирање на сили (собирање на вектори) се добива една резултантна
сила која се поставува нормално на површината од водата.
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Слика 11. Параболоидна површина на течност во ротирачки сад.


Силата F1 претставува центрифугалната сила која се јавува

поради ротационото движење, F2 e сила на тежа во дадена точка од

течноста, a R претставува резултантна сила, векторски збир од посочените сили.

Слика 12. Графички приказ на слободна површина на течност изложена
само на една сила – а, и, слободна површина под дејство на две сили - б.

Според шематскиот приказ на сликата 12б и означените сили, произлегуваат следните равенки:
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FR= F + R ,


FR |
|=

F 2 + R2

Во дадениот пример е искористено правилото на паралелограм за
собирање на вектори, а при пресметка на модулот на резултантната
сила е искористена и теоремата на Питагора. Модулот на резултантниот
вектор, резултантната сила во случајот како бројна вредност претставува должината на дијагоналата на паралелограмот, односно
хипотенузата на правоаголниот триаголник (слика 12 б).
Честопати, учениците на часовите по физика имаат проблем да
најдат модул на вектори кои се собираат (сили, брзини) кои меѓу себе
не зафаќаат прав агол. Во тој случај имаат потреба од математичко познавање на косинусната теорема. Косинусната теорема (често ја викаат и
косинусна формула или косинусно правило) дава поврзаност помеѓу
должините на страните на триаголник ABC, со косинусот на еден од
неговите агли изразена преку следните формули:
c 2 = a 2 + b 2 − 2ab cos γ ,
a 2 = b 2 + c 2 − 2ab cos α ,
b 2 = a 2 + c 2 − 2ac cos β .
Задача 2. Да се најде резултантната сила од две сили со вредности од
15 и 22 N соодветно кои се наоѓаат во иста рамнина со заеднички
почеток, градејќи помеѓу себе агол од 1000 (Cлика 13).

Слика 13. Наоѓање резултантна сила на две сили со дадени вредности.

Применувајќи ја косинусната теорема за ∆PQR, страната F од триаголникот би била резултантната сила. Па така за овој случај би добиле:
=
F 2 (15 N) 2 + (22 N) 2 − 2 ⋅15 N ⋅ 22 N ⋅ cos80o

86

Математичка физика или физичка математика на часовите по
физика и математика во средното образование

F 2 = (225 + 484 − 660 ⋅ 0,174) N 2
F 2 = 594 N 2

=
F

594 N ≈ 24 N.

Обработувајќи ја наставната единица „Математичко нишало − период на математичко нишало“ неопходноста од познавање за вектори и
тригнометриски функции повторно доаѓа до израз. Дејстовото на силите кај математичкото нишало е прикажан на Слика 14.

Слика 14. Преглед на дејствувачки сили кај математичко нишало.

При отклонување на нишалото за некој агол ф и негово пуштање
слободно да осцилира
 му дејствуваат.
 може да се скицираат силите кои

Силата на тежата G е составена од 2 компоненти, F1 и F2 . Компонентата F2 = mg cos ϕ заемно се компензира со силата на затегнување


на конецот Fr , како реакциска сила на компонентата F2 . Од математичка гледна точка компензација на сили значи собирање на два колинеарни вектори со ист правец, ист модул а спротивна насока. Единствената сила која игра улога на повратна сила и претставува
причина за

движење е компонентата од силата на тежата G=
, F1 mg sin ϕ . Така,
изучувањето на движењата на математичкото нишало не е возможно
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без знаење за операциите собирање на вектори и познавање на тригнометриските функции sin и cos од произволен агол.


Скаларниот производ на векторите а и b (Слика 15), најчесто се
   
 
означува со a ⋅ b , се пресметува по формулата a ⋅ b= | a | ⋅ | b | cos ϕ , каде
 
што ϕ е аголот помеѓу векторите а и b .





Слика 15. Вектори во рамнина а и b кои зафаќаат агол ϕ .

Скаларен производ на часовите по математика може да биде објаснет преку секојдневни примери. Механичката работа е скаларна физичка величина којашто се пресметува како скаларен производ помеѓу сила
која дејствува на дадено тело под некој агол во однос
 на
 поместувањето
 
(Слика 16). Таа се пресметува по формулата А = F ⋅ S = | F | ⋅ | S | cos ϕ .
Анализирајќи ги можните вредности на косинусот од аголот ( cos ϕ > 0 ,
cos ϕ < 0 и cos ϕ =0 ), на пр., cos 60о = 0,5 , cos180о = −1 , cos 90о = 0 , за
случај кога аголот помеѓу силата и поместувањето е остар, тап или прав
агол соодветно, се воведува поимот за позитивна работа, негативна
работа и за сили кои не вршат работа.

Слика 16. Вектори аналогно на сликата 16 кои означуваат физички


величини, силата F и поместувањето S кои зафаќаат агол ϕ .

Така сите сили кои дејствуваат под агол од 180о имаат ист правец
и спротивна насока од поместувањето. За нив велиме вршат негативна
88

Математичка физика или физичка математика на часовите по
физика и математика во средното образование

работа. Таков пример на сили се силите на триење, Слика 17.

Слика 17. Сили на триење кои вршат негативна работа

Силите на триење изразени со формулата Ftr = µ ⋅ mg вршат
негативна работа
 
Аtr = | Ftr | ⋅ | S | cos ϕ = µ ⋅ mg ⋅ S ⋅ cos180o = µ ⋅ mg ⋅ S ⋅ (−1) = −µ ⋅ mg ⋅ S .
Иако негативни по знак, тие играат позитивна улога кога имаме
потреба за поголемо триење во зимски услови, при допирни површини
лизгав пат и автомобилски тркала. Постојат норми и стандарди за големина на шарите на гумите посебно за зимски и летни гуми, потоа како
превентива имаме фрлање на песок врз замрзнати патишта за зголемување на коефициентот триењето µ помеѓу допирните површини.
Со вметнување малку физика на часовите по математика или со
избор на практични примери за содржините по математика, математичките релации нема да бидат сувопарни и „одбивни“, туку, напротив,
атрактивни и мотивирачки.
Имајќи ги предвид само дел од посочените слабости и неискористени можности на самите часови, како неопходност се наметнува
потребата од поголема корелација помеѓу наставните содржини на
предметите математика и физика во повеќе области, а крајниот резултат
да биде зголемен успех по предметите математика и физика.
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МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТИ – ТРАЈНИ НЕДОСТАТОЦИ,
КОНФУЗИИ И ЕНИГМИ
Стефан Мирчевски 1
Секојдневно сме сведоци на прогресивниот раст и развој на технологијата, техниката и стопанството. Брзите промени ни наметнуваат задача што поскоро да создадеме услови за уште посилен и поефективен
напредок на секое општествено поле, со цел да се прилагодиме и што е
можно подобро да ги искористиме технолошките придобивки. Еден начин да се следи трендот на развој што го диктира светот е создавањето
на теориски модели кои брзо ќе се имплементираат и фузираат со секојдневните практични проблеми со кои се соочуваме. Досегашните истражувања водат кон заклучок дека поголем дел од тие модели се прецизни математички модели, изградени на претпоставки и идеи, а поткрепени со сериозна математичка теорија.
Токму заради сложеноста на реалните проблеми, математичарите
се секогаш настроени да создадат соодветен модел, кој, меѓу другото,
покрај самиот модел дава и (нумерички) резултати што ќе бидат од
голема помош во толкувањето на процесите од опкружувањето, опишани со конкретниот модел. Важен сегмент од општеството е и правилниот раст и развој на економијата, во рамките на сите нејзини нивоа и поделби. Правилно е да се запрашаме од каде потекнуваат пропустите и
недостатоците кои подоцна резултираат со погрешни анализи и прогнози за развој на економските процеси во општеството во целост, но
и кога се во прашање личните бенефити на луѓето?
Ова прашање е предизвик на кој ќе се обидеме да одговориме во
понатамошниот текст, од аспект на школскиот пристап кон математичките поими применети во економија и нивното суштинско (не)разбирање. Се разбира, проблемите не лежат само во усвоеното знаење на
актерите во економските процеси, туку и во праксата и искуството, но
коренот на знаењето, умеењето и професионалниот пристап секако е
стекнатото знаење во текот на образованието.
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ЗБОРОТ „ТОЛКУВАЊЕ“ КАКО ОСНОВНА СВЕТЛА ТОЧКА
ВО РЕШАВАЊЕТО НА МАТЕМАТИЧКА ЗАДАЧА

Темел на сите погрешни, некогаш дури и катастрофални проценки и
расудувања, е избегнувањето да се даде соодветно толкување по добиени резултати што се произлезени од согледување на одреден реален
проблем, спроведено истражување, решавање на обична математичка
задача и слично. Ова е сè почест проблем за учениците којшто се ефектуира и професионално, во секојдневните прашања на секое работно
место, вклучително и во економијата, а се должи на првично запознавање на учениците со математички задачи од различен тип. Но, ако се
ограничиме на една област и го набљудуваме само делот поврзан со
математика за економисти, тогаш слободно може да кажеме дека
проблемите настануваат во оној момент кога започнува да отсуствува
логичкото размислување и носењето заклучоци од добиените решенија
на задачите. Што значи тоа при решавање задачи од финансиска математика? Клучен е моментот кога наместо поврзување на задачата со
случувања од секојдневието, основна цел за ученикот претставува добивање нумерички вредности со помош на калкулатор и тоа е сè − тука
завршува размислувањето. Затоа, почетоците на проблемите мора да ги
поврземе со недоволно вреднување и разбирање на математичките поими кои се основа на финансиската математика, а кои се изучуваат во
средните стручни училишта и на дел од факултетите. Водени од овој
проблем, понатаму текстот ќе го поделиме на три дела кои опишуваат
три етапи во согледувањето на проблемите со толкувањето на добиените нумерички резултати. За секоја етапа ќе дадеме соодветно видување
како се перцепираат математичките поими уште за време на средношколските денови на учениците, а потоа и при студирање на факултетите каде што се изучува оваа проблематика.
1. ТРАЈНИ НЕДОСТАТОЦИ
Оваа етапа го носи името трајни недостатоци токму заради ефектот на неразбирање, површно знаење или некорелираност со секојдневниот живот, на математичките поими кои треба во суштина да се разберат пред да почнат да се применуваат. Исклучително е важна и
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подеднакво чувствителна кога е во прашање математиката за економисти. Зошто математиката за економисти е посебна за изучување? Таа
треба да им предочи на учениците и студентите задачи и резултати чие
толкување и примена ги среќаваат кога се на шалтер во банка, во пошта, на телевизија, во продавница, едноставно, секаде околу себе. Токму
заради тие примени, би требало секому да му претставува предизвик да
истрае во решавањето на конкретна задача, за потоа правилно да може
да го протолкува добиениот резултат, особено знаејќи дека истото, во
реална ситуација, може и нему да му се случи. Кои се наједноставните
примери од секојдневниот живот кои првично се математички школски
задачи?
Прв пример, кој речиси секому во определен период од животот му
се случува, е подигањето потрошувачки кредит. Во тој случај, се поставуваат прашањата околу каматната стапка, износот на ратата за кредитот, периодот на враќање на кредитот и слично. Да ја разгледаме
следната задача.
Добиен е потрошувачки кредит во износ од 170000 денари. Toj
треба да се врати на 17 еднакви месечни рати со годишна каматна
стапка од 3%. Колку изнесува вкупната камата и просечната месечна
рата?
Добро познато правило во финансиска математика поврзано со
пресметување на каматата кај потрошувачкиот кредит е следното:
првата камата се пресметува на целиот долг, втората камата се
пресметува на остатокот од долгот по првата вратена рата од главницата, итн. Па така, со користење на формулите за пресметување вкупна
камата како збир на поединечни камати за секој период, се добива
следниот резултат
I 17
=

17

i
=
∑
k =1

k

3825 денари.

Последното, лесно може да се заклучи дека е, всушност, збир на првите
17 членови од аритметичка прогресија со прв член 425 и разликa −25,
[2]. Јасно, просечната месечна рата може да ја пресметаме како збир на
износот на кредитот и вкупната пресметана камата, поделен со бројот
на месечни рати предвидени за враќање на кредитот. Тогаш, се добива
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дека просечната месечна рата изнесувa 10225 денари. Во овој случај
доколку не дадеме соодветно толкување на резултатите, може да дојде
до недоволна информираност на кредитобарателот за евентуалните негови поволности коишто тесно се поврзуваат со просечната месечна
рата. Зошто? Кога должникот плаќа просечна месечна рата за подигнатиот кредит, тој може дел од обврските од првите периоди да ги
помести за подоцна, со тоа што ќе си го олесни начинот на враќање на
кредитот, со таканаречено бескаматно кредитирање. Истовремено, отсуството на толкување во задачи од овој тип може да значи и недоволна
информираност на кредиторот за тоа кој е принципот на одложување на
обврските, а кој на должникот воопшто не би му одговарал.
Каде настанува проблемот при решавање задачи од овој тип и што
доведува до недостаток од какво било толкување за добиените резултати?
Формулите и финансиските таблици што ги користат учениците
и студентите им одземаат доволно многу време за да стигнат до
крајниот резултат, и, таа долготрајност на постапката и исцрпеност по
долго користење на калкулатор е една од причините зошто нема да
биде дадено никакво толкување на овој практичен проблем.
Затоа, уште тука може да дојдеме до првиот заклучок: oтсуството на толкување е еден траен недостаток кој, во најмала рака, може
да има негативно влијание врз понатамошно функционирање на некој
економски процес во кој ученикот би бил активен учесник. Според тоа,
ова може да биде ригорозно лоша проценка која ќе направи лична
штета за самиот човек. Се разбира, една причина за да останеме без
толкување при решавање задача од овој тип на час, се калкулаторот и
долгите задачи.
Готовите формули-можен непријател на учениците и студентите се еден евентуален параметар кој ќе ни укаже на горенаведената
констатација е промената (колку и да е мала) во текстот, на податоците
или условите на задачите за учениците/студентите за време на тест/испит. Практично, преформулација на задачите може да доведе до крајно лош резултат во услови кога математичките поими не биле сфатени
и разработени како што треба, туку директно применувани со помош на
готовите формули за решавање на задачата.
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Преформулацијата може да доведе до тотален пресврт во размислувањето на ученикот/студентот, а тоа пак, да резултира со целосно
промашување на формулата што треба да се искористи. Во понадежните случаи, погодувањето на формулата ќе резултира со добивање на резултат, за кој нема да се приложи никакво толкување. На пример, чест
проблем може да бидат задачи од типот:
Колку изнесува последниот влог, ако вложуваме антиципативно
по 1000 денари, на секои два месеци во текот на една година и
располагаме со крајна сума од 7000 денари? Каматната стапка е 12%
p.a.(d), а вкаматувањето е на секои два месеци.
Преформулацијата на оваа задача гласи вака:
Колку изнесува последниот влог, ако на почетокот на секои два
месеци во текот на една година вложуваме по 1000 денари и 2 месеци
по последниот влог имаме 7000 денари? Каматната стапка е 12%
p.a.(d), а вкаматувањето е на секои два месеци.
Во овој случај може задачата да биде сосема поинаку протолкувана, а потоа и поставена. Од тоа, следува дека резултатот сигурно ќе
биде погрешен. Но, доколку се постави точно задачата и притоа се искористи формулата за пресметување на последниот влог при антиципативно вкаматување
1
rn − r
=
V0
Sn − V
r
r −1
лесно се добива резултатот за последниот влог, V0 = 118 денари, [6].
Секоја од ознаките во последната формула го има следното значење:
V0 − последниот влог различен од другите; r − декурзивен каматен фактор; V − поединечниот влог еднаков при секое вложување, освен на
крајот; S n − крајната вредност на сите влогови и n − бројот на вложувања.
Отсуството на толкување повторно може да има негативно
влијание врз учениците. Имено, позитивната вредност на последниот
влог, различен од останатите, има посебно значење во практиката. Тоа
значи дека клиентот за да ја достигне крајната вредност од 7000 денари,
не е доволно да вложува само по 1000 денари на секои два месеци, туку
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мора да направи дополнително вложување, различно од претходните
кои се со иста вредност, за да се достигне посакуваната сума. Ова толкување е од особена важност, кое не ретко се испушта.
Исклучително интересни се случаите кога за последниот влог се
добива негативна вредност, а нему или не му се дава никакво значење
или се толкува исто како позитивната вредност. Тоа е голема грешка
при расудувањата, произлезена од механичко решавање на задачата,
проследено со многукратна употреба на калкулатор и таблици.
Во овој случај, како втор заклучок може да се издвои: толкувањето може да биде спас во случај на преформулација на задача. Само
тоа може да ни овозможи логички да заклучиме дека резултатот не може да биде вистинско решение на практичниот проблем, бидејќи е бесмислен. Правејќи го тоа, автоматски постои можност да се преиспитаме
зошто сме ја употребиле таа формула и дали е вистинската за тој
проблем.
Се разбира, безброј вакви примери и практични проблеми ќе нè
одведат до истиот заклучок. Поимите од финансиска математика не
треба да се изучуваат формално, механички и површно, бидејќи во такви случаи, ученикот или студентот, секогаш ќе се потруди само да стигне до крајниот резултат, доколку успее да ја постави задачата и тоа би
било крај. А таквиот пристап, практично, е моментот кога започнува да
отсуствува логичкото размислување, а означува почеток на користење
на калкулатори и помошни таблици само за да се добијат нумерички
вредности.
Практиката покажува дека на учениците, па и на студентите,
решавањето задачи кои се сведуваат на работа со калкулатор и финансиска таблица им е од посебен интерес и задоволство. Да се запрашаме,
зошто тоа е така? Можеби некои од причините се следниве:
− Можност да решат задача, којашто покрај почетното нејзино
поставување, понатаму подразбира работа којашто е шаблонизирана процедура со калкулатори и не така „многу“ размислување при пресметките.
− Надеж дека конечно се решаваат задачи кои ќе ги оттргнат од
дотогашните „тешки“ работи во кои се бара логичко размислување и расудување.
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− Можност за добивање повисока оценка при решавање задачи за
чие решение, всушност, не се вложува труд ни да се научи барем
една формула од многуте кои се користат при решавањето.
Секако, ако се земе предвид поврзаноста на сите формули, лесно
се изведуваат една од друга.
− Надеж дека во тој сегмент повеќе нема да им требаат, на пример,
тригонометриските функции, геометријата, равенките и слично,
и, се разбира, уште многу други лични причини за покажаниот интерес
кон овие задачи, кои укажуваат и на недостатокот на „љубов кон математиката“.
2. КОНФУЗИИ
И процесот на механичко решавање задача од финансиска математика може да стане премногу конфузен за учениците и студентите, без
разлика на постоечкиот шаблон којшто треба да се прати. Конфузноста
може да се појави по најразлични основи, а најчесто од причини кои се
должат на евентуални недостатоци во претходното образование на
личноста.
Практично, преку насловот на овој пасус, конфузии, ќе се обидеме
да ги согледаме „критичните“ моменти во процесот на решавање на една задача, коишто може да бидат толку страшни, па да имплицираат запирање на процесот и оставање на задачата нерешена. Ќе направиме
осврт на две основни конфузии кои се и најчести при решавањето на
задачи од финансиска математика.
Во решавање на задачи кои се поврзани со делот ренти, најпроблематичен дел од задачата е логаритмирањето, односно употребата на логаритамската функција, којашто ни помага во определување на бројот
на рентите. Секако, ова не е случај само кај ренти, туку и кај влогови.
Се прашуваме зошто ваквите функции кои биле составен дел од претходно образование на учениците и студентите одеднаш создаваат конфузија? Веројатно заради тоа што станува збор за додаток, кој бил
„неочекуван“ да се појави во моменти кога се решаваат задачи од таква
природа. Меѓу другото, стравот кој произлегува од помислата дека
веројатно, ќе треба да се повторат сите оние наставни единици кои се
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однесуваат на логаритмирањето и основните правила, создава уште
поголема конфузност во текот на решавањето. Овие конфузии настануваат кога ќе се здогледа формулата од облик
1
Rr
=
n
⋅ log
.
log r
Rr − M n ( r − 1)
Оваа конфузност, најчесто е резултат на претходни математички
пропусти и недостатоци кај учениците, а може лесно да се надмине
само доколку учениците се сетат дека далеку поедноставно за пресметување е користењето на формулата
Rr
rn =
,
Rr − M n ( r − 1)
каде што r е декурзивен каматен фактор, R е износот на рентата, M n е
мизата и n е бројот на исплати. Последната формула е облик на
претходната формула пред да се изврши логаритмирањето и по
заменување на сите дадени вредности во последната формула се сведува на многу помал израз кој изгледа помалку „чуден“ за да се логаритмира. Внимателно, логаритмирањето повторно се појавува, но
само во крајниот чекор и на нумерички вредности, а не во израз во
општ облик. Значи, нема „спас“ од логаритамот.
Учениците не соработуваат со долги формули... Некогаш, дополнителна конфузија создаваат формулите кои изгледаат „застрашувачки“
заради нивната обемност. Секако, проблемот станува уште поголем
кога треба внимателно да се работи со калкулаторот и да се имаат на ум
предностите на основните математички операции.
Една таква формула, поврзана со амортизацијата на заеми, е следната формула
Rk = aq k

r n−k − q n−k
,
r n−k ( r − q )

каде што Rk е остаток на заемот по плаќање на k − от ануитет, a е
првиот ануитет, n е бројот на периоди во кои се отплаќа заемот, k е
бројот на вкаматувања, r е декурзивен каматен фактор и q е факторот
кој произлегува од зголемување или намалување на ануитетите за
константен (фиксен) процент.
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Оваа формула служи за определување остаток на заем по плаќање на
k − тиот ануитет, [3]. Зошто оваа формула може да направи извесна
конфузност, доколку треба да се примени во задача? Прво, доколку
сите компоненти коишто се степенувани, се пресметуваат одделно, па
потоа се множат и одземаат, тогаш би требало значително многу време
додека се пресмета остатокот на заемот, а истовремено значи и опасност од погрешно внесување во калкулатор.
Едно пократко решение е да се внесат сите информации директно
во калкулатор, но под услов, да не настане грешка при внесувањето и
одземање на предноста на некои операции. Заради конфузност, произлезена токму од големи формули како оваа, често се случуваат катастрофални грешки кои се должат на редоследот на математичките операции и употребата на заградите во математичките формули.
Една варијанта на неточно внесени податоци на калкулатор од
претходната формула е следниов израз:

)

(

a ⋅ q ^ k ⋅ ( r ^ n − k − q ^ n − k ) : ( r ^ n − k ⋅ ( r − q )) .
Се разбира, постојат уште многу варијанти на неточно внесени податоци за оваа формула кои водат до погрешен резултат, па дури и до
апсурд. Точниот запис на внесени податоци на калкулатор има облик:

(

)

a ⋅ q ^ k ⋅ ( r ^ ( n − k ) − q ^ ( n − k )) : ( r ^ ( n − k ) ⋅ ( r − q )) .
Првата етапа којашто се однесуваше на трајните недостатоци,
повторно може да понуди решение за вакви проблеми кои водат до
грешки заради конфузност. Имено, и во овој случај самоконтролата,
проверката на решението и толкувањето на добиениот резултат се сигурни „контролни механизми“ за да се запрашаме дали може да се случи такво нешто во пракса? Ако резултатот ни е нелогичен, па дури и
апсурден, тогаш треба да се вратиме назад и да провериме каде сме
згрешиле.
3. ЕНИГМИ
Во принцип, две прашања со текот на времето сè почесто се поставуваат кога се набљудуваат образовните методи за спроведување настава по математика за економисти и ефектот од (не)прецизноста во
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целата проблематика. Поединечно ќе ги разгледаме тие две енигматични прашања, кои гласат: „Каде води грешката при пресметките во
финансиска математика?“ и „Каде ќе се употребат задачите?“
Каде води грешката при пресметките во финансиска математика?
На ова прашање може да се даде одговор, ако истовремено се разгледуваат краткорочните и долгорочните последици од грешките кои настануваат при пресметките во задачите од финансиска математика. Потребата од оваа поделба, главно се наметнува заради таканареченото
школско толкување на грешките, кои во тој момент се краткорочни
грешки без големи последици, наспроти, моментот кога треба да се анализира некој економски процес, при работа во сметководство, при ревизорско работење, работење во кредитирање во банка или работа во
осигурителна компанија, итн., кога е повеќе од сигурно дека последиците од грешките можат да бидат страшни и со долгорочно дејство.
Иако одговорот на ова прашање е релативен и може да се толкува
во секоја ситуација и кај секој ученик различно, сепак еден општ заклучок кој произлегува при краткорочните (школски) грешки, е следниот:
врз основа на претходните две етапи од перцепцијата на учениците и
студентите за математичките поими, може да констатираме дека не постои поголема штета од грешка направена при пресметките, на пример,
за време на час или на тест/испит. Често тие се последица на немање
доволно време да се стигне до конечниот резултат или се произлезени
од конфузиите кои се појавиле во текот на решавањето. Дури е можно и
толеранцијата на професорот, како една честа појава, да ги охрабрува
учениците и студентите да заклучат дека во тој момент, грешката при
заокружување на децималите или, воопшто, при пресметките, не е
значајна.
Другиот случај на долгорочни последици од грешки во пресметките на економски план, може да биде погубен за целиот сектор, институција, па и држава. Природно е да дојдеме до заклучок дека долгорочните грешки настануваат благодарение на несериозноста при првично
запознавање со стручните поими, кога практично, се правеле краткорочните грешки коишто биле толерирани. До тие грешки, може да се
дојде од која било причина наведена во претходните етапи, посветени
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на значењето и перцепцијата на стручните поими уште на ниво на нивно школско разбирање.
Каде ќе се употребат задачите? Ова прашање е вечна енигма за учениците и студентите, особено тие кои помалку соработуваат со математиката. Конкретно за проблемите произлезени од математиката за економисти, постојат низа одговори кои може да го доближат добиениот резултат со реалниот свет и случувањата во него. Ќе издвоиме неколку
генерални (директни) примени на резултати, коишто придонеле за развој во многу општествени сфери.
− Анализа на пресвртна точка (Праг на рентабилност).
Нешто што би изгледало далеку понеубедливо доколку нема математичка позадина е прагот на рентабилност или анализата на пресвртна
точка (Break-Even Analysis), која е во голема мера позната и применувана од менаџментот. Преку низа математички модели, може да утврдиме колку произведени единици од некој производ нè носат кон сигурен
профит. Практично, со формулата
Cf
B.E. ( q ) =
p − Cv
(каде што q е обемот на произведени единици, Cf се фиксните трошоци, Cv се варијабилните трошоци и p е продажната цена по единица
производ), може веднаш да се пресмета таканаречената пресвртна точка, т.е. прагот под кој не е можно да се оствари профит. Слободно може
да се запрашаме: што е толку моќно во овие модели за да е од посебна
важност при носење ефикасни заклучоци?
Одговорот лежи во фактот што анализата на пресвртна точка сега
може да се направи и со помош на веројатност, во случај кога имаме
неизвесност за движење на некоја компонента од B-E моделот. Веројатносните модели, базирани на стандардна нормална распределба, може
да се видат во [4].
− Релација на Аморосо-Робинсон (Luigi Amoroso (1886−1965), Joan
Robinson (1903−1983))
Релацијата на Аморосо-Робинсон е уште еден резултат директно
имплементиран во практичните проблеми, а се однесува на врската
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меѓу граничните приходи и еластичноста на побарувачката, [1]. Таа
релација е определена со формулата
p
dR
−η
⋅ f '( p) .
= f ( p ) [1 − η ] , каде =
dp
f ( p)
Ознаките во оваа релација ги имаат следните значења: R − вкупниот

приход; p − цената на производот; f ( p ) − функцијата на побарувачка
и η − коефициентот на еластичност на побарувачката.

− Нешов еквилибриум
Можеби и најдобар пример да се разбере и сфати потребата од
прецизност при математички заклучувања и расудувања е токму
приказната за Џон Неш и неговата Нобеловска теорија на еквилибриум.
Практично, ништо претходно толкувано не можело да биде поелегантно од моделот на Неш за воспоставување рамнотежа во некооперативните игри. Зошто неговиот творечки опус е исклучиво важен и за
економистите, подеднакво колку за математичарите? Бидејќи рамнотежата која може денес да ја толкуваме без никаков проблем, а се однесува на понудата и побарувачката на пазарот, е последица од Нешовата
теорија на еквилибриум. Тоа е потребен, но и доволен услов да се заклучи дека многу модели во економијата (при анализа на економските
процеси) потекнуваат од темелни математички теории кои стојат во
позадина и зад најелементарниот пример, кој може да се сретне во
обична задача на час поставена за усвојување на новиот материјал. Повеќе за животот и творештвото на брилијантниот Џон Неш може да се
прочита во статијата [5], додека за рамнотежата во економијата, ве
упатуваме на [7].
4. ЗАКЛУЧОК
Прецизноста во математичките пресметки е мост кој ги поврзува
практичните проблеми и правилниот пристап кон тие практични проблеми од нашето секојдневие. Тоа е една од причините зошто уште на
најрана возраст сме предизвикани да користиме математички алатки
кои даваат нумерички резултати, а со чие толкување го сфаќаме нивното значење. Грешките во пресметките за време на час може да се
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занемарат, но на сметка на таа толеранција, ако не сме внимателни може да настрада која било сфера од општеството базирана на добиените
резултати и заклучоци. Она што не смее да отсуствува, а практично, е и
механизам да се справиме со грешките при решавањето задачи е толкувањето. Толкувањето мора да е присутно и за време на час по математика, но и за време на работна обврска чиј исход зависи исклучиво од
нашиот професионализам и прецизност. Затоа, кога сме кај наставата по
математика за економисти, главна цел на наставниците по математика
треба да е со помош на практични примери да укажат на значењето на
секоја поединечна математичка операција, поим и својство во реалниот
живот, односно значењето на математиката во целина, а и потребата од
нејзино изучување. Да бараат од своите ученици суштинско разбирање
на поимите за полесно применување и толкување на добиените
резултати, за ученикот самостојно да ги согледа своите грешки, но и
своите достигнувања во совладувањето на материјалот. Заеднички, да
се надополнат евентуалните недостатоци, да се избегнат конфузиите и
да се расчистат енигмите. Можеби најважно од сè е да разбереме дека
математиката е тука да помогне, да отвори нови врати и видици, а не да
создава сопки и непријатности. Во најмала рака, изучувањето на математиката може да понуди развој на животната логика, која и професионално, но и приватно, води до решение на секојдневните проблеми.
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СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НИЗ ПРИЗМА
НА ЗАДАЧИ ЗА АЛГЕБАРСКИ ДРОПКИ
Марија Костадиновска

1

Стандардите за постигнувањата можеме да ги дефинираме како
прифатени описи на нивоата на квалитетот и квантитетот на знаењата
што се очекува учениците да ги достигнат на крајот на определен период.
Кога станува збор за наставата по математика, наставните цели
треба да бидат така формулирани, што лесно ќе може да се измери дали
една наставна цел е или не е исполнета. Илузорно би било да се претпостави дека е можно да се очекува сите ученици да ги исполнат сите
наставни цели. Она што подлежи на мерење со помош на стандарди во
еден образовен процес се исходите од учењето и стекнатите компетенции. Таквото мерење дава многу повратни информации за квалитетот
на наставата, за потребата за усовршување на секој наставник и за квалитетот на стекнатото знаење на секој ученик. Oбразовните стандарди
даваат одговор на прашањето: До кое ниво, основно или напредно, ученикот мора да има усвоени знаења, развиени вештини и ставови за успешно да го заврши образовниот процес во рамки на своето формално
образование?, [7]. Притоа, треба да се имаат предвид и компетенциите
со кои ќе се стекне ученикот, т.е. на кој начин и колку квалитетно тој ќе
може да го примени своето знаење, не само во наставата изучувајќи
други предмети, туку и во секојдневниот живот. Можеме да заклучиме
дека стандардите за оценување служат за проценка на постигнувањата на ученикот во развојот на неговите компетенции, [7].
Наставните цели треба да се групираат во онолку категории колку
што има скалила системот на оценување. Во нашата образовна практика постојат 5 скалила на системот за оценување: недоволен, доволен,
добар, многу добар и одличен, [6]. Наставникот при определувањето на
бројчаната оценка треба да ги има предвид постигнувањата на ученикот
во однос на запомнување и репродуцирање на наставните содржини;
разбирање/сфаќање на обработените содржини, односно способноста
на ученикот нив да ги интерпретира со свои зборови; примена на научените содржини во конкретни задачи со познати и нови елементи и во
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други нови ситуации, како и повисоките интелектуални способности на
анализа, синтеза и вреднување, што подразбираат способност на ученикот за средување, комбинирање елементи во нови целини и способност
за вреднување на оправданоста или научноста на некое тврдење. Откако наставникот ќе ги согледа постигнувањата на ученикот на секое од
наведените нивоа според стандардите за наставниот предмет (за секоја
тема) ја утврдува оценката на ученикот на следниот начин:
− Оценка доволен два (2) – знаењата на ученикот се однесуваат
на запомнување и репродуцирање, ученикот покажува одредени способности знаењето да го искаже со свои зборови и да го примени на
наједноставни задачи.
− Оценка добар три (3) – знаењата на ученикот, покрај тоа што се
однесуваат на запомнување и репродуцирање, разбирање и сфаќање на
наставните содржини, ученикот покажува способност за примена на
знаењата за решавање на едноставни задачи.
− Оценка многу добар (4) – знаењата на ученикот се однесуваат на
поцелосно запомнување и репородуцирање, разбирање и сфаќање на
наставните содржини. Исто така, ученикот покажува способност за примена на знаењата за решавање задачи од познати и нови елементи, како
и способност за средување и комбинирање елементи во нови целини.
− Оценка одличен пет (5) – знаењата на ученикот се над 90% од
содржините од наставната програма на ниво на запомнување, репродуцирање, сфаќање и разбирање. Ученикот може да ги применува знаењата за решавање задачи со познати и нови елементи. Исто така, ученикот
може да средува, комбинира елементи во нови цели и да покажува способност за вреднување на оправданоста или научноста на некое тврдење или дело.
Ова значи дека за секој критериум се дефинира минимум квалитет на знаењето, како комплекс од образовни стандарди што прецизно и
мерливо го опишуваат соодветниот минимум квалитет. Една, или повеќе наставни цели треба да се преведат на степенот на конкретност, да се
искажат со соодветни емпириски корелативи, односно индикатори преку кои можат да се вреднуваат промените во знаењата, умеењата и вештините. На секој индикатор треба да му се придружи и соодветен инструмент, преку прецизно упатство како да се измери реализираноста,
[6].
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Ќе разгледаме стандарди и неколку задачи од наставната тема
„Алгебарски рационални изрази“, од I година. Тоа е тема која се работи
и во средно гимназиско образование и во средно стручно образование.
Во овој дел ќе кажеме некој збор за обработка на нов материјал од наставната содржина „Операции со алгебарски дропки“ којашто и во двете
училишта е предавана на идентичен начин. Преку наставната техника
бура на идеи, наставникот ги поттикнува учениците да размислуваат и
активно да учествуваат во текот на часот, со цел учениците да се оспособат да ги извршуваат операциите со алгебарски дропки и да ги применуваат во поедноставни и посложени задачи. Користени се наставните форми: фронтална и индивидуална работа, како и наставните методи
усно излагање (монолог/дијалог), дискусија, вежби и демонстрации на
задачи, [4].
На пример, за критериумот „многу добар“ од наставната целина
„Алгебарска дропка“, стандардот „Операции со алгебарска дропка“ може да се разработи со следните индикатори, [5]:
Индикатори

Бодови

Разложување на броителот/ именителот

1

НЗС на именителите (собирање/одземање)

4

Проширување на алгебарска дропка

3

Собирање/одземање дропки со ист именител

4

Скратување на алгебарска дропка

2

Реципрочна вредност на алгебарска дропка

1

Подолу е наведен решен пример ([3]) во кој е означено бодувањето според горната табрела на индикатори, при премин од еден до друг
чекор:

3x
2x
5 (1)
3x
2x
5
+
=
−
+
= −
2 x + 2 3 x + 3 6 x + 6 2( x + 1) 3( x + 1) 6( x + 1)
3x
3
2x
2
5
1 (3)
⋅ −
⋅ +
⋅ =
2( x + 1) 3 3( x + 1) 2 6( x + 1) 1
(3)

=

9x
4x
5 (1) 9 x − 4 x + 5 ( 2) 5 x + 5 (1) 5( x + 1) ( 2) 5 ( )
= =
−
+
=
=
.
6( x + 1)
6( x + 1) 6( x + 1) 6
6( x + 1) 6( x + 1) 6( x + 1)
1
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Се смета дека критериумот за четворка е реализиран доколку ученикот
освоил 12 бодови.
1. ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Наставните планови и програми во нашиот образовен систем се
традиционално конципирани. Тие содржат цели, задачи и опис на наставната содржина. Наставниците се соочени со предизвикот да ја обликуваат наставата според очекуваните исходи на учење опишани во
стандардите, но притоа да не ги запостават содржините што се предвидени во програмата. Подолу се прикажани стандардите за оценување во
темата „Алгебарски рационални изрази“, од I година.
ДОВОЛЕН (2):
− Знае што е степен со показател природен број.
− Препознава моном, бином, трином, итн.
− Ги знае формулите за скратено множење.
− Набројува начини за разложување на полином на множители.
− Разликува НЗД и НЗС на два полиноми.
− Знае што е алгебарска дропка.
− Препознава главна вредност и коефициент на моном.
− Дава примери на степен со показател цел број.
− Разликува степен на моном и полином.
ДОБАР (3):
− Одредува степен на даден моном.
− Објаснува множење/делење на моном со моном, полином со
моном и полином со полином.
− Одредува домен на алгебарска дропка.
− Ги објаснува начините за разложување на полиноми на множители.
− Дава пример за дробно-рационален израз.
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МНОГУ ДОБАР (4):
− Извршува операции множење и делење на степени со еднакви
основи, степенување на степен, производ и количник.
− Сведува моном во нормален вид.
− Извршува операции со полиноми.
− Разложува полиноми на прости множители.
− Проширува и скратува алгебарска дропка.
− Извршува операции со алгебарски дропки.
ОДЛИЧЕН (5):
− Решава задачи со примена на разложување на полиноми на множители.
− Упростува дробно-рационални изрази.
Прилог: полугодишна писмена работа реализирана на крај од првото
полугодие (средина на декември), со решенија на предметниот наставник, [1], [2]. Точните одговори се обележани со сива боја.
ПОЛУГОДИШНА ПИСМЕНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА – I
Име и презиме ______________________________________клас______
Освоени бодови ______/ Оценка ______________

I.

Заокружи го точниот одговор
1) Апсолутна вредност −8 =
а) -8

б) 8

в) 0

2) Запиши го во вид на степен a ⋅ a ⋅ a ⋅ a ⋅ a =
а) 5 ⋅ a
б) a ⋅ 5
в) a 5
3) НЗД (12,18) = :
а) 6
б) 36

в) 2

4) Мономот 4 x3 yz 6 ⋅ ( −8 x 2 yz ) =
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г) 3

г) −8

___/2

г) 5a

____/2

д) 9

____/2
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а) −32x5 y 2 z 7

б) 32x 5 y 2 z 7

в) −32xyz 5

2 4

2 3

г) 32xz 5

___/2

2 4 2

5) Степенот на полиномот 8a b c + 6a b − 8a b c е:
а) 8
б) 7
в) 5
г) 6

____/2

6) Со користење на формулите за скратено множење ( x − 1) =
2

а) x 2 + 2 x + 1

б) x 2 − 1
в) x 2 − 2 x + 1
____/2
5
7) Двојната дропка 6 има вредност:
4
24
5
6
20
30
а)
б)
в)
г)
д)
____/2
20
6
5
24
4
2
8) Дропката
кога ќе се прошири со 3 се добива дропката:
9
6
6
2
3
а)
б)
в)
г)
____/2
27
27
27
9
9) Бројот ( −8 ) е:
0

б) -1

а) 0

в) -8

г) 1

____/2

10) При делење на мономите 8m n p : ( −2m n p ) =
4 3

а) −4m3 np

II.

б) −4mnp

2

3 2

в) 4mnp

Дополни за да биде точно:
1) +4 − 2 ⋅ 4 − 7 = +4 − 8 − 7 = −11 =11

г) 4m3 np ____/2

____/3

2) Во мономот 14xy 8 z 4 коефициент е 14 , главна вредност е
xy 8 z 4 , степен на мономот е 13.

____/3

3) Доведи го во нормален вид мономот:
a11 ⋅ ( a 2 )
a5 ⋅ a7

4

=

a11 ⋅ a8 a19
= =
a7
a12
a12

4) За кои вредности на x дропката нема смисла
x = 0, x = −2

5)

(14a b

3 4

−2ab 2 + 3b 4
− 21a 2b 6 ) : ( −7 a 2b 2 ) =

6) Пресметај ја вредноста на изразот:
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____/3
x 2 − 25
,
5 x 2 + 10 x
____/3

____/3
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 3 5   11 8 
 − + −  =
 8 4   16 32 
28 14
14
7
 3 10   22 8   7  14
=
− +
=
− =
− ___/5
 − + −  =
− +
32 32
32
16
 8 8   32 32   8  32

III.

Реши ги задачите:
1) На бројна оска одреди ја точката што одговара на − 17 !

− 17 =
− 42 + 12

_____/15
2)

( 4x

2

+ 6 x − 9 ) − ( 2 x 2 + 5 x − 7 ) + 2 x ( x + 3) =

= 4 x 2 + 6 x − 9 − 2 x 2 − 5 x + 7 + 2 x 2 + 6 x=
= 4x2 + 7 x − 2
3)

_____/15

НЗС ( 2 x + 2 y; x − 2 y; x 2 − 4 y 2 ) =

НЗД (12, 20, 24 ) = 4

2 ( x + y )( x − 2 y )( x + 2 y )
12, 20, 24
2
6,10,12
2
3,5, 6
2⋅2 =
4
4)

2x + 2 y = 2 ( x + y )
x − 2y

___/15

x − 4 y =( x − 2 y )( x + 2 y )
2

2

3x
2x
5
−
+
=
2 x + 2 3x + 3 6 x + 6
3x
2x
5
9 x − 4 x + 5 5x + 5
−
+
=
=
=
2( x + 1) 3( x + 1) 6( x + 1)
6( x + 1)
6( x + 1)

5( x + 1) 5
=
6( x + 1) 6

____/15
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Недоволен (1)

Доволен (2)

Добар (3)

Мн. Добар (4)

Одличен (5)

0−25

26−40

41−61

62−82

83−100

2. ДИСКУСИЈА ЗА УЧЕНИЧКИТЕ ОДГОВОРИ
Од писмената работа ќе разгледаме и ќе продискутираме неколку
задачи (III Реши ги задачите, задачи 2, 3 и 4) решени од ученици од
средно стручно (медицинско) училиште и средно гимназиско училиште. Ќе направиме споредба на тестови од двете училишта, бидејќи станува збор за училишта кај кои критериумот за запишување на ученици
во прва година е висок, т.е. се примаат одлични ученици со најмалку 70
бодови.

Слика 1. Решенија од одличен ученик од медицинско училиште.
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Слика 2. Решенија од одличен ученик од гимназиско училиште.

Задача 2: Гледајќи ги решенијата од втората задача и од ученикот од
медицинско училиште и од ученикот од гимназија, забележуваме постапно решавање. Прво ослободување од заграда, па групирање на слични мономи, за на крај да се дојде до точното решение.
Задача 3: НЗД е добро сработено. Околу барањето за НЗС на дадените
полиноми, прво се разложени на прости множители, а потоа се земени
највисоките показатели што се јавуваат во разложените полиноми.
Задача 4: Ученикот од медицинско училиште го има прескокнато барањето на НЗС на именителот и не е до крај досредена дропката. Ученикот од гимназија ja има добро решено задачата, постапно со сите чекори.
Од решението на задачите на Слика 1 и Слика 2 може да се забележи дека учениците кои учат и кои обрнуваат внимание за време на часовите немаат големи отстапки при решавањето на задачите. Се обидуваат задачите да ги решаваат постапно и целосно, па затоа на крајот не
изостанува ни добриот резултат.
Подолу ќе ги разгледаме писмените задачи на ученици од двете
училишта коишто имаат добар успех.
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Слика 3. Решение од добар ученик од медицинско училиште.

Слика 4. Решение од добар ученик од гимназиско училиште.

Задача 2: Ученикот од медицинско училиште има потешкотии при решавањето − не знае да се ослободи од заградите. Ученикот од гимназија
се ослободува од заграда, користи знаење дека минус пред заграда зна116
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чи менување знаци во заградата, но при собирање/одземање прави
грешка.
Задача 3: И во решението на двата ученика НЗД е добро сработено.
При барањето НЗС на дадените полиноми, ученикот од медицинско
училиште највероjатно се снашол и го препишал решението од друг
ученик (се случува повремено кога во класовите има над 30 ученици и
седат распоредени по тројца или четворица во една клупа), но не и разложувањето. Ученикот од гимназија се обидел да го разложи на прости
множители, но погрешно.
Задача 4: Ученикот од медицинско училиште не ја решил задачата.
Ученикот од гимназија се обидел, но не целосно и нема постапно решение на задачата.
Од решението на задачите на Слика 3 и Слика 4 може да се забележи дека оваа група ученици имаат тешкотии при решавањето на задачите кои се за повисоко ниво. Но, добро е тоа што некои од тие ученици
се обидуваат да решат и од овие задачи.

Слика 5. Решение од доволен ученик од медицинско училиште.
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Слика 6. Решение од доволен ученик од гимназиско училиште.

Задача 2: Ученикот од медицинско училиште воопшто не ја решил задачата. Ученикот од гимназија се обидел да се ослободи од заграда, но
погрешил при ослободувањето, па затоа и не е точно решението на
задачата.
Задача 3: Ученикот од медицинско училиште при барањето на НЗД
направил грешка, односно највероjатно не разликува НЗД од НЗС. Околу НЗС воопшто не се ни потрудил. Ученикот од гимназија, за разлика
од ученикот од медицинско училиште, НЗД добро го сработил, а при
одредувањето на НЗС направил грешка, бидејќи разложувањето не е како што треба.
Задача 4: И во двата теста може да се забележи дека учениците воопшто не се потрудиле да решат од овој вид задачи.
Од решението на задачите на Слика 5 и Слика 6 може да се забележи дека овие ученици скоро и неможат да ги решат овие задачи, но
добро е и тоа што некои од учениците се обидуваат да решат нешто и
од нив.
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3. ЗАКЛУЧОК
Основното прашање во процесот на оценување на ученикот и евалуација на наставата е прашaњето за тоа што и колку учениците постигнале и што понатаму. Оценувањето подразбира развивање на критериумско оценување. Зошто ова оценување е најдобро и најреално во наставата? Критериумското оценување претставува оценувње кое се темели на утврдување дали и во која мера ученикот ги стигнал очекуваните
резултати, без оглед или на тоа колку останатите ученици во паралелката се поуспешни или помалку успешни од него. Ваквиот приод во оценувањето е потврда за индивидуализација на наставата и почитување на
индивидуата во целост.
Целта на ова истражување е да се разгледаат стандардите и критериумите на оценување преку споредба на решавањето на ист тест во две
различни училишта. Тестот беше реализиран според планирањето и се
добија доста добри и солидни одговори. Учениците ги совладаа основните цели на тематската целина. Дел од нив соодветно одговорија на
поставените задачи. Кај некои од послабите ученици се забележа интерес за решавање и на посложени задачи.
„На грешките се учи“ – стара изрека која ја имам слушано многу
пати и многу често им ја повторувам и на учениците. Исто така им укажувам дека грешките не треба да ги разочаруваат и да ги натераат да се
откажат, туку да ги мотивираат за нови обиди кои ќе ги донесат до точното решение. Токму во овој тест тоа и најдобро го забележав кај повеќето од нив. Дали понесени од тоа што станува збор за полугодишен
тест кој најмногу влијае врз формирањето на оценката, не ги повторија
грешките кои им беа укажани за време на часовите и на претходните
тестови. И покрај вложениот напор и упорноста за подобри оцени, кои
за сите нив се еднакви, може да се каже дека различни средини, различни дружења со соученици и дружење надвор од училиштето, имаат различно влијание врз учењето и однесувањето.
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