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ПРЕДГОВОР КОН ЕДИЦИЈАТА МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС 

 

 

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

Таа разноликост на математички идеи, а истовремено и обеди-
нетост, планираме да биде во основата на едицијата Математички 
омнибус. Книгите во рамките на оваа едиција се со научно-популар-
ни содржини од областа на чистата и применетата математика, како 
и содржини за наставата по математика и наменети се за наставни-
ците и професорите по математика, студентите, учениците и сите 
вљубеници во математиката, но и за оние кои сè уште го откриваат 
нејзиното значење.  

 
 

                                                                    Од уредниците  
       Скопје,  
     24.07.2017 
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ПРЕДГОВОР КОН КНИГА 2 

 
 
Првиот семинар „Математика и примени“ се одржа на 14 декем-

ври 2016 година на Институтот за математика при Природно-мате-
матичкиот факултет (ПМФ) во Скопје, а се организираше во чест на 
70 годишнината од основањето на ПМФ и на Институтот за 
математика. Излагањата на Семинарот беа поделени во две секции: 
научно-популарна секција и секција за наставата по математика, а 
секоја од секциите имаше по 13 предавања. Од двесте и педесетте 
учесници, најголемиот дел беа некогашни студенти на ПМФ, кои се 
сега професори во средните и основните училишта во Р. Македони-
ја, а присуствуваа и професори, асистенти и студенти по математи-
ка, физика и информатички науки од универзитетите во земјава.  

Професор по математика е традиционално најзастапена профе-
сија на математичарите, која сè уште е актуелна, барана и многу од-
говорна. Професорите по математика во основно и во средно учи-
лиште ги поставуваат темелите на математичките знаења кај децата, 
а нивната најважна цел е кај нив да всадат љубов кон математиката. 
Затоа, тие постојано се во потрага на подобри начини за пренесува-
ње на знаењата. Излагачите на секцијата за наставата по математи-
ка зборуваа за конкретни теми од своите часови, за начини на 
коишто некоја наставна единица или тема ја претставиле пред 
учениците, за примената на компјутерската технологија при изучу-
вање на одредени поими, но и за математичкото образование во Р. 
Македонија, планирањето на наставата, за наставните планови и 
програми (некогаш и сега), за тековните промени и сл.   

Во оваа книга се содржани дел од трудовите од одржаните пре-
давања на Семинарот во рамките на секцијата за наставата по мате-
матика. Како прилог се додадени и неколку трудови од работил-
ницата „Математиката и предвидувањата“ одржана на 11 мај 2016 
год. Сите трудови имаат популарен карактер од областа на матема-
тичкото образование. 

       
Од уредниците  

    Скопје,  
          24.07.2017 
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МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, 2 (2017), 9 − 30 
 

ПРИМЕНА НА ГРУПНАТА РАБОТА ПРИ РЕШАВАЊЕ 
ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАЧИ ОД VI ДО IX ОДДЕЛЕНИЕ 

Валентина Палифрова 1 

 

1. ВОВЕД 
 

Математиката со својата филозофска природа е кралица на нау-
ките − таа го помага развојот на природните и на општествените 
науки, па затоа претставува  благодет на човечкиот род. Таа има 
големо значење во денешниот современ свет. Затоа таа се изучува 
како задолжителен предмет во основното и во средното образова-
ние во сите земји во светот. Нејзината логична структура од поими и 
симболи, но и постапки за изведување заклучоци, помага во усвоју-
вањето на својствата на броевите и на особините на просторот. 
Стекнатите знаења по математика се применливи во секојдневни 
ситуации. Тие овозможуваат ефикасно функционирање на развие-
ниот техничко-технолошки свет и негово унапредување. 

Предметот Математика е задолжителен предмет во основното 
образование со 5 часа неделено (во шесто одделение) и 4 часа не-
делно (во седмо, осмо и деветто одделение). Математиката што се 
изучува во основно училиште главно ги проучува броевите и 
геометриските фигури и тела, па затоа претставува основа за 
суштинско збогатување на знаењата при натамошното нејзино 
изучување. Го активира процесот на размислување, проучување, 
подредување, откривање, воопштување, апстрахирање, пресметува-
ње, опишување, цртење, моделирање и мерење. Учењето математи-
ка подразбира активно учество на учениците во наставниот процес. 
Сите ученици се осамостојуваат да размислуваат логички, да реша-
ваат проблеми, да комуницираат преку математиката, да поврзуваат 
идеи во математиката, но и меѓу математиката и другите наставни 
предмети.  

За успешна реализација на наставната програма, наставникот 
користи повеќе видови наставни методи, техники на учење, настав-
ни форми, наставни средства, опфаќа обединети знаења и идеи како 
основно средство за решавање проблеми. Овде го нагласуваме 
проблемскиот приод, т.е. проблемската настава, како основа кон 
која се насочени сите активности при учењето. Да се потсетиме: 
Основна карактеристика на проблемската настава е да се ство-
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В. Палифрова 

ри проблемска ситуација со што учениците се стават пред ин-
телектуален напор, активност, самостојно учење, желба за 
решавање на проблемот и трајно знаење, се со една цел идните 
генерации да стекнат високо, стручно, квалитетно и трајно 
знаење. 

2. ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОИМОТ ПРОБЛЕМСКА  НАСТАВА 

Проблемската настава потекнува од средината на XVIII век, но 
теориска разработка и извесна потврда на наставната практика 
постигнува дури во последните децении на XX век и почетокот на 
XXI век. Таа сè уште не е доволно афирмирана во практиката, но 
заедно со методот на програмираната настава има големи изгледи 
во иднина да стане основен наставен метод. 

Проблемот или проблемската ситуација се јавуваат, пред сè, 
доколку во неа има непознати, односно непотполни места кои треба 
да се пополнат и на чие место треба да се стават нивните значења. 
Проблем може да се дефинира и како "интегративна активност на 
сознание, помнење, поврзување, воопштување и реконструкција на 
некоја идеја", или како на "посебна форма на учење и сфаќање на 
идеите". Поимот проблемска ситуација може да се опише како посе-
бен вид мисловна дејност на субјектот (ученикот) насочена кон об-
јектот (проблемот), така што кај субјектот се предизвикува потреба 
од сознавање, го поттикнува да открие, креира,  односно да прими 
нови знаења или начини на дејство. Решавањето на проблем или 
проблемска ситуација се состои во совладување на препреките и 
тешкотиите што стојат на патот кон целта, односно во пронаоѓање 
средства и методи со чија помош ќе се совладат тие тешкотии. Тоа 
се постигнува со увидување на суштинските врски и односи меѓу 
дадените податоци и во пронаоѓањето на нови односи што го 
сочинуваат клучот на решавањето на проблемите. Процесот на 
решавањето на проблемите се дефинира како вид ефикасно учење 
кое се одликува со: 
 а) Постоење тешкотија, нова ситуација и противречност меѓу 
познатото и непознатото. 
 б) Свесна, усмерена, творечка и сè посамостојна активност со 
чија помош ученикот се стреми, пред сè, со увидување на односите 
помеѓу познатото и непознатото и наоѓањето на вистинските начи-
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Групната работа кај проблемски задачи... 

ни за доаѓање до решение, да усвои нови знаења и принципи, 
применливи во нови ситуации. 

Решавањето проблеми се смета за највисок вид учење, затоа што 
во настојувањето да се решат противречностите, личноста мисловно 
и творечки се развива, со самото тоа што ги активира и користи 
мисловните процеси, како што се: анализа, синтеза, воочување на 
причинско-последичните врски, конкретизација, воопштување, апс-
трактното мислење итн. 

Кога наставната единица или дел од неа е поставена во вид на 
проблем со цел кај учениците да се предизвика проблемска ситуа-
ција и учениците сами со својата мисловна активност да пронајдат 
начин за решавање, со основна помош на наставникот, тогаш 
говориме за проблемска настава. Во прв план се учениците како суб-
јект со решавање на проблемот и наставникот, во втор план, како 
координатор. Проблемската настава е настава која воспоставува 
активен мисловен однос кон појавите и ги воведува учениците во 
самостојно истражување на проблемот. Предвидува систем на пос-
тапки и операции во одредени фази на наставниот час кој го анга-
жира ученикот во поставувањето и решавањето на проблемот. 
Психолошките димензии на ваквиот вид настава се: мотивација, 
момент на прифаќање проблем, идентификување на проблемот, 
совпаѓње на проблемот со личен став, усмерено мислење во решава-
ње на проблемот. Освен наведените особини на решавање на проб-
лемот, потребно е да се нагласи и дидактичкиот квалитет, односно 
се зголемува образовниот наставен чин, се развива квалитетно 
мислење и остварува воспитен ефект. 

Наставата не е проблемска настава ако немаме создадено 
проблемска ситуација во која се создава интерес и желба од страна 
на учениците таа проблемска задача да се реши. 

Како пример може да се наведе организацијата на часот од VI,  
VII, VIII и IX одделение. Во четирите подготовки на часот се 
изберени наставни форми: заедничка, индивидуална и групна. 

• Заедничка − наставникот ги кажува целите на наставната 
единица и дава упатство за работа за цело одделение. 

• Индивидуална - ученикот има зададено задача и размислува. 
• Групна - кога одделението најчесто е поделено во четири 

групи и работат во групи. Во групата учениците дават свое 
мислење и заеднички создават хипотеза, проверка на хипоте-
зата. Хипотезата или се прифаќа или се отфрла. 
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• Работата во групи има свои карактеристики кои придоне-
суваат за реализација на часот: тимска работа, социјализа-
ција, натпреварувачки дух меѓу групите, комуникативност; 
стекнување иницијативност, висок степен на мотивираност, 
самостојно учење и откривање. 

Ќе ја разгледаме подготоваката на неколку наставни единици во 
четири различни одделенија, каде што е предвидена групна работа. 

За VI одделение, наставна единица: Пресметување временски 
интервали во денови, месеци и години и проверување. 

Одделението е поделено во четири групи и сите групи дискути-
рат за својата решена задача. Се црта дијаграм во кој се вметнуваат 
групите и колона за поени. Учениците сами се вреднуваат за нивни-
те одговори: точна, неточна и делумно точнo решена задача. Се 
чуствува натпреварувачки дух меѓу групите, се чуствува задоволство 
од точно решена задача. Уште поголемо е чувството на комуника-
тивност, снаодливост и досетливост, желба за работа и знаење. 
Преку кратки прашања учениците повторуваат: Колку денови има 
една недела, еден месец? Колку месеци има една година? Колку 
години има еден век? 

Се создава проблемска ситуација во која секој ученик треба да 
пресмета за него и за неговото потесно семејство колку години, 
месеци и денови се возрасни. Како и на кој начин се пресметува 
временски интервал. Се создава хипотеза, хипотезата или се при-
фаќа или се отфрла. Учениците работат во групи со зададена задача, 
а потоа своето решение го дискутираат. Добиваат поени, а на крајот 
од часот се задава домашна работа.  

За VII одделение, наставна единица: Одредување непознат член 
во низата. 

Ако дадениот пример од учебникот (пример на низа 2,9,16,23...) 
го запишеме на табла и продолжеме да анализираме разликата 
помеѓу два соседни члена на низата е еден исти број (константен), 
тогаш станува збор за аритметичка низа и интересот и желбата за 
нови знаења постепено се намалува. Да го започнеме часот со 
создавање на проблемска ситуација.  Да ја запишеме низата на 
природните броеви, потоа ја запишуваме низата што ни е понудена 
во учебникот 2,9,16,23... Кој ни е прв член, па втор, која е разликата 
меѓу два соседни члена. Дали низата на природните броеви е 
единствена или имаме и други низи. Како и на кој начин ја 
определуваме низата. Кај учениците се активира мисловниот про-
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цес, се стават пред една тешкотија и желба за решавање на проб-
лемот. Решавање на проблемот: 

9 − 2 = 7;  16 − 9 = 7. 
Разликата меѓу два соседни члена во низата е иста, па значи станува 
збор за аритметичка низа. Се создава хипотеза се утврдува прави-
лото на низата: 

2 + 7 =9;  9 + 7 = 16; 16 + 7 = 23. 

Хипотезата се прифаќа. За да можеме да го утврдиме степенот на 
усвоеност на новата наставна материја на учениците им даваме 
наставно ливче во четири групи со една задача од различно ниво. 
Секоја од групите го искажува своето решение, потоа се дава 
домашна работа од учебникот. 

За VIII одделение, наставна единица: Подредување дропки. 
Наставникот создава проблемска ситуација запишува две дроп-

ки и сега се поставува прашање која од овие две дропки е поголема. 
За да може оваа проблемска ситуација да се реши и надмине 
учениците се стават пред тешкотија, интелектуално мисловен 
процес во кој проблемската ситуација се анализира на поедноставни 
делови (целини). Се поттикнува желбата за самостојно учење 
потпирајќи се на претходните знаења. Ако се доведат дропките до 
исти именител, ќе може да се споредат. Се создава хипотеза. Хипо-
тезата или се прифаќа или се отфрла. Со цртање на бројна права и 
наоѓање (каде стои еквивалентната дропка на правата) се врши 
споредба на дадените дропки, една генерализација. За да можеме да 
го утврдиме степенот на усвоените знаења на учениците кои 
претходно се распоредени во четири групи им даваме наставно 
ливче со по една задача, но од различно ниво. Групите го искажу-
ваат своето решение. На крајот од часот се задава домашна работа. 
 За IX одделение, наставна единица: Примена на Питаго-
ровата теорема во решавање на рамнински проблем. 

Наставникот создава проблемска ситуација. Како се однесуваат 
плоштините на квадратите над страните на правоаголен триагол-
ник. Како зависат катетите и хипотенузата во правоаголниот триа-
голник. Хипотезата се прифаќа или отфрла. Досетливост на учени-
ците каде наоѓа примена Питагоровата теорема. 

13 
 



В. Палифрова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ НА ЧАСОТ 

 
Практичен дел за VI одделение: 

Наставен предмет: Математика 
Одделение: VI 
Наставна тема: Мерење и решавање проблеми 
Наставна единица: Пресметување временски интервали во 

денови, месеци и години и проверување 
Наставни методи: разговор, демонстрација, проблемска 

ситуација, дискусија 
Наставни форми: заедничка, групна, индивидуална 
Цели на часот: -да користи календар за пресметување 

временски интервали во денови, 
недели, месеци 
-да пресметува временски интервали во 
денови, недели, месеци 
-да проценува и определува приближна 
вредност при пресметувањто 

I Поставување 
проблемска задача: 

Секој ученик да пресмета колку години, 
месеци и денови има (е возрасен) 

II Создавање 
проблемска ситуација: 

На кој начин се пресметува временски 
интервал 

III Создавање 
хипотеза-решавање на 
проблемот: 

Учениците пресметуваат временски 
интервал од година, месец, денови, 
часови 

14 
 



Групната работа кај проблемски задачи... 
 

IV Проверка на 
хипотезата: 

Примерот на која возраст се  

V Работа во групи: Учениците се поделени во 4 групи, 
секоја група добива задаче со наставно 
ливче. За евентуални нејаснотии, 
препреки во работата за помош се 
обракат на наставникот. 
Задачи за групите: 
1. Колку денови има: 
а) од 2 јануари до 5 февруари 
б) од 15 април до 15 јуни 
в) од 3 март до 19 септември 
2. Користи календар од тековната 
година за да одговориш на следните 
задачи: 
а) Колку понеделници има во октомври 
б) Колку денови има во февруари 
в) Кој е последниот ден од учебната 
година 
3. Ана е родена на 1 јануари 2005 година 
и е постара од Марко 2 години и 2 дена. 
Кога е роден Марко? 
4. Роденденот на Мими беше вчера. 
Утре е четврток. Во кој ден бил 
роденденот на Мими?  

VI Групите реферираат: Секоја од групите го искажува цвоето 
решение. 

VII Домашна задача: раб. тет. стр.10 ([5]) 
 
Практичен дел за VII одделение: 
 

Наставен предмет: Математика 
Одделение: VII 
Наставна тема: Алгебра и решавање проблеми 
Наставна единица: Одредување непознат член во низата 
Наставни методи: разговор, демонстрација, дискусија, 

проблемска ситуација 
Наставни форми: заедничка, групна, индивидуална 
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Цели на часот: - учениците се оспособуваат да 
одредуват и идентификуваат непознат 
член на низата по пат на решавање 
проблеми 
- да се развие креативно мислење и 
оспособување на учениците за 
самостојно учење по пат на  решавање 
проблемска ситуација 
- да анализираат и синтетизираат, да ги 
применуват стекнатите знаења 

I Поставување 
проблемска задача: 

Дадени се листи на броеви: 2, 9, 16, 
23,.....  Што ги поврзува броевите? 

II Создавање 
проблемска ситуација: 

- Која е разликата меѓу два соседни 
члена на низата? 
- Кое е правилото за одредување следен 
член на низата? 
- Секој број во една низа го нарекуваме 
член на низата. 

III Создавање хипотеза-
решавање на проблемот: 

- Разликата меѓу два соседни члена на 
низата е постојан број - аритметичка 
низа. 
- Правило за одредување на низата „ 
додај 7“. 

IV Проверка на 
хипотезата: 

2 + 7 = 9 
9 + 7 = 16 

V Работа во групи: Учениците се поделени во 4 групи, 
секоја група добива задаче со наставно 
ливче. За евентуални нејаснотии, 
препреки во работата за помош се 
обракат на наставникот. 
Задачи за групите: 
1. Одреди го правилото на следен член 
на низата и продолжи ја низата уште 
три члена. 
3, 6, 9, 12,..... 
2. Од следните геометриски шеми 
формирај низа. 
ΔΔΔ                 ΔΔΔΔΔ                 ΔΔΔΔΔΔΔ 
шема 1            шема 2               шема 3 
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 3. Објасни зошто во стотата шема ќе има 

106 точки. 
ΟΟΟΟΟΟΟ       ΟΟΟΟΟΟΟΟ           
ΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 
шема 1            шема 2               шема 3 
4. Одреди го правилото на низата       
4, 7, 10,...... и нацрти шеми. 

VI Групите реферираат: Секоја од групите го искажува своето 
решение. 

VII Домашна задача: учебник стр. 64 зад. 1,2,3 ([8]). 
 
Практичен дел за VIII одделение: 
 

Наставен предмет: Математика 
Одделение: VIII 
Наставна тема: Број и решавање проблеми 
Наставна единица: Подредување дропки 

Наставни методи: 
разговор, демонстрација, проблемска 
ситуација, дискусија 

Наставни форми: заедничка, групна, индивидуална 

Цели на часот: 

- учениците се оспособуваат да 
споредуват дропки и истите да ги 
подредат по пат на решавање проблеми 
- да се развие креативно мислење и 
оспособување на учениците за 
самостојно учење по пат на  решавање 
проблемска ситуација 
- да анализираат и синтетизираат, да ги 
применуват стекнатите знаења 

I Поставување 
проблемска задача: 

Дадени се две дропки     . 

- Да ги споредеме дропките. 

II Создавање 
проблемска ситуација: 

 
- Која дропка е поголема? 
- Да запишеме еквивалентна дропка на 

дропката   со именител 10. 
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- Да запишеме еквивалентна дропка на 

дропката   со именител 10. 

- Проширување на дропки. 

III Создавање хипотеза-
решавање на проблемот 

- Еквивалентните дропки да ги 
претставиме на бројна права. 
- Дропката која има поголем броител е 
поголема дропка. 

IV Проверка на 
хипотезата:    1 5 5 2 2 4 5 4

= ; ;
2 5 10 5 2 10 10 10
 

 
 

 . 

V Работа во групи: 

Учениците се поделени во 4 групи, секоја 
група добива задачa со наставно ливче. 
За евентуални нејаснотии, препреки во 
работата за помош се обраќат на 
наставникот. 
Задачи за групите: 

1. Која од дропките е поголема? 

2. Спореди ги дропките: 

а)          б)  . 

 
3. Подреди ги дропките почнувајќи од 

најмалата:   

4. Таткото на своите два сина остава  од 

имото, на својата ќерка и остава   од 

имотот, а остатокот го задржува за себе. 
По колку имот добива секој од нив? 

VI Групите реферираат: 
Секоја од групите го искажува своето 
решение. 

VII Домашна задача: учебник стр. 31 зад. 4, 5 , 6 ([9]). 
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Практичен дел за IX одделение: 
 

Наставен предмет: Математика 
Одделение: IX 
Наставна тема: Геометрија и решавање проблеми 
Наставна единица: Примена на Питагоровата теорема во 

решавање на рамнински проблеми 
Наставни методи: монолог, разговор, демонстрација, 

дискусија, проблемска ситуација, 
учење преку решавање проблем 

Наставни форми: заедничка, групна, индивидуална 
Цели на часот: -да ја искажува Питагорова теорема за 

правоаголен триаголник 
-да ја користи Питагоровата теорема 
за да реши рамнински проблем 
-генерализира 
-учениците да се оспособат за  
самостојно учење по пат на  решавање 
проблемска ситуација 
- да анализираат и синтетизираат, да 
ги применуват стекнатите знаења 

I Поставување 
проблемска задача: 

На лист хартија со точки или квадрат-
чиња цртаат правоаголен триаголник 
и квадрати над неговите страни. 

II Создавање проблемска 
ситуација: 

- Како се однесуваат плоштините на 
квадратите нацртани на дијаграмот 
(над страните на правоаголниот 
триаголник). Како зависат катетите и 
хипотенузата во правоаголниот 
триаголник. За кои триаголници важи 
Питагоровата теорема, каде се 
применува? 

III Создавање хипотеза-
решавање на проблемот: 

-Питагоровата теорема важи за 
правоаголен триаголник 
а2 + b2 = с2. 

IV Проверка на 
хипотезата: 

Се зема триаголник со страни 3 cm,  
4 cm и 5 cm; 13 cm, 12 cm и 5 cm. 
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V Работа во групи: Учениците се поделени во 4 групи, 
секоја група добива задаче со наставно 
ливче. За евентуални нејаснотии, 
препреки во работата за помош се 
обракат на наставникот. 
Задачи за групите: 
1. Пресметај ја должината на хипотену-
зата ако катетите се 6 cm и 8 cm. 
2. Колку изнесува должината на 
катетата ако едната катета е 24 cm и 
хипотенуза 26 cm. 
 3. Да се пресмета периметарот и плош-
тината на рамнокрак триаголник со 
основа 10 cm и крак 13 cm. 
4. Да се пресмета периметарот на 
правоаголник со должина 15 cm и 
дијагонала 17 cm. 

VI Групите реферираат: Секоја од групите го искажува своето 
решение. 

VII Домашна задача: учебник стр. 228 зад. 1,2 ([10]). 
 

5. АРТИКУЛАЦИЈА НА ЧАСОТ 
 
Создавање проблемска ситуација 

Во првиот дел на часот наставникот работи непосредно со цело 
одделение. Наставникот поставува проблемска задача да се привле-
че вниманието на учениците, да се активираат и да се создаде 
атмосфера на љубопитност, да се бара решение. Наставникот ги 
насочува учениците на решавање на проблемската задача и ги 
мотивира, ги запознава учениците со задачата, претставува проблем 
задача, создава проблемска ситуација, го открива проблемот во 
задачата. Учениците се ставени пред тешкотија, напнатост, активен 
мисловен процес. 

Решавање на проблемот 
Во вториот дел на часот наставникот ги дефинира задачите во 

групата. 
 Наставното ливче е составено од три дела: 
 - дел на задачата 
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 - дел на создавање проблемска ситуација 
 - дел решавање на проблемската ситуација по пат на самос-
тојно учење. 

Користејќи ги стекнатите знаења и знаењата стекнати од вовед-
ниот дел на часот учениците го решаваат зададениот проблем. Ако 
има потреба за помош учениците бараат помош од наставникот. 

Проверка на хипотезата 

Во третиот дел групите самостојно работат и се искажува пред-
ност на интерактивната настава, висок степен на мотивираност. 
Учениците кои не знаат имат желба да научат, а оние кои знаат го 
пренесуват своето знаење на другарчето кое работи во иста група. 

Извештај на групите 

 Во четвртиот дел групите реферираат: 
 - го претставуваат проблемот, 
 - поставуват хипотеза, 
 - докажуват хипотеза, 
 - ја проверуваат хипотезата (се прифаќа или отфрла). 
Во петтиот дел, работата се вреднува и се дава домашна работа. 

6. ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ПРОБЛЕМСКАТА НАСТАВА 

 
Проблемската настава е настава која воспоставува активен (мис-

ловен) однос кон појавите и ги воведува учениците во самостојно 
истражување на проблемите. Предвидува систем на постапки и опе-
рации во одредени фази на наставниот час кој го ангажира учени-
кот во поставувањето и решавањето на проблемот. 

Проблемската настава се карактеризира со следните етапи: 
 - препарација (се создава проблемска ситуација); 
 - инкубација (привиден мир во кој мисловниот процес е ак-
тивен - се формулира проблемот); 
 - илуминација (се разрешава проблемот); 
 - верификација (се врши проверка). 

За да се изведе проблемска настава учениците мора да имаат 
совладано широк спектар мисловни операции, операција запоз-
навање (добро да го познаваат проблемот − познато) и операција 
создавање (решавање на непознатото). Притоа, неопходно е објек-
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тот на сознавањето да се наоѓа во границите на интелектуалните 
способности на субјектот, но истовремено да предизвикува психич-
ка состојба на некој интелектуален напор. 

Во математиката, под проблем се подразбира задача што треба 
да се реши, да се испитува. Учебните проблеми за своето решавање 
бараат нови знаења и вештини. Тие знаења му се познати на 
човештвото, на науката, но не му се познати на поединецот или на 
учениците од одреден клас. Една задача, независно од нејзината 
сложеност, може да му создаде проблем на оној што не умее да ја 
реши, но нема да му е „проблемска задача“ за тој што умее да ја 
реши. Учебен проблем е оној елемент од проблемската ситуација, 
којшто во текот на анализата предизвикува проблем. За поста-
вување на проблемот треба да се определи суштината на тешкоти-
јата, а тоа е првиот чекор на творечкото мислење.  

Проблемската настава е најефективна тогаш кога обезбедува 
подолго самостојно, индивидуално решавање на учебниот проблем 
од секој ученик. Тоа се овозможува особено кога проблемската 
настава се комбинира со програмираната. Инаку, создавањето на 
проблемската ситуација и решавањето на соодветниот проблем се 
јавува во разни комбинации со други наставни методи, па во 
широка смисла, проблемската настава се претвора во дидактички 
систем, т.е. настава стратегија. 

Целта на проблемската настава е развивање на самостојноста, 
критичноста и творечкиот однос во мислењето и активноста на 
учениците. Нејзини задачи се: 
 − изнаоѓање патишта и начини за ефикасно и рационално 
обработување на наставниот материјал погоден за работа, односно 
учење по пат на решавање на проблеми; 
 − воведување на учениците во методологија на обработка и 
усвојување на наставниот материјал на проблемски начин; 
 − оспособување на учениците за ефикасно учење; 
 − подготовка и оспособување на учениците за адекватна 
примена на стекнатите знаења во пракса. 
 Проучувањето по пат на решавање на проблеми укажува на 
тоа дека проблемската настава дава посебни резултати во 
сфаќањето на битните врски и односи и во усвојувањето на фактите 
во наставниот материјал. При нејзиното изведување се менува 
положбата на ученикот во самиот наставен процес, ученикот се
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афирмира, се развива неговата сопствена иницијатива и сопствено 
творечко мислење. 

Во процесот на нејзиното изведување тежиштето на наставните 
активности се префрла од познавањето и помнењето на поедини 
факти, кон воочување, изведување и знаење на судови, законитости, 
правила и принципи, со чија примена ученикот е оспособен да ја 
користи и во практика. Значи, до запознавањето на содржините од 
наставата ученикот доаѓа со сопствени напори, самостојно, при што 
се оформува неговата креативност. На воочениот или поставениот 
проблем, учениците му приоѓаат разгледувајќи го од повеќе аспек-
ти, барајќи начини за негово решавање. Тие немаат задача да откри-
јат нови вистини, туку решаваат проблеми кои во науката веќе се 
решени. Како карактеристики на проблемските задачи можат да се 
набројат следниве: 
 − јасна цел што треба да се постигне; 
 − дефинирање на патиштата по кои ќе се оди за да се дојде до 
решавање на проблемите; 
 − мотивирање и насочување на мисловната активност на 
учениците кон решавање на проблемот; 
 − одржување на релативно високо ниво на интензитет и нап-
натост во процесот на учењето; 
 − развивање на способностите кај учениците за самостојна и 
творечка работа; 
 − јакнење на самодовербата кај учениците на основа доживу-
вање на успехот и градење на мотивациони услови за совладување 
на новите тешкотии и задачи во учењето. 
 Проблемската ситуација може да се создаде на повеќе на-
чини, но во наставната практика најчесто се применуваат следниве 
начини: 
 А) јасно поставување на проблемот од страна на наставникот; 
 Б) создавање ситуација во која од учениците се бара сами да 
ги разберат и да ги формулираат проблемските содржини во неа; 
 В) создавање ситуација со повеќе или помалку објаснување 
на проблемот, но според логиката на барањето на решението, уче-
никот доаѓа до дополнителни проблеми, предвидени уште при него-
вото поставување. 

Постојат и случаи кога во процесот на наставата, решавајќи 
некоја задача, ученикот самостојно открива нов проблем што не го
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предвидел наставникот при планирањето и подготовката на наста-
вата. Анализирајќи ја проблемската ситуација поставена од настав-
никот, учениците покрај тоа што бараат начин на решавање на пос-
тавениот проблем, треба да вршат одредени воопштувања на таа 
ситуација или да ја споредуват со некоја веќе позната. Всушност, 
проблемската настава во себе вклучува задача со која се создава 
проблемска ситуација, самостојна и творечка работа на учениците 
во врска со задачата, откривање нови својства и релации и нивно 
засновување врз проверени факти и генерализации. 

При организирањето на проблемската настава се почитуваат 
следните принципи: 
 − наставната содржина која се обработува се организира на 
тој начин што се тргнува од општото кон поединечното. Поимите 
што се обработуваат не се даваат во готова форма, туку се користи 
начин на кој учениците можат да дојдат сами до суштествените 
својства (признаци); 
 − Наставата започнува со предходни (неопходни) знаења, со 
самостојна работа и создавање на проблемска ситуација; 
 − Новите поими и принципи се искажуваат и стекнуваат 
преку активноста на учениците со решавање на дадениот проблем и 
преку суштинско објаснување од страна на наставникот, до прифа-
ќањето на новите поими. 
 − Се користи соодветен систем од знаци (искази, букви, 
шеми, формулари), класификација на конкретни објекти и анализа 
на информации; 
 − Покрај другите активности што ги нуди проблемската 
настава, неопходно е да се каже дека кај ученикот се формира сис-
тем од методи и начини на умствена активност за дадена и опре-
делена проблемска ситуација. 
 − На ученикот треба да му се даде на располагање неопходни 
извори на информации и истите да ги користи во текот на неговата 
анализа и систематизација; 
 − Во текот на својата работа ученикот треба да добива пов-
ратна информација за неговото работење неопходна за оценување и 
самооценување. 
 Со поставувањето на проблемската задача во почетната фаза 
на наставниот час и со постепено решавање на дадениот проблем се 
постигнуваат следните дидактички ефекти: 
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 - со организирањето мисловни операции во процесот на 
учењето во насока на изнаоѓање одговор на поставеното прашање во 
голема мера се рационализира учењето; 
 - се овозможува доминација на предвидениот предмет на 
работа; 
 - се олеснува разбирањето и усвојувањето на појавите, 
процесите и законите што се изучуваат; 
 - се обезбедува поголема трајност и применливост на 
стекнатите знаења; 
 - се овозможува структуирање на наставниот час според 
специфичноста на внатрешната структура на наставната единица. 
 Во полето на образовните ефекти можат да се вбројат и 
следните: 
 - зголемување на обемот на знаење; 
 - зголемување на трајноста на стекнатите знаења; 
 - применливост на стекнатите знаења; 
 - значајно смалување на грешките во мислењето; 
 - подобро сфаќање на суштината и законитостите; 
 - поголема оспособеност за самостојна работа и учење; 
 - развој на критичкото мислење; 
 - развој на творечкото мислење и работата; 
 - флексибилност и флуентност во мислењето; 
 - можност за истражувачки принцип. 
 Воспитните ефекти се изразуваат во: 
 - насоченоста кон целта; 
 - желбата за соработка со другите; 
 - истрајноста во решавањето на проблемот; 
 - иницијативноста; 
 - тенденција за користење на мисловните и логичките 
операции итн. 
 За да се реализираат овие ефекти проблемската задача треба 
да одговара на следните барања: 
 - јасно и конкретно да е формулирана; 
 - на главниот проблем да се приоѓа реално, практично и од се 
она што учениците ги опкружува во непосредната околина; 
 - сите составни делови (прашања) да претставуваат помали 
проблемски задачи; 
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 - централни да бидат неколку типични примери и случаи кои 
најизразено ја репрезентираат појавата или законитоста што се 
изучува. 
 Секоја наставна единица во себе содржи изразит проблем, па 
затоа наставникот треба од наставните содржини да изврши избор 
кој дава можност за обработка во вид на проблем. Возраста на 
учениците е, исто така, важен фактор кој треба да се има во предвид 
при изборот на проблемските задачи. 
 Проблемските задачи се засновани на принципите на логич-
ното мислење и имплицираат одредена структура процес на учење 
која битно се разликува од вообичаената структура на наставниот 
час.  
 Иако ефектите од примената на проблемската настава се 
видливи и значајни, би било грешка овој вид на учење да се смета за 
единствена, универзална форма на учење, тргнувајќи пред се од 
фактот што секоја содржина не е погодна за обработка на овој 
начин. 
 Учењето по пат на решавање на проблеми ретко се јавува во 
својот најчист облик. Оптимални резултати во наставата се постиг-
нуваат кога таа се комбинира со други наставни пристапи и форми 
на учење, односно со разни наставни форми на работа, како што се: 
групна форма, работа во парови, работа со помош на наставни лив-
чиња и примена на најразлични наставни средства.  

7. ЕДУКАТИВНА ФУНКЦИЈА НА ПРОБЛЕМСКАТА НАСТАВА 
 

Проблемите и конфликтите кои секојдневно се присутни во 
порите на животот во современото општество бараат решавање што 
во себе имплицира мисловна активност и ангажираност на секоја 
индивидуа, единка. Во таа насока наставата како општествена 
функција треба да ги оспособи учениците за решавање проблеми. 
Како нов иноваторен облик проблемската настава е едно од 
средствата за постигнување на таа цел бара "целосно ангажирање на 
сите субјекти, максимално активирање, владеење со културата на 
учење, културата на работа, културата на однесување ... кое се 
заснова на потполна активност на ученикот". Одлучувачко значење 
има свесната активност регулирана и управувана со човечката свест. 

Тргнувајќи од нејзината основа, развивање, самостојност, 
критичност и творештво во мислењето и ученичката активност,
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проблемскиот систем на настава во целост ја остварува својата 
воспитно-образовна функција, притоа менувајќи ги наставните 
цели и задачи во насока на творечко и критичко мислење, 
усвојување култура на самостојна работа и способност за откривање, 
создавање и решавање проблеми како теоретски така и практични. 
Затоа во центар ги става креативноста и ефикасноста во наставата, 
зголемување на успехот во учењето преку зголемување на транс-
ферот и активирање на порано стекнати знаења, но со акцент на 
нивната поврзаност и примена во нови ситуации, нивна трајност, 
рационализација во учењето, односно непрекинато испитување на 
употребливоста на наставните содржини со оглед на еволуцијата на 
интелектуалните способности на учениците, пред се нивното 
мисловно активирање во процесот на учење, во насока на 
намалување на грешките во мислењето и развој на критичко и 
творечко мислење, флексибилност и флуентност во мисловниот 
процес, способност за чувствување, забележување, издвојување, 
дефинирање и самостојно решавање на проблемот што е нејзина 
образовна функција. 

Бидејќи наставата е воспитно-образовен процес, воспитниот 
елемент на проблемската настава има за цел кај учениците да 
развие позитивен однос кон работата, самодоверба и мотив за 
поголема активност, но и иницијативност, снаодливост, одговор-
ност, дисциплинираност, точност, доследност, совесност и други 
позитвини човекови особини, колективен дух и желба за соработка 
со други, интерес и воодушевување. 
 Може да се заклучи дека проблемската настава придонесува 
за развој на интелектуалните способности на ученикот,  ја намалува 
пасивноста на ученикот во наставниот процес, се спротиставува на 
стереотипните и шаблонски прашања и правила, со нејзина при-
мена се постигнува рационализација на наставното време при усво-
јување на знаењата и поголема трајност и примена на стекнатите 
знаења што се нејзини дидактички ефекти. Таа, како еден од 
облиците на организација на современата настава, влијае врз мис-
лењето во насока на логичност и креативност. 
 Може да се каже кај проблемската настава е настава во која 
усвојувањето на нови знаења е по пат на активно учење или уште 
може да се каже учење по пат на откривање. Учењето со откривање 
има за цел кај ученикот да го развие процесот на логичко мислење 
за да може да ги сфати и разбере основните идеи на содржината од
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било кој предмет и да се формира навика на сознајна активност и 
ученикот учествува во процесот кој произведува знаења. Не треба да 
се сфати дека учениците учат за да се здобијат со богат фонд на 
знаења за определени предмети, туку да научат да мислат матема-

тички, историски и сл.  
Со овој начин на учење кај ученикот остава траги за користење и 

примена на стекнатите знаења во кое било поле од секојдневниот 
живот. Учениците се оспособуваат како врз основа на една дадена 
информација да произведуваат нови информации и да ги развијат 
вештините на поставување и проверување на хипотезата.  

Добро е да се истакне улогата на наставникот во учењето по пат 
на откривање. Наставникот во почетокот го истакнува проблемот 
(темата) и дава почетни насоки за работа. Тој е ангажиран постојано 
да посредува, ги води учениците, ги насочува и поттикнува во 
работата. Со тоа на учениците им се дава помош, се насочуваат и 
како главна цел се оспособуваат за самосотојна работа.  

8.  АНКЕТА 

Наставните содржини од природните науки, имаат поголема 
можност за примена на проблемската настава, па оттука про-
излегува дека предметот математика изобилува со содржини кои 
представуваат богат извор можности за примена на проблемската 
настава. 
 За да можам со право и одговорно да зборувам за проблем-
ската настава во основното образование направив анкета во учи-
лиштето во кое работам ООУ„Атанас Новичански“, с. Нова Маала, 
на 110 ученика (испитаници) со различна структура од  VI до IX 
одделение.  
 На анкетниот лист го имаше следното прашање: 
1. Мислам дека трајно знаење стекнувам кога: 
 а) Вежбам самостојно; 
 б) Со демонстрација; 
 в) Наставникот предава со концепт на табла; 
 г) Наставникот само предава; 
             д) Решавам проблемски задачи; 
 е) Има групна дискусија; 
 ж) Се применуваат аудио - визуелни средства. 
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Добиени се следните резултати: 
 

 ученици проценти 
Кога самостојно вежбам 18 16,4% 
Со демонстрација 10 9,1% 
Наставникот предава со 
концепт на табла 

5 4,5% 

Наставникот само предава 2 1,8% 
Решавам проблемски 
задачи 

55 50,0% 

Групна дискусија 12 10,9% 
Кога се применуваат аудио 
- визуелни средства 

8 7,3% 
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ПРОЕКТИ ЗА ПРИМЕНА НА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА  
ВО СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ 

Адријана Тодорова 1 

    
Проект претставува детално истражување на важна тема по прет-

ходно разработен план ([1]). Тој, како наставен метод, е најблизок до 
детската игра, онаа во која детето зема улога од светот на возрасни-
те и се обидува да реши некој проблем. Притоа наставникот не би 
требало да го контролира „играњето“ доминирајќи, за да не ја 
намали инвентивноста и слободата на детето. Тој треба да сора-
ботува со него, да му помага навестувајќи го проблемот, а не да му 
дава готови решенија ([2]). При барањето решение за проблемот 
ученикот е мотивиран да истражува и стекнува нови знаења со цел 
да стигне до крајниот продукт. Токму затоа изучувањето на геомет-
риските тела е најпогодно преку проект. Преку крајните продукти на 
проектите за геометриските тела се гледа нивната примена во секој-
дневниот живот, а притоа се утврдуваат и се продлабочуваат знае-
њата за нив. Во овој мој труд се осврнувам на три од проектите кои 
ги имам работено со учениците: 

• Слатка математика (2011); 
• Млади архитекти и ѕидари (2015); 
• Геометрико и Геометрика (2016). 

1. НАСТАВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТИТЕ 

Заедничките цели на сите три проекти се следниве: 
• Идентификување и препознавање на геометриски тела; 
• Идентификување на елементите на геометриските тела; 
• Изучување на геометриски тела; 
• Цртање мрежа на геометриски тела; 
• Развивање на креативно мислење кај учениците. 

Во проектите „Слатка математика“ и „ Геометрико и Геометрика“ 
реализирани се и целите: 

• Пресметување на плоштина и на волумен на геометриски 
тела; 

• Креирање задачи. 
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Како посебна цел за „Слатка математика“ е да се направат слатки 
во форма на геометриски тела, на „Млади архитекти и ѕидари“ − да 
се направи куќа, а на „Геометрико и Геометрика“ − да  се изработат 
кукли од геометриски фигури и од геометриски тела. 

2. ПРОЕКТ: СЛАТКА МАТЕМАТИКА 

Проектот „Слатка математика“ е работен во учебната 2010/2011 
година со учениците од осмо одделение (последна генерација 
осумгодишно образование) во склоп на темата Геометриски тела. 
Краен продукт на проектот беше изработка на слатки во форма на 
геометриски тела и креирање мини збирка задачи за слатките 
(геометриските тела) кои ги изработиле. Задачите кои водеа до 
реализација на поставените цели се следниве: 

• Барање рецепт за слатки; 
• Изработка на калапи за слатки во форма на геометриски 

тела; 
• Приготвување слатки; 
• Аранжирање на слатките; 
• Креирање задачи. 

Поврзаноста на целите на проектот со задачите за реализација 
на истиот е претставена на Слика 1, Слика 2 и Слика 3. 
 

 
Слика 1.
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Слика 2.  

 
Слика 3. 

 

2.1. ТЕК НА ПРОЕКТОТ 

2.1.1. ПОДГОТОВКА 
  

Во првата фаза на учениците им се детално образложени целите 
на проектот и нивните задолженија. Формирани се групите на тој
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начин што во секоја група има избрано ученици со различни 
капацитети, за да може секој во групата да изврши различна задача. 
Во секоја од групите има лидер на групата којшто може да ја 
координира работата на групите. Во оваа фаза групите треба да 
направат подготовки за проектот, односно да ги испланираат актив-
ностите на групите како и времето во кое ќе ги сработуваат. 
 

2.1.2. ИСТРАЖУВАЊЕ 
 

Групите беа задолжени да направат истражување за да најдат 
рецепт за слатки. Истражувањето требаше да биде направено од 
повеќе извори, меѓу  кои требаше да има и интернет истражување. 
Од повеќе рецепти требаше да изберат еден според кој ќе работат. 
Групите  подготвија извештај за нивното истражување. 

 
2.1.3. ИЗРАБОТКА НА ПРОДУКТ 

 
Во третата фаза учениците имаа задача да изработат калапи за 

слатки со кои ќе изработуваат слатки во форма на геометриски тела.  
Во оваа фаза тие имаа и изработка на слатки. Требаше да  ги 
запишат димензиите на готовото геометриско  тело, за да можат да 
постават задачи во врска со него. Според изработените слатки 
геометриски тела тие составија мини збирка задачи. 

 
2.1.4. ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 
Учениците својот проект го презентираа преку изработена пре-

зентација, а слатките беа наменети за прославата на патрониот 
празник на училиштето. Изработените слатки од учениците како и 
задачите креирани за нив беа следните.  

 

A) Правилна четириаголна пирамида. 
1. Кое геометриско тело е претставено на Сликата 4? Колку 

основни рабови има? 
2. Каде паѓа подмножјето на висината на правилна пирамида? 
3. Каква геометриска фигура претставуваат ѕидовите на пира-

мидата, и како се вика нивната висина? 
4.  Ако пирамидата со основа квадрат и со основен раб 6 cm, бочен 

раб 7 cm, има маса од 40 g, најди ја нејзината густина. 
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Слика 4. 

 
Б) Правилана триаголна призма (Слика 5). 
1. Каков вид на призма е телото на сликата, ако се знае дека 

основните рабови и се по  8 cm? 
2. Најди ја бошната плоштина  на оваа призма, ако H=10 cm, a 

a=8cm. 
3. Meѓу величините a, H, B, M и P, да се најдат непознатите ако 

М=280 , а H=8dm. 
 

 

 
Слика 5. 

 
В) Коцка со раб од 4 cm  (Слика 6). 
1. Телото на сликата има вкупно  _____ рабови, _____ темиња и 

______ страни и се вика _______. 
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Слика 6. 

 
2. Напиши ја формулата за плоштина и волумен на телото на 

сликата. 
3. Пресметај ја плоштината на коцката со раб 4 cm. 
4. Нади ја дијагоналата на коцка со раб 4 cm. 

 
3. ПРОЕКТ-МЛАДИ АРХИТЕКТИ И ЅИДАРИ 

 
Проектот е работен во учебната 2014/2015 година, со учениците 

од осмо одделение (завршно одделение, последна генерација 
осмолетка) во склоп на темата Геометриски тела. Како краен про-
дукт на проектот е куќа во форма на геометриско тело во форма на 
шестаголна призма со покрив конус.  За изработка на ѕидовите на 
призмата претходно требаше да изработат тули. Задачи коишто беа 
потребни за реализација на следниот проект се следните: 

• Изработка на тули –геометриски тела 
• Пресметки и цртежи во Геогебра за изработка на тулите 
• Изработка на куќа. 
Секоја од задачите соодветствува на одредена цел односно цели. 

Поврзаноста на целите со задачите за овиј проект е прикажана на 
Слика 7 и Слика 8. 
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Слика 7. 

 
Слика 8. 

 
3.1. ТЕК НА ПРОЕКТОТ 

       
3.1.1. ПОДГОТОВКА 
 
Во оваа фаза освен формирањето на групите , учениците ги 

утврдуваа потребните ресурси за проектот и правеа план за тековни-
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те работи. Правеа проценка на времето потребно за активностите  и 
истото го планираа. 

 
3.1.2. ПРЕСМЕТКИ 

 
 Во фазата пресметки  учениците правea пресметки за 
големината и формата на тулата со која би биле изградени 
ѕидовите. Првата задача им беше да ја одредат формата на тулата , 
каков вид на призма претставува таа. За одредување на формата на 
тулата постапија на следниот начин: 

1. Нацртаа проекција од надворешниот ѕид на куќата и ги 
повлекоа дијагоналите за да го одредат центарот на 
правилниот многуаголник ( Слика 9). 

 
   Слика 9. 

 
2. Потоа нацртаа кружница која има ист центар со центарот на 

правилниот шестаголник  за да можат да го нацртаа другиот 
шпестаголник кој  е проекција на внатрешниот ѕид, како што 
е претставено на Слика 10. 
 

 
Слика 10. 

 
3. Во последниот цртеж (Слика 11) за одредување на основата 

на тулата –призма ја цртаат и проекцијата на внатрешниот ѕид-
правилен шестаголник чии темиња лежат во пресеците на 
кружницата и дијагоналите на веќе нацртаниот  шестаголник кој е 
проекција на надворешниот ѕид. Од цртежот се гледа дека основите
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на тулите призми се  трапези. Учениците даваа објаснување зошто 
се рамнокраки трапези. Едната основа на тулата е трапезот нацртан 
со зелена боја. Другите пет се складни на нив. 

 
Слика 11. 

Откако ја утврдуваат формата на тулата , дека таа е права призма 
со основа рамнокрак трапез, ја добиваат следната задача за 
одредување на димензиите на тулата : 

Висината на призмата е 30 cm. Основите на трапезите се 20 
cm и 30 cm, a кракот е  10 cm. Пресметај ги димензиите кои 
недостасуваат за да може да ја изработите тулата. 
Пресметките проверете ги во Геогебра. 
Пресметките кои ги направија учениците се прикажани на Слика 12, 
проверката направена во Геогебра (Слика 13), a пресметката за 
покривот  е прикажана на Слика 14. 

    Слика 12. 

  
                                                                            Слика 13.
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Слика 14. 

 
3.1.3. ИЗРАБОТКА НА ПРОДУКТ 

 
По направените пресметки, изработуваa тули во форма на 

четириаголни призми со основа трапез. На Слика 15 е претставена 
мрежата нa тулите, a на Слика 16 е претставена готовата тула. 

 

 
                                          Слика 15.
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                                 Слика 16. 

 
3.1.4. ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 
Презентирањето на проектот учениците го правеа со своја 

презентација при што го опишуваа начинот на пресметување и из-
градба на нивната куќа. Готовиот продукт е прикажан на Слика 17. 

 

 
                                       Слика 17.
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4. ПРОЕКТ: ГЕОМЕТРИКО И ГЕОМЕТРИКА 
 

Проектот е работен во 2015/2016 година со ученици од шесто 
одделение. Целите на овој проект се препознавање и идентифику-
вање на геометриските тела и нивните елементи, како и правење 
разлика помеѓу тела и фигури. Краен продукт се изработени кукли 
од фигури −  Геометрика, и, Геометрико – од тела и поставување на 
задачи во врска со составните делови од телата на куклите. 

Задачи кои водат до реализирање на целите на овој проект се: 
• Изработка на кукла со геометриски тела (3Д форми) 
• Изработка на кукла со геометриски фигури (2Д форми) 
• Поставување задачи за својствата на деловите од тело-

то на куклите. 
Целите и задачите кои водат кон реализација на нив се претставени 
на Слика 18 и Слика 19. 

 

 
Слика 18. 
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Слика 19. 

 
4.1. ТЕК НА ПРОЕКТОТ 

       
4.1.1. ПОДГОТОВКА 

 
Со оглед на возраста на учениците, во оваа фаза им беа даде-

ни детални инструкции за нивната работа во овој проект. Беа поде-
лени во групи и со помош на наставникот ги поделија своите задол-
женија во групите. По утврдувањето и набавката на ресурсите уче-
ницте беа подготвени за изработка на крајниот продукт. 

 

4.1.2. ИСТРАЖУВАЊЕ 
  
За да можат да ги изработат куклите од геометриски тела 

учениците мораа претходно да го проучат геометриските тела и да 
видат како се тие направени. За таа цел отвараа кутии во различни 
форми (геомтриски тела) и даваа предлози за изработка на нивните 
кукли.  

  
4.1.3. ИЗРАБОТКА НА ПРОДУКТ 

 
Во оваа фаза учениците цртаа скица за изгледот на своите кукли, 

Слика 20. Како нареден чекор со помош на наставникот ги изра-
ботуваа мрежите на геометриските тела (Слика 21, Слика 22). 
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                      Слика 20                                   Слика 21 

             
                  Слика 22                                          Слика 23 
 

Откако ги изработија геометриските тела и ги исекоа геометрис-
ките фигури од хартија, почнаа да ги прават своите кукли (Слика 23, 
Слика 24, Слика 25, Слика 26). 

 
                                              

 
      Слика 24                                                    Слика 25
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        Слика 26                                                      Слика 27 

 
Готовите продукти се прикажани на Слика 27 и Слика 28. 
 

 
                                 Слика 28                                     Слика 29 

 
Потоа  секоја група составуваше задачи за своите кукли, кои 

беа за препознавање и идентификување на деловите на геометрис-
ките тела и нивните елементи. 

 
4.1.4. ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 
По изработувањето на проектот секоја група ги презентира-

ше своите изработки. На крај е организиран квиз со поставените за-
дачи во кој учествуваа сите ученици и се натпреваруваа меѓусебно. 

Дел од прашањата кои ги содржеше квизот се следниве: 
1.  Кој дел од телото на Геометрика е круг? 
2.  Каде се трапезите? 

а) нозете на Геомерика; 
б) рацете; 
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в) стапалата; 
 3.   Која фигура е телото на Геометрика? 
 4.   Кои 3D форми се рацете на Геометрико? 
 а) правилни триаголни призми; 
 б) правилни четириаголни призми; 
 в) правилни триаголни пирамиди; 
 г) правилни четириаголни пирамиди; 
 5. Кои 3D форми се нозете на Геометрико? 
 

5. ЗАКЛУЧОК 
 

Мотивираноста на учениците за учество во проекти е голема. 
Тие преку нив ја гледаат примената на математиката во секојднев-
ниот живот и потребата од неа. Во овие три проекти на коишти се 
освранав во овој труд, максимално беше ангажирањето на ученици-
те и целите беа во потполност реализирани. Секој ученик ја исполни 
својата задача според индивидуалните можности и го надополни 
своето знаење за геометриски тела. 
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ИНТЕРНЕТ АПЛИКАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ МАТЕМАТИКА   
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ТРЕТО ДО ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ   

Жанко Митрески  1 
Билјана Цветкоска  1 
Никола Скендеров  1 
Елизабета Манеска  1 
Влатко Грујовски  1   

Присутноста на информациско-комуникациските технологии 
(ИКТ) во образованието, во последните неколку години е сè поизра-
зена. Моментално во Македонија постојат само класични тестови и 
материјали за учење математика во основното образование преку 
интернет, па така, нашата цел е да направиме интерактивна интер-
нет апликација која ќе се користи како забавна игра или алатка за 
учење и тестирање по предметот математика за основно образова-
ние.  

Информатичката технологија во денешното современо општес-
тво е присутна во секој аспект на секојдневниот живот, па така и во 
образованието. Интернетот претставува непресушен извор на ин-
формации кои учениците ги користат за да направат некои нови 
истражувања, кои ќе им помогнат во образовниот процес, а и 
понатаму во надградувањето на идната професија.  

Во светски рамки, постојат илјадници специјализирани страници 
за изучување на предметот математика. Она што може да се најде на 
тие интернет страници е што самиот материјал е интерактивен и е 
креиран врз процес на игра и со тоа им овозможува на учениците да 
се забавуваат, а истовремено да научат нешто ново и полесно да го 
совладаат материјалот ([4], [5], [6]). Спротивно на тоа, интернет 
страниците на македонски јазик содржат класични квизови со пра-
шања и четири понудени одговори. На истите тие страници можат 
да се најдат линкови на квизови и материјали од интернет страници 
на стански јазик. Бидејќи во наставата за основно образование 
примената на ИКТ е задолжителна ([11]), наставниците имаат пот-
реба од повеќе интерактивни квизови по математика на македонски 
јазик. 

1. ОПИС НА АПЛИКАЦИЈАТА 

Интернет апликацијата претставена во овој труд има цел да го 
подобри успехот на учениците во основното образование по предме-
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тот математика. Со апликацијата сакаме да го поттикнеме интересот 
на учениците преку сликовити примери и со логички задачи, а 
истовремено да го зголемиме и интересот за предметот математика. 
Оваа апликација има  повеќе фунцкии како што се совладување на 
нов непознат материјал и за увежбување на материјалот, а главната 
функција е утврдување на успехот на учениците.  Апликацијата е во 
развој и сè уште не е јавно достапна за тестирање. 

Основните корисници на апликацијата се наставниците и учени-
ците во основно образование, поточно од трето до шесто одделение. 
Наставникот може да ги избира задачите кои ќе им бидат понудени 
на учениците, задачите кои ќе бидат дел од наставни ливчиња и 
тестови, како и да води евиденција за успехот на учениците и 
просекот на цело одделение. Наставникот може да ги организира 
задачите од веќе понудената листа задачи, како и да постави барање 
за нови. Од друга страна пак, иако учениците се примарна цел на 
апликацијата, имаат ограничен пристап до карактеристиките на 
апликацијата. Тие можат да читаат лекции, начини на решавање, да 
решаваат тестови со задачи избрани од наставникот и да гледаат 
сопствени индивидуални резултати. 

Со цел да се ограничи пристапот до одредени карактеристики од 
апликацијата, корисникот мора да е автентизиран во системот. 
Поради тоа, пред да има пристап до апликацијата, корисникот мора 
да се најави со сопствено корисничко име и лозинка, претставено на 
Слика 1: 

 
Слика 1. Форма за најава на корисникот на апликацијата. 

Откако најавата ќе биде успешна, зависно од улогата на корисни-
кот, наставник или ученик, се формира апликацијата. Во главното 
мени од апликацијата, корисникот може да избере: евалуација,
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тестови или вежби по одделенија. Модулот за тестови е достапен 
само за наставниците и е подетално објаснат во делот кој следува. 

 
А)  Тестови 
 
Модулот за тестови е достапен само за наставници бидејќи содр-

жи форма за избор на задачи и генерирање на тестови и наставни 
ливчиња. При креирање на тестови, наставникот најпрво мора да 
избере одделение. По изборот на одделение, следува избор на тема-
та од која се задачите и ниво на тежината на задачите. Изборот на 
тема и тежина на задачите е прикажан на Слика 2. 

 

Слика 2. Избор на темата и нивото на тежина на задачите. 

Откако ќе се избере нивото на тежина, на корисникот му е прика-
жана листата од задачи зависно од параметрите кои ги избрал. 
Секоја задача може да биде избрана за да биде вклучена во задачите 
за креираниот тест. Користејќи го панелот за администрација, нас-
тавникот може да внесе нови прашања и задачи за избраната тема 
како и да прави промена на веќе постоечки прашања. 

 
Б)  Евалуација 

 
Модулот за евалуација е достапен и за наставникот и за учени-

ците, но со ограничен пристап. Наставникот има целосен пристап, 
може да гледа успех по одделенија, индивидуален успех на ученици, 
резултати од тестови, како и да додава дополнителни поени за 
активност на час. Како и претходно, наставникот прво мора да избе-
ре одделение, па подмодул за успехот на учениците. Откако ќе бидат 
избрани задолжителните параметри, корисникот ќе добие детални 
информации во табеларен приказ. Од друга страна, ученикот доби-
ва само лични податоци за успехот по предметот математика: оцен-
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ки и поени од тестови, оценка напишана од наставникот и листа од 
направени вежби од апликацијата. Модулот за евалуација со карак-
теристики дозволени за наставникот и модулот за евалуација на 
ученикот се прикажани на Слика 3 и Слика 4, соодветно. 

Слика 3. Тек на работа на наставникот при избор на модул за     
евалуација за резултатите од тестови на еден ученик. 

Слика 4.  Тек на работа на ученикот при избор на модул  
                     на евалуација за личните резултати. 
 
Потребите на наставникот и на учениците од едукативната апли-

кација диктираат лимитирање на пристапот до одредени каракте-
ристики. Поради таа причина, горенаведените модули се поделени 
зависно од улогата на корисникот.  
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В)  Вежби по одделенија 

Модулот за вежби по одделенија содржи математички лекции за 
одредени теми, објаснување на начинот на решавање на задачите, 
како и вежби со задачи од избраната лекција. Овој модул е достапен 
за сите корисници, меѓутоа, примарни корисници се учениците, со 
цел да го подобрат знаењето по предметот математика. 

Корисникот на овој модул прво избира тема на која сака да рабо-
ти. По изборот на темата, на корисникот му е прикажано текстуално 
објаснување, запознавање со тематски поими, дефиниции и пример 
задачи со детално објаснување на начинот на решавање. Поставе-
носта на модулот за обработка на темата содржи: наслов на тема, 
дефиниции и запознавање со поими од избраната тема, решавање 
на задача со објаснување на постапката. По избор на корисникот, 
после обработката на лекцијата, опционално е решавање на низа 
задачи од истата тема. На пример, за темата „Споредба на броеви од 
бројна оска“ ([8]), прикажана е текстуална задача и бројна оска. Во 
овој тип на задачи, ученикот треба да направи споредба на броеви 
со избор на соодветниот знак (поголемо, помало или еднакво), како 
што е прикажано на Слика 5. 

 

 Слика 5. Задача од низата на задачи после обработка на  
                             избраната тема (Споредба на броеви од бројна оска). 

Доколку избраниот одговор е точен, се прикажува порака за точен 
одговор. Во спротивно, се прикажува точниот одговор, како и објас-
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нување на постапката за решавање на таа задача, како што е прика-
жано на Слика 6. 

 

            Слика 6. Приказ на порака за погрешен одговор и  
                 објаснување на начинот на решавање на задачата. 

Предноста на ваквата апликација е тоа што доколку ученикот 
згрешил во задачата може веднаш да провери каде згрешил и да 
научи. Од друга страна пак, наставникот има предност во тоа што 
веднаш ги добива резултатите од учениците.  

 
2. ЗАКЛУЧОК 

 
Неизбежно е дека информатичките науки и математичките нау-

ки не можат едни без други. Целта на нашата интернет апликација е
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да се поттикне креирањето на идни интернет апликации кои како 
електронски помагала ќе бидат електронско дополнение на посто-
ечките пишани збирки со задачи или работни листови. ИКТ со 
побрзото процесирање на поголема количина на податоци, побрза-
та обработка во споредба со човекот овозможува креирање на ин-
тернет апликации кои ја олеснуваат работата на наставниците и 
учениците. Се надеваме дека во иднина ваквите интернет аплика-
ции ќе бидат се повеќе искористени во образованието за како пома-
гало, квиз, тест или вежби.  
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ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРСКАТА ПРОГРАМА GEOGEBRA ПРИ 
ИЗУЧУВАЊЕ НА СОДРЖИНИ ОД АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА 

Александра Арсовска 1 

 
Во наставата по математика кај нас доминира традиционалниот 

начин на работа: предавање-увежбување-оценување на постигања-
та, кој несомнено е квалитетен и можеме да кажеме дека нашите 
ученици ги стекнуваат потребните математички знаења. Меѓутоа, 
потребите и очекувањата кои пред учениците ги поставува реалниот 
современ живот не се низа од видени и познати ситуации, туку 
токму спротивното: ситуации и околности кои се нови и единствени, 
а како во нив ќе се снајдеме зависи од тоа какви искуства сме 
стекнале, што сме научиле и колку сме подготвени наученото да го 
обединиме и примениме. Доброто образование треба, на некој 
начин и во одредена мера, да го имитира реалниот живот. Тоа треба 
да ги оспособи учениците за живот надвор од училиштето со тоа 
што низ различни училишни активности ќе го поттикнува развојот 
на учениците и ќе им дава можност за создавање и унапредување на 
различни способности. 

Цели на овој труд се: 
−  Да се опишат некои модели на современа настава по матема-

тика во кои доминира експерименталната работа на учени-
ците како што се учење со откривање, истражувачка настава 
и проектна настава; 

− Да се покаже примената на програмата GeoGebra во реализи-
рање часови во кои доминира експерименталната работа на 
учениците;  

− Да се покаже примената на програма GeoGebra во реализи-
рањето на наставните часови по математика при изучување-
то на  темата  Аналитичка геометрија. 
 

1. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 
 

Наставната програма како збир од теми и содржини за одреден 
профил е основа за реализација на наставата во училиштата. Детал-
но подготвената наставна програма подразбира поврзување на со-
држините со целите на наставниот процес како и поврзување со 
потребите и барањата на пазарот на трудот. Наставните програми
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точно ја определуваат и формулираат мисијата, визијата, целите и 
стратегиите за развој на современо училиште ([3]). 

Основното поаѓалиште во процесот на планирање и програми-
рање на наставниот процес се целите. За да биде наставата ефектив-
на, потребно е да се постигнуваат поставените цели на наставната 
тема. За да се постигнат целите на наставната тема, потребно е тие 
да бидат доволно јасни и прецизно дефинирани, бидејќи само така 
може наставникот да избере соодветни постапки за мотивирање на 
учениците, техники и средства и да ја оцени нивната постигнатост. 
Исто така не може да се побие фактот дека целите не ја обезбедуваат 
структурата на наставната тема, без да се мешаат во соодветниот 
избор на вежби и активности. Значи, при определување на целите 
на наставната тема, не треба само да се каже што се очекува, како 
резултати на поучување и учење, туку и со чија помош содржини и 
со кои активности ќе се дојде до резултатите, дадени како цели. 
Затоа начинот на дефинирање на наставните цели, кој го предлага 
современата наставна технологија, се одликува со зголемена 
инструменталност. Тој се состои во тоа што целите на наставата се 
дефинираат преку резултатите во наставата, изразени во активнос-
тите на учениците и тоа такви што може наставникот или некој друг 
експерт да ги препознае. 

 Општа цел на наставата по математика е ученикот: да развие 
став кој води кон натамошно изучување и примена на математика-
та; да постигне самодоверба во примена на стекнати математички 
вештини за наоѓање, користење и презентирање на математичките 
аргументи; да ја разбира значајноста и веродостојноста на добиени-
те резултати; да ја цени убавината, моќта, корисноста и интернацио-
налната димензија на математиката и да извлекува задоволство од 
постигнатите резултати; да ги користи стекнатите вештини и знае-
ња во секојдневни ситуации, како и при примена на математиката 
во другите предмети и да развива логичко, критичко и креативно 
математичко мислење ([4]). 

За постигнување на целите на Наставната програма по матема-
тика (стекнување знаења и вештини за примена на математичките 
знаења и искуства во секојдневни ситуации), задолжително е да се 
применуваат современи активни техники и методи на работа, бидеј-
ќи техниките на активно учење поттикнуваат ефикасна примена на 
стекнати вештини и знаења во идентификување, опишување, објас-
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нување, докажување, развивање на критичко мислење и при донесу-
вање одлуки.  

 
2. ПРИМЕНА НА ИКТ ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 

 
Развитокот и достапноста на компјутерите и интернетот овозмо-

жуваат осовременување на наставата со примена на современи 
информациско комуникациски технологии. За да може технологија-
та да го подобри квалитетот на наставата, неопходно е да се приме-
нуваат соодветни модели на настава во кои ќе доминира самостојна-
та работа на ученикот. Наставникот треба да го води ученикот кон 
самостојна работа, систематски и континирано да го оспособува,  да 
му помогне да стане самостоен во процесот на учење и да ја поттик-
нува одговорноста кај ученикот за сопствениот успех и напредокот 
во наставата по математика. Процесот на индивидуализирање на 
наставата не е едноставен и бара голем труд и умешност на настав-
никот. Наставникот треба да ги земе предвид различните типови 
ученици; да применува различни наставни методи и техники соод-
ветни на ученикот овозможувајќи им да напредуваат според своите 
можности. Унапредување на квалитетот на наставата подразбира 
меѓу другото и модернизација на наставниот процес со помош на 
современи наставни средства, односно со користење на современи 
информациски технологии. Примената на информациски техноло-
гии во наставата ја поддржува тенденцијата на државата за научна и 
техничка писменост, за подготовка на кадри за широка примена на 
научните достигнувања и за обучување на кадри кои тие 
достигнувања понатаму ќе ги развиваат и усовршуваат ([2]). Инфор-
мациско-комуникациската технологија (ИКТ) ги промени нашите 
секојдневни активности на многу начини. Тие промени се највидли-
ви кај учениците во основните и средните училишта. Информатич-
ката технологија, а посебно компјутерите и интернетот играат сè 
позначајна улога во општеството, што имплицира на нивно поак-
тивно вклучување во образованието. Комбинацијата на ИКТ и ин-
тернетот отвара многубројни можности за креативност и иноватив-
ност, но и приближување на наставните содржини на учениците. 

Современата настава по математика со примена на компјутери 
во наставата овозможува да се направат промени во организацијата 
на наставните часови со цел подобрување на квалитетот на настава-
та и развивање на способности кај учениците за самостојно истра-

57 
 



А. Арсовска 

жување и продлабочување на математичките содржини. Експери-
менталната работа има важна улога во методиката по математика 
бидејќи е поврзана со евристичките стратегии и идеи. Евристичката 
метода се однесува на водењето, поттикнувањето и насочувањето на 
ученичките идеи за наоѓање решенија на проблемите (задачите) и 
за стекнување нови знаења преку разговор (евристичен дијалог). 
Евристичниот метод можеме да го примениме во наставата по мате-
матика така што при изучување на нови наставни содржини учени-
ците можат прво експериментално да ги истражуваат новите содр-
жини, а потоа заедно со наставникот да преминат на построго 
математичко ниво ([2]). Експерименталната работа во наставата по 
математика може да се реализира со примена на компјутери во 
наставата. Користењето на компјутери во наставата ја поттикнува 
мотивацијата кај учениците, наставата е забавна и бара нивно 
активно учество, при што тие несвесно вложуваат напор што резул-
тира со усвојување на нови содржини. Постојат разни компјутерски 
програми кои можат да се користат во наставата по математика. Во 
нашите училници најупотребувана е програмата за динамична гео-
метрија GeoGebra, која e преведена и на македонски јазик, интуи-
тивна е и лесна за совладување, а бидејќи е популарна ширум све-
тот, секојдневно расте бројот на достапни математички содржини 
изработени во оваа програма кои може да се користат во наставата. 
Предноста на програмата GeoGebra е што таа е бесплатна, лесно 
достапна за преземање, а може да се користи и без да биде инстали-
рана на компјутерот, а со подршка од интернет. Еден од линковите 
на кој бесплатно може да се преземе GeoGebra за инсталирање на 
компјутер или како апликација за мобилен телефон е линкот [6]. 

 
3. ПРИМЕНА НА GEOGEBRA ВО НАСТАВАТА  

ПО МАТЕМАТИКА 
 

GeoGebra е интуитивна и едноставна математичка програма која 
ги поврзува геометријата, алгебрата и анализата. Програмата 
конструира точки, вектори, прави, многуаголници, криви во рамни-
на, црта графици на функции кои може динамички да ги менува со 
што се менуваат и нивните алгебарски својства. Обратно, парамет-
ри, равенки, координати и наредби можат да се внесуваат и потоа да 
се менуваат со што ќе се менуваат од нив зависните конструирани 
геометриски објекти. Изразите во алгебарски прозорец одговараат
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на објектите во геметриски прозорец и обратно. GeoGebra генерира 
динамичен цртеж на интернет страница (аплет), што овозможува 
учениците да учат самостојно дома следејќи ги аплетите подготвени 
од наставникот. Цртежите од GeoGebra можат да се пренесуваат 
како слики и во други програми и презентации. Наставникот може 
сам да изработува аплети, но може да презема готови материјали од 
интернет и да ги менува и прилагодува за свои потреби и да им 
посочува на учениците интернет страници и групи за GeoGebra каде 
што можат да користат аплети, интерактивно да решаваат задачи и 
да разменуваат искуства со други љубители на математиката. 

Динамичната програма за геометрија GeoGebra е погодна и за 
експериментирње за време на наставните часови и дома. Учениците 
можат да ја користат програмата за да ги цртаат цртежите што им се 
бараат во задачите, брзо и прецизно, да ги решаваат задачите или 
да ги проверуваат нивните решенија, но и на повисоко ниво, да 
испитуваат својства на прави и криви, да донесуваат заклучоци за 
заемни односи помеѓу нив и слично. Часовите на кои се применува  
GeoGebra се интересни за учениците, а прецизните цртежи, визуе-
лизацијата на апстрактните поими и анимацијата позитивно вли-
јаат на мотивацијата на ученикот, разбирањето на наставната содр-
жина и развивањето на самостојност во процесот на учење.  

Во продолжение се дадени примери во кои може да се види при-
мената на GeoGebra при изучување на содржини од аналитичка 
геометрија. Примерите се решавани во GeoGebra 5.0. 

Пример 1. Што претставува пресекот на конус со рамнина ? 
Решение. За да можат учениците да ги разберат конусните пре-
сеци, односно да согледаат како со промена на положбата на една 
рамнина се менува формата на конусниот пресек, може да користат 
интерактивен аплет изработен во GeoGebra. На аплетот е прикажан 
конус и рамнина. Со поместување на црвените точки кои се наоѓаат 
на рамнината на која лежи основата на конусот и на пресечната 
рамнина и со поместување на црвената точка која лежи на кружни-
цата на основата на конусот, ќе се поместуваат рамнината и конусот, 
а учениците ќе можат да го воочуваат пресекот на рамнината со 
конусот и да утврдат каква крива претставува. На следните слики се 
дадени неколку различни ситуации што се добиваат со поместување 
на црвените точки од аплетот: 
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 Слика 1.  Елипса.                              Слика 2. Кружница. 
 

Ако рамнината ги сече сите изводници на конусот и притоа не е 
паралелна со основата на конусот, тогаш пресекот претставува зат-
ворена крива која се нарекува елипса (Слика 1) ([1]). 

Ако рамнината е паралелна со основата на конусот, тогаш пресе-
кот е затворена линија која се нарекува кружница. Кружницата е 
всушност специјален случај на елипса (Слика 2) ([1]). 

 

 

 

 

 

                                 

 
                    

      Слика 3. Парабола.                                       Слика 4. Хипербола. 

Ако рамнината е паралелна само со една изводница на конусот, 
тогаш конусниот пресек е отворена крива која се нарекува парабола 
(Слика 3) ([1]). 

Ако рамнината е паралелна со две изводници на еден двоен 
конус се добиваат две раздвоени неограничени криви кои се 
нарекуваат хипербола (Сликa 4) ([1]). 
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Пример 2. Градинарска конструкција  на елипса во GeoGebra. 
За да го дефинираме поимот елипса згодно е да го изведеме 

следниот експеримент. На рамна површина на одредено растојание 
забодуваме две клинчиња. За клинчињата ги врзуваме краевите на 
еден конец, чија должина е поголема од растојанието меѓу 
клинчињата. Ако конецот го оптегнеме со еден молив, при така 
оптегнат конец, моливот ќе испише крива затворена линија која се 
вика елипса. Францускиот филозоф и математичар Рене Декарт 
(1596−1650), кој се смета за основач на аналитичката геометрија, 
вака механички конструираната елипса ја нарекол ”градинарска 
конструкција”. Оваа конструкција на елипса можеме да ја изведеме 
во GeoGebra  (Слика 5), (преземено од интернет страницата [8]). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Слика 5. Градинарска конструкција на елипса. 

Како што се гледа на Слика 5, должината на конецот е растоја-
нието меѓу точките А и В, односно должината b. Неа можеме да ја 
менуваме со поместување на крајните точки. Меѓу точките А и В 
произволно е избрана точка С. Точките F1 и F2 се клинчињата од 
”градинарската конструкција”. Нивното меѓусебно растојание може 
да го менуваме со поместување на точките, но тоа растојание мора 
да биде помало од должината на конецот. За да ја конструираме 
елипсата, треба прво да конструираме кружница со центар во F1 и
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радиус  r AC1 =  и кружница со центар во  F2 и радиус r BC2 = . 

Потоа ќе ги најдеме пресечните точки F  и G  на овие две кружници. 
На овие пресечни точки ќе им вклучиме трага. Со поместување на 
точката С која се наоѓа меѓу точките А и В, точките F  и G со своите 
траги ќе опишуваат елипса. Ако сакаме да добиеме трајна трага, ќе 
ја повикаме алатката за ГМТ (loсus), па ќе кликнеме на едната пре-
сечна точка, потоа на точката С и на другата пресечна точка, па на 
точката С. Со менување на растојанието од А до В и на растојанието 
од F1 до F2 ќе се добиваат елипси кои се разликуваат меѓу себе по 
формата.  

Целта на користење на овој аплет на наставен час на кој се изу-
чува елипса е учениците со помош на визуелизација самостојно да 
го дефинираат поимот за елипса и да откријат некои нејзини свој-
ства. Од конструкцијата, учениците можат да воочат дека точките 
што лежат на елипсата го имаат својството збирот на растојанијата 
од секоја од нив до двете дадени точки е константен и да откријат 
дека ако растојанието од А до В е помало од растојанието од F1 до F2, 
конструираните кружници нема да имаат пресечни точки, што 
значи дека нема да може да се конструира елипса. Исто така може 
да се дискутира за формата на елипсата, да се заклучи во кој случај 
елипста станува хипербола и сл.  

Пример 3. Конструкција на елипса и хипербола со помош на 
тангенти во GeoGebra. 

На Слика 6 и на Слика 7 се прикажани елипса и хипербола 
конструирани во GeoGebra со помош на тенгенти. Се избира круж-
ница со центар во точката В и точка С што лежи на кружницата. 
Потоа се избира точка А која се наоѓа внатре во кружницата и со 
алатка се конструира симетрала на отсечката АС. Потоа се вклучува 
трага на симетралата и со поместување на точката С се гледаат 
трагите на симетралите на отсечката АС. Тие симетрали се всушност 
тангенти на елипса со фокуси В и А. На Слика 6 симетралата на АС е 
обоена со црвена боја и се гледа елипсата која ја опишуваат 
симетралите кои се всушност тангенти на елипсата. Ако точката А ја 
избереме надвор од кружницата, тогаш симетралите на АС ќе бидат 
тангенти на хипербола чии фокуси ќе бидат точките А и В (Слика 7). 

Овој аплет може да се примени на часови за увежбување на 
изучените содржини од елипса и хипербола, така што наставникот 
откако ќе даде упатства за конструкција, ќе бара од секој ученик
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индивидуално да ги конструира елипсата и хиперболата и да бара 
од нив да претпостават, а подоцна и да докажат (индивидуално или 
со помош на наставникот), зошто добиените тангенти опишуваат 
елипса, односно хипербола. 
 

                    
 
 

 
 

 
 

                      
 

      Слика 6.            Слика 7.                                                   

Пример 4. Конструкција на  хипербола во GeoGebra со дадени 
чекори на конструкција. 

Во овој пример е прикажан уште еден начин на конструкција на 
хипербола, со тоа што прво е прикажана слика на која се дадени 
чекори на конструкцијата опишани по хронологија на извршување 
и која ги содржи алатките со кои се извршувани наредбите како и 
вредностите на објектите (Слика 10). Чекорите на конструкција се 
многу корисни за учениците поради тоа што можат самостојно да 
разберат некоја конструкција во GeoGebra, а самостојното открива-
ње на текот на конструкцијата ќе води до откривање на својства на 
објектот и можност учениците подолготрајно да го помнат она што 
го разбрале и научиле и да го применуваат во изработка на слични 
конструкции и во разни задачи. За да ги иницира наставникот уче-
ниците самостојно да конструираат хипербола, на пример, може да 
им ги даде чекорите на конструкција (Слика 10) за време на часот 
или за домашна работа и да бара од нив да ја конструираат хипербо-
лата, а потоа да објаснат зошто некои точки од конструкцијата 
опишуваат такво геометриско место. Барањето од учениците 
самостојно да извршат некоја конструкција по претходно зададени 
чекори на конструкција е погодна алатка за работа со надарени 
ученици. Доколку се работи за конструкција што треба да биде 
презентирана пред целиот клас, надарениот ученик може да ја 
подготви и презентира на час за нови содржини или на час за вежби
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зависно од целите што сакаме да ги постигнеме со самата 
конструкција, а доколку се работи за конструкција со содржини кои 
не се предвидени за изучување, тогаш ученикот може да го 
презентира аплетот на часовите за додатна настава.  

Конструкцијата на хиперболата чии чекори на конструкција се 
дадени на Слика 8,  е претставена на Слика 9. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 8. 

 
Слика 9.
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Современата настава ја поддржува теоријата на конструктивност 
во учењето која се залага за тоа ученикот со самостојна активност, 
врз основа на сопствено искуство, да доаѓа до сопствени откритија и 
да стекнува знаења, додека улогата на наставникот е да избере 
соодветни наставни методи, форми и извори на знаења и да ги 
поттикнува и насочува учениците. Стратегијата за учење со 
откривање,  истражувачката настава и проектната настава се 
модели на настава кои одговараат на целите на теоријата на 
конструктивност. Учење со откривање е искуствено учење кое се 
одвива во реалноста или во виртуелна реалност. Во реална ситуаци-
ја, ученикот може да види како се одвива некој експеримент во 
научното истражување. Ако реалното истражување не е возможно 
или не е достапно, се користат симулации при што во наставата по 
математика исклучително корисна е симулацијата добиена со 
користење на компјутерски програми, особено со програми за дина-
мична геометрија. Во продолжение е даден пример како може 
компјутерската програма GeoGebra да се примени при реализирање 
на наставен час со користење на моделот учење со откривање при 
изучување на наставната единица „Некои практични примени на 
максимумот и минимумот“ како дел од темата „Диференцијално 
сметање“ која се изучува во четврта година во гимназиско образо-
вание. Наставникот создава проблемска ситуација поставувајќи ја 
задачата како во следниот пример.  

Пример 5. Во кружница со радиус r 1=  да се впише правоаголник 
со максимална плоштина. 

Овој проблем е од отворен тип и има повеќе начини на реша-
вање. Наставникот треба добро да го испланира и успешно да го во-
ди часот во кој ќе применува учење со откривање. На почетокот на 
часот, наставникот  ги иницира учениците да го дефинираат проб-
лемот и преку бура на идеи да дискутираат дали задачата има реше-
ние и дали тоа е единствено, на кој начин може да се дојде до реше-
ние и слично. Учениците размислуваат и водени од наставникот 
дискутираат за дадениот проблем. Во компјутерската програма 
GeoGebra наставникот треба да направи модел на кружница. Во неа 
е впишан произволен правоаголник. Им се објаснува на учениците 
како да го користат аплетот. Учениците ќе ја придвижуваат точката 
А на аплетот (Слика 10) со што ќе се менуваат должините на страни-
те на правоаголникот и ќе набљудуваат како притоа се менува
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плоштината, а податоците за страните на правоаголникот и плош-
тината добиени при истражувањето ќе ги запишуваат во табелата на 
аплетот. Понатаму, наставникот бара од учениците врз основа на 
собраните податоци да постават хипотеза за решението на задачата. 
Наставникот им објаснува на учениците дека компјутерската симу-
лација овозможува да се насети решението на проблемот со внима-
телна анализа на добиените мерки за плоштина на правоаголникот, 
меѓутоа тоа е само претпоставка и учениците треба да знаат дека 
задачата не е решена, бидејќи секоја хипотеза треба да се докаже. 
Наставникот бара од учениците врз основа на аплетот (Слика 10) да 
ја определат функцијата чиј график е даден со кривата на аплетот. 
Врз основа на промените што ги воочуваат учениците со промена на 
параметрите, односно со поместување на точката А на Слика 10, тие 
треба да го претпостават можното решение, односно да постават 
хипотеза. Откако ќе постават сопстена хипотеза, со кликнување на 
копчето „хипотеза“ од аплетот во GeoGebra ќе можат да ја видат 
хипотезата што ја поставил наставникот, а таа гласи: ”Правоаголни-
кот има најголема плоштина кога неговите страни се еднакви, 
односно кога тој е квадрат”. Наставникот им објаснува на учени-
ците дека треба поставената хипотеза во задачата да ја решаваат со 
примена на правилата за пресметување на екстремни вредности со 
помош на изводи. Учениците  на хартија  ја докажуваат хипотезата 
што ја поставиле, односно ја решаваат задачата и врз основа на 
решението заклучуваат и решаваат дали треба да ја прифатат или 
да ја отфрлат хипотезата. Доколку поставиле хипотеза која треба да 
се отфрли, наставникот им помага да согледаат каде грешат и да 
постават нова хипотеза. Откако ќе завршат со самостојната работа 
со кликање на копчето „решение“ на аплетот (Слика 11), учениците  
го гледаат решението што го подготвил наставникот. 

При подготовка на час во кој ќе применува модел на учење со 
откривање, на наставникот ќе му треба повеќе време да ги подготви 
материјалите. GeoGebra овозможува изработка на сопствени интер-
активни материјали, наречени интернет страници со аплети. Тоа 
значи, конструкциите изработени во GeoGebra може да се издвојат 
од GeoGebra како програми и да се вметнат како интерактивни и 
динамични слики на интернет страница. Вообичаено, овие интернет 
страници содржат наслов, кратко објаснување, задачи и прашања 
(најчесто ги изработваат наставниците за учениците). Учениците 
можат да користат вакви интерактивни аплети на училиште и дома, 
а за да ги користат активно не е неопходно да знаат да користат
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GeoGebra. Олеснително за наставниците е кога применуваат аплети 
во GeoGebra, не мора самостојно да ги изработуваат.  

 

 
Слика 10. 

 

 
Слика 11.
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Постои интернет страница ([7]) која содржи бесплатни образов-
ни материјали изработени од наставници од целиот свет. Сите 
материјали се издадени со Creative Common лиценца што значи 
дека се достапни и бесплатни за некомерцијално користење, однос-
но наставниците можат да ги преземат и да ги користат во ориги-
нална верзија, но уште подобро, можат да ги менуваат и приспосо-
буваат за сопствените потреби со наведување на изворниот автор. 
Има и други интернет страници со содржини и интерактивни апле-
ти интересни и корисни за учениците, како на пример, интернет 
страницата [9]. Исто така, постои и форум за корисниците на 
GeoGebra ([6]) каде што корисниците си даваат поддршка со поста-
вување и одговарање на прашања поврзани со GeoGebra. Интерак-
тивните аплети можат да се постават директно и на интернет 
страницата [7] и да станат достапни за јавноста. Во моментов, на 
оваа интернет страница можат да се најдат над 10000 интерактивни 
аплети. 

GeoGebra може да се користи и при испитување на својства и 
цртање на графици на функции (линеарна, квадратна, експоненци-
јална, логаритамска, тригонометриски функции, дробно-рационал-
ни функции и сл.), при конструкции на триаголник и четириагол-
ник, дефиниција и примена на определен интеграл итн. 

 
4. ЗАКЛУЧОК 

 
Во овој труд е истакната важноста на експериментирањето во 

наставата по математика кое им помага на учениците самостојно да 
доаѓаат до откритија и заклучоци во наставата, да добиваат идеи за 
решавање на проблемите, да развиваат креативно и критичко 
мислење, како и да можат во поголема мера да го разберат она што 
го научиле. Самостојната работа на ученикот со помош на 
наставникот е основната цел на современата настава. Наставникот 
треба да го води ученикот кон самостојна работа, систематски и 
континирано да го оспособува,  да му помогне да стане самостоен во 
процесот на учење и да ја поттикнува одговорноста кај ученикот за 
сопствениот успех и напредокот во наставата по математика. 
Современата настава го прати развојот на технологијата, односно 
настојува во образовниот процес да се воведат нови наставни 
средства и помагала со кои ќе им се приближи математиката на 
учениците и ќе се мотивираат учениците за самостојна работа.  

При користење на компјутерите во наставата, наставникот треба 
да има предвид дека методиката на наставата по математика 
претходи на технологијата, што значи дека наставникот мора прво

68 
 



Примена на GeoGebra во Аналитичка геометрија 
 

да ги постави образовните цели, а потоа да избира соодветни ИКТ 
алатки. Во спротивно, ако технологијата се користи неиспланирано 
или прекумерно, може да има негативен учинок во наставата, 
односно учениците нема да се здобијат со потребните знаења и 
вештини предвидени со наставните цели. Учениците треба да разбе-
рат дека компјутерите можат да им помогнат во процесот на учење, 
но сепак, учениците мора примарно да ги совладаат основните 
аритметички операции, да решаваат равенки и системи равенки и 
на хартија. Наставникот треба да ги запознае учениците со различ-
ните пристапи во процесот на учење, да им овозможи достапност на 
наставни материјали и алати кои потикнуваат креативност и да ги 
насочува кон активно вклучување во наставниот процес и кон 
стекнување на знаења и вештини со самостојна работа. Да се осов-
ремени наставата по математика не значи целосно да се напушти 
традиционалната настава. Мудриот наставник треба да знае да ги 
искомбинира позитивните работи од овие два типа  настава. 
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ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА СОГЛАСНО 
НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  
(1996 − 1998, 2007 − 2009 и 2013 − 2015) 

Лидија Кондинска 1 

Гордана Анастасова 2 

Снежана Стојановска 2 

 

1. ВОВЕД 

Од оперативна смисла термините подготовка и планирање на 
наставата се дидактички поврзани.  Тоа значи, за наставата да биде 
успешна, рационална, квалитетна и навремено реализирана потреб-
на е нејзина ефикасна и ефективна подготовка и планирање. За 
успешно реализирање на наставата не е доволно нејзиното плани-
рање да ги задоволи само основните барања и принципи. Потребно 
е наставникот да ги обезбеди потребните услови за работа и барања 
од практичен карактер кои се однесуваат на стручно-содржинската, 
организациско-техничката и методско-креативната страна на нас-
тавниот процес. Подготвувањето на условите и барањата ќе биде 
многу поуспешно и поцелосно ако наставникот однапред ги осмис-
ли и одреди времето и местото за нивна реализација. 

Современите дидактички и методски принципи, како и развојот 
на образовната технологија ја модифицираа улогата на наставникот 
во наставниот процес. Неговата традиционална улога (пренесувач 
на знаења) се очекува да биде покреативно организирана и рализи-
рана, ставајќи го акцентот врз процесот со којшто ученикот учи, от-
колку што учи. 

Во подготовката и планирањето на наставата според современа-
та дидактика треба да бидат целосно и еднакво опфатени сите неј-
зини елементи и фактори. Притоа се очекува да бидат со големо 
внимание планирани и организирани активностите на учениците, 
тие да бидат активни субјекти во текот на наставниот процес. Тоа ќе 
се постигне доколку се посвети посебно внимание на диференцира-
ниот пристап на работа со учениците. Наставникот при реализација 
на наставата по математика својата улога ја сведува на организацис-
ка, насочувачка, поддржувачка, поттикнувачка и слично. Квалите-
тот на планирањето и подготвувањето на наставата по математика 
зависи од приодот на наставникот во својата работа и тоа: 
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• наставникот добро да ги познава, на пример, условите за рабо-
та во училиштето, барањата во наставната програма по математика, 
предзнаењата на учениците, нивниот интерес и слично; 

• наставникот да ги предвидува очекуваните исходи; 
• наставникот да го планира со посебен акцент процесот на поу-

чување и учење, како и да обезбеди повратна информација. 

2. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА  
      НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 

Поимите планирање и подготовка на наставата различно се 
користат. Кога се зборува за планирање на наставата се мисли и на 
подготовка, и обратно, кога се користи терминот подготовка се 
мисли и на планирање. Понекогаш овие два термини се објаснуваат 
и се користат како посебни, но и тогаш тие тешко можат да се 
разграничат. Тоа е така бидејќи во практиката се меѓусебе испреп-
летени, па тешко е издвоено да се разгледуваат.  

Планирањето и подготвувањето како активности зависат една од 
друга и само во интегрирана форма можат на наставникот да му 
обезбедат квалитетна настава. Нивно разграничување може да се 
направи од практични причини и притоа секој го има следното 
значење: 

• Планирање на наставата е мисловен процес во кој елементите 
на наставниот процес (цел, содржина, форми и методи, време, 
средства и активности на наставникот и ученикот, оценување на 
постигањата на учениците) се ставаат во меѓусебна врска и притоа 
може да се очекува посакуваниот ефект од неа. 

• Подготовка на наставата, што претходи на планирањето, како и 
она што следи потоа и директно предходи на практичното изведува-
ње на наставата, претставува сплет од најразлични мисловни, 
посебно, практично-оперативни активности кои се блиски или 
идентични со оние што се изведуваат во текот на наставниот процес.   

Осмислувањето на наставниот процес по математика во кој ќе се 
постигнуваат поставените цели е најважна обврска на наставникот. 
Тој тоа ќе го постигне ако редовно го планира и подготвува изведу-
вањето на наставата по математика. 

Планирањето и подготвувањето на наставата е процес кој: 
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• помага јасно конкретизирање и дефинирање на целите на 
наставата; 

• дава прегледност на целите и приоритет во реализација на 
наставата; 

• овозможува посистематско размислување, односно поврзување 
на целите на наставата и активностите за нивно успешно постигну-
вање; 

• овозможува да се владее со саканите промени; 
• бара соодвето избирање на начинот и критериумите за прове-

рување и вреднување постигнување на поставените цели; 
• ја зацртува визијата на наставата по математика; 
• создава кај секој наставник чуство на стручна компететентност 

за математика, но и да има лична или групна (со други колеги од 
училиштето или надвор од училиштето) одговорност за постигнува-
ње на целите; 

• дава придонес за навремена координација и корелација со 
другите предмети. 

Планирањето и подготовката на наставата по математика овоз-
можуваат нејзино реализирање без тешкотии, а не врз одлуки 
донесени ad-hoc со започнување на наставниот час по математика. 
Секако дека не може наставникот однапред се да предвиди што ќе 
се случи на часот. Тоа значи дека сите одлуки не може да ги донесе 
пред почетокот на наставниот час по математика. 

3. ВИДОВИ ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА  
      НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 

Планирањето и подготвувањето на наставата по математика 
може да се врши за покус или за подолг период, да биде во детали 
изработено или глобално, да опфаќа само дел од содржините или 
целите, или да се однесува на целата програма. Имајќи ги предвид 
овие карактеристики може да се зборува за три вида на планирање 
и подготвување на наставата: за целата учебна година, односно за 
целата наставна програма по математика − наречено годишно (или 
глобално или догорочно планирање); за одредено време од учебна-
та година, односно за дел од содржините кое обично се нарекува 
среднорочно или тематско, и, за одделна наставна единица, односно 
за еден или за блок-часови − наречено дневно планирање и подго-
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товка (или оперативен план или краткорочно планирање) на 
наставен час. 

Сите три вида планирање и подготвување меѓусебе се тесно 
поврзани и произлегуваат едно од друго како што е дадено со 
шемата: 

 

 

Тоа зборува дека планирањето и подготвувањето на наставата по 
математика се постигнуваат преку аналитичко-синтетички пат, што 
значи наставникот при планирање и подготвување на наставата по 
математика тргнува од општите цели на наставната програма, преку 
посебните цели на одделните теми, сѐ до оперативните цели на 
секоја наставна единица и обратно. 

Секој од споменатите видови планирање и подготвување има 
точно определена намена. Од тоа произлегува структурата на секој 
вид планирање, како и нивото на кое се изработува планирањето. 

4. ЗОШТО Е НЕОПХОДНО ПЛАНИРАЊЕТО ЗА НАСТАВАТА 
ПО МАТЕМАТИКА ВО ПИСМЕНА ФОРМА 

Присутно е мислењето дека планирање на наставата по матема-
тика е мисловен процес, па дури дека тоа е само празно сонување, 
најчесто заради немање материјални средства или нагледни сред-
ства. Наспроти тоа, искуството на наставниците-планери потврдува 
дека планирањето на наставата во писмена форма е подребно затоа 
што: 

• целите и активностите стануваат појасни и попрегледни; 
• се одбегнува празното сонување; 
• одлуките се со подобар квалитет; 
• наставникот се ослободува од помнењето; 
• на напишаниот план се гледа од поинаков агол; 
• полесно се анализира и коригира планот пред реализација на 

наставата; 
• наставникот се чуствува посигурен и владее со ситуацијата на 

часот;  
• патот кон целта е појасен; 
• кога тие не се напишани не се доволно јасни; 

Годишно, 
глобално 

Етапно, 
тематско 

Дневно, 
оперативно 
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• наставникот полесно се подготвува и ги насочува своите актив-
ности на поучување и активностите за учење на учениците; 

• напишаните цели поттикнуваат задоволство и мотивираност 
кај наставниците при нивната реализација; 

• полесно се прави анализа на наставата по реализацијата, која е 
добро да остане во пишана форма. 

Со планирање на наставата се создава основа за квалитетна 
настава, креативност во осмислување и подготвување на активнос-
тите за како да се постигнат очекуваните исходи. 

5. ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА  
      ВО НЕКОИ ПЕРИОДИ 

Во овој дел од трудот, со спомнување на видовите планирања 
што се законска обврска наставниците (одделенските наставници и 
наставниците по математика во предметна настава) во основното 
образование, ќе  се направи нивно споредување за 1996 − 1998, 2007 
− 2009 и 2013 − 2015 согласно промените на наставните програми по 
математика за тие периоди. За секој вид на планирање ќе се согледа 
структурата и пристапот за изработување на секоја компонента. Тоа 
ќе се направи од аспект на нивното изработување за време на 
реализирање на споменатите наставни програми по математика за 
основното образование (1996 − 1998, 2007 − 2009 и 2013 − 2015). 

5.1. ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 1996 − 1998 

Во периодот 1996 − 1998 година со воведување на новите настав-
ни програми по математика во основните училишта на Република 
Македонија се реализираа два проекти: „Активна настава интерак-
тивно учење“ и „Чекор по чекор“ (во предметна настава „Чекор по 
чекор до критичко мислење“). Половина од основните училишта 
беа опфатени со проектот „Активна настава интерактивно учење“, а 
другата половина со проектот „Чекор по чекор“ („Чекор по чекор до 
критичо мислење“ во предметна настава).  

Присутни беа сите три вида (глобално, тематско планирање и 
планирање на наставен час или оперативен план) планирања на 
наставата по математика и во двата проекти. 

Во активната настава−интерактивно учење присутни се елемен-
ти на проучување на проблемот. Во нашата стручна комуникација 
тој израз често се заменува со истражување. Истражувачката актив-
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ност на ученикот во овој вид настава дава обележје на проблемска 
настава, заради наставните ситуации во кои ученикот учи по пат на 
решавање проблеми. Истражувањето во активната настава се одви-
ва низ следните глобални фази: проучување на изворите на знаење, 
создавање на проблемска ситуација и самостојна работа на ученикот 
(индивидуална, во тандеми или групи). 

Наставникот во активната настава требаше да планира наставни 
ситуации во кои доминираат постапките за истражување на одреден 
проблем по математика, кој претставуваше фокусирана тема на 
предметот математика во одделението во кое реализираше настава.  
Имено, во текот на седмичната артикулација во наставното време се 
организираше процес во кој беа застапени повеќе активности, про-
цес во кој доминираше проблемскиот карактер и самостојната 
работа на учениците, кој бараше да се одвива и надвор од училни-
цата: планирање, наставни активности (набљудување, истражува-
ње), систематизација и вреднување.  

Интеграцијата беше еден од основните поими и прашања во 
врска со трите видови планирање на наставата по математика 
според програмата „Чекор по чекор“ („Чекор по чекор до критичко 
мислење“). Затоа може да се рече дека интеграцијата во наставата 
по математика претставуваше едно од основните барања на совре-
мената дидактика на која беше засновата програмата „Чекор по 
чекор“ („Чекор по чекор до критичко мислење“). Преку интеграција 
на наставате се создаваше поголема можност за практично користе-
ње и применување на знаењата од математика. Во наставниот 
процес наставникот требаше наставните содржини од математика 
да ги поврзува на разни начини и во различни насоки. Тоа е 
потребно не само за појасно и покомплетно запознавање на 
содржините по математика од страна на учениците, туку и за откри-
вање на нужната поврзаност на знаењата со секојдневните животни 
ситуации. Само на тој начин на математиката нема да ѝ се префрла 
дека е одвоена од животот и практиката, односно дека сѐ уште  
следи некои стари белези и карактеристики. Значаен момент врз кој 
секој наставник требаше да се задржи во рамките на содржинската 
подготовка за обработка на наставната тема по математика, како и 
за секоја наставна содржина, беше интеграцијата. Уште при општа-
та подготовка за наставата (при правење на годишниот план) нас-
тавникот требаше да води сметка за содржинско-функционалното 
поврзување на наставниот материјал, како помеѓу темите од пред-
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метот математика, така и меѓу математиката и другите наставни 
предмети од истото одделение.  

Претходоно кажаното беше основа за појава на таканаречена 
меѓупредметна интеграција. Исто така, овие обиди беа пропратени 
со тешкотии при планирање на интеграција на содржините меѓу 
предметите во предметна настава, која ќе овозможи тие да бидат 
интересни и достапни за сите ученици, надминување на непремост-
ливите разлики меѓу уметностите, општествените и природните 
науки и слично. Но, искуствата покажаа дека интеграцијата меѓу 
предметите е возможна и дека може од делумна да премине во 
целосна, со постепено  залагање на наставниците и работа во тимо-
ви, посебно во предметна настава. 

Моделите за планирање од трите вида се разликуваат заради 
различниот акцент што беше во наставниот процес по математика. 
Сепак, при планирање на наставата се тргнуваше од содржините и 
целите во наставните програми по математика кои беа конкретизи-
рани и јасни. 

5.2. ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 2007 − 2009 

Со концепцијата за деветгодишно основно образование (2007), 
севкупните залагања за осовременување на наставниот процес во Р. 
Македонија и во светот се насочени кон стекнување на квалитетни и 
функционални знаења на учениците кои ќе обезбедат успешно 
продолжување на нивното понатамошно образование. Притоа, 
поимот знаење се сфаќа многу пошироко од усвојување на факти и 
памнење на податоци.  

Концептот именуван како курикулум фокусиран на дететeто, 
промовира нови педагошки вредности во образованието чиј извор 
се бара и се наоѓа во личноста на ученикот како субјект кој учи, во 
неговите потенцијали, интереси, афинитети, вредности и севкупни 
залагања за успех. Основа на овој концепт е хуманизирање на среди-
ната за учење и развој на сензибилитет во приодот кон ученикот. 
Притоа, концепцијата на наставните програми по математика од 
прво до деветто одделение негуваат интерактивен стил на изведба 
на наставата кој се базира на следните принципи: мисијата за обра-
зование во секое образовно општество, различни приоди кон секој 
ученик условен од неговите индивидуални способности, развој и на-
предок на секој ученик, споделување на одговорноста на наставни-
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кот и ученикот за успех или за неуспех во напредувањето, еднакви 
шанси и квалитетно образование на сите ученици.   

Концепцијата на наставните програми по математика ги има 
елементите на процесно развојната стратегија на програмирање. 
Но, сѐ уште е присутна преголема конкретизација и операционали-
зација на целите, кои доведуваат до ограничување на слободата на 
наставниците и може да се рече дека повеќе доминира целната 
наставна стратегија на програмирање при нивното изработување.  

При планирање на наставата според новите програми 2007 − 
2009, наставниците требаше да ги изработуваат трите вида на пла-
нирање: глобално, тематско и дневно планирање или планирање на 
наставен час. Во одделенска настава, согласно прирачниците за 
настава, наставниците требаше да обрнат повеќе внимание на инте-
грацијата, а во предметна настава требаше да изработуваат темат-
ско-процесно планирање. При изработување на тематско-процесно-
то планирање имаше разлики, бидејќи со учебниците се даваа и 
тематски-процесни планирања во кои не беше дадена образовната 
технологија што е акцент на процесно-развојната стратегија на 
програмирање. 

Планот за наставен час, кој може да се смета како најкраток про-
цес на учење, при што учениците стекнуваат знаења, навики, вешти-
ни, го развиваат мислењето, ја развиваат вољата, учат ставови и 
емоционални реакции итн., во одделенската настава и во предмет-
ната настава ги содржеше сите прашања на кои требаше да се раз-
мислува: Што треба да се постигне со учениците? Што е пот-
ребно за успешна реализација на наставата? На кој начин ќе се 
постигнат поставените цели? На кој начин да се проверат пос-
тигнатите цели? Кои се констатациите од реализацијата на 
часот? 

Доколку наставниците во предметна настава во тематско-про-
цесното планирање за секоја тема имаат одговор на сите прашања 
за секој час, нема потреба да изработуваат план за наставен час.  

5.3. ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 2013 − 2015 

Со адаптирање на наставните програми по математика за 
основно образование по Кембриџ настана промена и во долгороч-
ното, среднорочното и краткорочното планирање на наставата. Тие 
се во согласност на наставните програми, за кои може да се рече
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дека се изработени според процесно-развојната стратегија на прог-
рамирање, а во однос на распоредот на целите се спирални што е 
различен од линеарниот распоред кој дотогаш беше присутен во 
наставните програми по математика.  

Моделите за планирање на долгорочното, среднорочното и крат-
корочното планирање се исти за сите наставници. Долгорочното и 
среднорочното планирање наставниците го добија изработено од 
Бирото за развој на образованието за секое одделение, а краткороч-
ното планирање наставниците треба сами да го изработуваат. При-
тоа, за нивно изработување може да тргнат од среднорочното пла-
нирање во кое се дадени цели, активности, ресурси и терминоло-
гија. 

Наставникот, согласно концепцијата на наставните програми по 
математика, треба целосно да ја утврди стратегијата на работа (за 
тоа како ќе ги поучува учениците) и за работата на учениците (како 
тие ќе учат) во текот на наставниот час. Всушност, тоа е врзано со 
внатрешната организација на наставниот процес. Притоа наставни-
кот треба да размислува на следните прашања: Кои форми на 
работа или нивна комбинација ќе се применат? Кои техники и 
постапки за поучување и учење или нивни логички комбинации ќе 
се применат? Какви инструкции за работа да им се дадат на 
учениците? Како да се создаде поволна социјална и работна 
клима за успешно учење? Дали сите деца ќе работат на иста 
активност? и слично. Размислувајќи на одговорите на сите овие 
прашања кои се однесуваат на организацијата на наставниот процес 
по математика при нејзиното планирање, наставниците при нејзино 
реализирање треба да размислуваат за: 

• разбирањето кое може кај секој ученик да се развие преку 
работа со шеми и шаблони; 

• како шаблоните можат да им помогнат на учениците во 
решавање на проблеми; 

• како непрестаниот тек на разбирање напредува од конкретно 
кон апстрактно и да се развијат стратегии за придвижување на 
учениците низ него; 

• како да се воведуваат концепти во контекст; 
• како ќе се запишува размислувањето на учениците во текот на 

наставниот процес; 
• користење на соодветно запишување на начините кои ги 

користи секој ученик за решавање на проблемот; 
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• развивање на постапка на почетните обиди на ученикот за 
запишување на неговите начини за решавање на проблемите; 

• како учениците да се научат дека проценувањето е начин на 
проценување дали одговорот е разумен и да се поучат на методи кои 
ќе им помогнат да прават подобри проценувања; 

• користење на потребни фактори за работење со разбирање на 
полето на множење; 

• користење модели бидејќи тие нудат визуелизирање на групите 
и елементите во нив, да се разбере дистрибутивното својство кое е 
потребно за множење и делење на повеќецифрени броеви, изнаоѓа-
ње решенија врз основа на познати факти; 

• објаснување на различни стратегии за решавање на проблеми 
со повеќе чекори, развивање на оригинални задачи со повеќе чеко-
ри, и слично.  

Доколку се размислува на сето ова во текот на реализација на 
секој час по математика, планирањето ќе биде успешно, а не само 
реализирање на планираните активности на часот. 

Размислувајќи на сето погоре кажано ќе се овозможи интереси-
рањето како мотив на учење да биде присутно на часовите по 
математика. Ученикот редовно ќе обрнува внимание на содржината 
на материјалот кој се усвојува, ќе покажува активен однос кон уче-
њето, проследен со чувство на задоволство бидејќи ќе работи според 
своите способности. Интересот како мотив за учење, ќе обезбеди и 
поголема ученичка активност за време на планираните активности 
на наставникот, а со тоа полесно усвојување на знаењата.  

Моделите за планирање согласно адаптираните наставни по 
математика се насочени кон организирање на средината за учење, 
која ќе го поттикнува и олеснува учењето на секој ученик. 

6. ЗАКЛУЧОК 

Од направениот осврт на планирањето на наставата по матема-
тика согласно промените на наставните програми по математика за 
1996 − 1998, 2007 − 2009 и 2013 − 2015 може да се заклучи: 

• Планирањето всушност претставува „свесна активност на чове-
кот со кој тој однапред ја проектира (скицира, компонира, разрабо-
тува, распоредува, структуира, обликува, програмира итн) својата 
работа според определена цел“.  
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• Со планирањето се постигнува функционална врска на елемен-
тите на наставата по математика (целите, содржините, формите и 
методите, средствата и изворите на учење, времето на реализација, 
активностите на наставникот и учениците, проверување и вред-
нување на постигањата на учениците и слично). 

• Планирањето ќе ги даде очекуваните резултати само ако кон 
него се пристапи со најголема сериозност и ако во сите негови етапи 
се обезбеди неопходниот стручен, педагошко-психолошки и дидак-
тичко-методски пристап. Основен услов за таков пристап, односно 
за квалитетно планирање, покрај другото, претставува солидното 
познавање на: општите цели на предметото математика од настав-
ната програма, програмската структура на прогамите за наставата 
по математика, современа образовна технологија, условите и ресур-
сите со кои располага училиштето, можностите на учениците, од-
носно развојните карактеристики и интереси на учениците итн.  

• Од една до друга промена на наставните програми по матема-
тика правени се мали чекори кон осовременување на моделот на 
истите, како и на планирање и подготвување на наставата по 
математика. Очигледни се напорите за надминување на планирање 
и подготвување на наставата во кое доминираат: содржината и 
целите кога се изработени нови наставни програми 1996-1998 
година  конкретизирани цели и недоволно конкретизирани 
предлог активности кога се изработени нови наставни програми 
2007 − 2009 година образовната технологија и соодветни 
стратеги на размислување според способностите на учениците  со 
адаптирање на наставните програми по математика по Кембриџ 
2013 − 2015. 

• Промените на наставните програми по математика, посебно со 
нивното адаптирање по Кембриџ се сфатени како некоја неопходна 
формалност, како потреба предизвикана од општествени промени.  
Затоа некои наставници-практичари односот кон својата работа не 
го промениле ставајќи ги на прво место содржините на математика-
та, а со тоа и потребата од учебник. Учебникот треба да се сфати 
само како една од алатките кои може да се користи при реализација 
на наставата по математика.  

• Може да се каже дека причина за вакво прифаќање на про-
мените на програмите и поврзаноста со учебникот на некои нас-
тавници-практичари е што до 2013 година во програмите нема-
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ше поконкретно укажување за тоа каква образовна технологија и 
стратегии на размислување се пожелни.  За наставниците од одде-
ленска настава беше од голема помош реализацијата на Програмата 
“Математика со размислување во почетните одделенија” со која беа 
запознати со поучување на учениците со различни стратегии на 
решавање на математичките проблеми. 

7. ПРИЛОГ 

Основно училиште: „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

Наслов на проектот: Во потрага по скриеното богатство. 

Вид на проектот: Наставен. 

Опфат на предмети во проектот: Работа со компјутери и  основи 
на програмирање, математика, македонски јазик, ликовно образо-
вание. 

Одделение: четврто и петто. 

Автори  на проектот:  

Дипл. педагог - Снежана Стојанова, 
Дипл. учител -  Гордана Анастасова. 

OБРАЗОВНИ ЦЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ: 

Ученикот/Ученичката да: 

 Го научи  поимот местоположба на објект 

 Се оспособува да се ориентира во просторот   

 Ги развива визуелните и тактилните перцепции; 

 Умее да направи избор на идеја, активност и средства; 

 Умее да програмираат основни движења 

 Умее да твори 

 Умее да собира мерки за должина 
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ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ: 

Учениците да умеат да проценуваат, да креираат алгоритам, 
патека на движење користејќи основни движења преку нестандард-
ни мерки. Преку оваа проектна активност ги развиваат следните 
компетенции: комуникација, флексибилност и прилагодливост, 
тимска работа, креативност, планирање и организирање, како и 
ИКТ компетенциите. 

Критериуми за успех: 

• можам да проценувам, да креирам патека на движење корис-
тејќи основни нестандардни мерки; 

• можам да комуницирам со моите другарчина; 
• можам да бидам флексибилен и прилагодлив во потребни 

ситуации; 
• можам да покажам креативност при планирање, организирање 

и користење на ИКТ; 
• можам да собирам мерки за должина. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ: 

Хамер, бела хартија, линијар, молив, најлони во боја, колаж хартија, 
разни боички.  

ПРЕТХОДНА ПОДГОТОВКА: 

Пиер едукаторите (за учениците од петто одделение) претходно 
го имаат подготвено дидактичкиот материјал потребен за 
реализација на активноста.   

ТЕК НА ПРОЕКТОТ: 

1. Фаза на иницирање и планирање 

Пиер едукаторите ја претставуваат преку кратка драматизација  
активноста и ги поттикнуваат учениците на размислување. Настав-
ниците даваат одредени напатствија –во текот на реализацијата на 
активноста да ги користат термините сврти десно, сврти лево, 
движи се во правец на сказалките на часовникот, сврти спротивно 
од правецот на сказалките на часовникот, сврти кон север, движи се 
кон југ, сврти кон исток, ... запад. Од учениците се бара да бидат 
внимателни и да постапуваат според напатствијата. 
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Во оваа фаза се развива комуникацијата. 

2. Фаза на реализација 

Се формираат тимови по случаен избор и сите добиват иста 
задача - да креираат алгоритми, патеки на движење во насока на 
стрелките на часовникот и компасот и обратно,за да стигнат до 
скриеното богатство. Два тима работат на готова макета која 
претходно е напрвена и мерат со нестандардна мерка (кибритчиња), 
а два тима  работат на готова мапа на островот и мерат со 
стандардна мерка каде што 1 cm е 1 km. Потоа членовите во самите 
тимови планираат и ги делат работните задачи меѓу себе − дел од 
паровите користат термини во насока на стрелките на часовникот и 
обратно, а дел термини од компасот. 

Кога ќе стигнат до скиреното богатство треба да го пресметаат 
патот што го поминале. Додека членовите од тимот креираат алго-
ритми барајќи го скриеното богатство, во секој тим еден ученик 
твори акростих на поим што го има во пликот. Потоа од сите творби 
се изработува книга на паралелката. 

Во оваа фаза се равиваат следните компетенции: тимска работа, 
креативност и иновативност, социјални и интелектуални вештини, 
комуникација, флексибилност и прилагодливост, критичко размис-
лување, ИКТ компетенциите. 

3. Фаза нa рефлексија и самоевалуација 

Откако учениците ќе завршат со работата со методот  вртелешка 
ги разгледуваат патеките на движење  на сите тимови и дискутираат 
меѓу себе. На крај по еден член од тимот презентира како и што 
работеле. 

ОРГАНИЗАЦИЈА:  

Детали за поделба по улоги/групи/возрасни  (поврзано со актив-
ностите). Во текот на реализација на проектот, наставникот ќе им 
дава поддршка на учениците од секој тим кои имаат потешкотии во 
работата. 

ЗАБЕЛЕШКИ / можности за проширување / домашна работа  

Учениците да творат на тема „Книга“. 
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КЛУЧНА ТЕРМИНОЛОГИЈА:  

Сврти десно, сврти лево, движи се во правец на стрелките на ча-
совникот, сврти спротивно од правецот на стрелките на часовникот, 
сврти кон север, движи се кон југ, сврти кон исток, ...запад, 
нестандардна мерка, стандардна мерка каде што 1cm е 1 km. 

ДОКАЗ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ: 

• Усни одговори 
• Самооценување 

ПРИЛОГ-ПРАШАЛНИК 

Име  и презиме _______________________                                                                                                  

За мене и учењето 

Што работев денес? 

__________________________________________________
________________________________________ 

Работев заедно со: 

__________________________________________________
________________________________________ 

Како ќе го применам наученото во секојдневниот живот? 

__________________________________________________
_______________________________________ 

• Оценување од страна на наставникот  

ПРИЛОГ − ЧЕК ЛИСТА 

Оценување на способноста за ефективно работење во група  

Членови на групата:___________________________________        
Тема:______________________________________________ 

Наставник: ________________________________________ 

Име и презиме на ученик _____________________________ 
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Име и презиме на ученик ________________________ 

 
Индикатор Секогаш Понекогаш Ретко 

Ги прифаќа задачите во групата и 
внимателно ги извршува 

   

Ги слуша идеите на другите во 
групата 

   

Активен е во групата и дава свои идеи 
за унапредување на работата на 
групата 

   

Добро соработува со поголемиот дел 
учениците во групата 

   

    

• Повратна информација 

ПРИЛОГ − ПРАШАЛНИК ЗА ПРИСУТНИТЕ 

Повратни информации од присутните 

Повратни информации од присутните 
 

Активност 
: 
 

Во потрага по скриеното богатство Датум: 
 

18.10.2016. 

Благодариме што присуствувавте на нашата активност и што 
одвоивте време за да ги запишете вашите одговори на следниве 
прашања: 

1. Што научивте од активноста или на што Ве натера да размислу-
вате? 

2. Кои беа добрите страни на активноста? 

3. Дали имате други коментари за активноста? 
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МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, 2 (2017), 89 − 106 
 

ПАРАЛЕЛИ – МАТЕМАТИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО   
Р. МАКЕДОНИЈА И ВО СВЕТСКИТЕ ОБРАЗОВНИ ГИГАНТИ 

Даниела Димишковска 1 

 

1. СОВРЕМЕНИ ОБРАЗОВНИ СИСТЕМИ 

Образовен систем (ОС) е вкупност од сите институции (и луѓето 
што се опфатени со нив) во кои се образува, се добива образование 
или се администрира образованието во државата. Од досегашните 
искуства се покажало дека ОС во една држава е директен одраз на 
нејзината економска моќ, на политичката и социјалната ситуација 
во неа, како и одраз на културно-историските традиции и психо-
лошките карактеристики на луѓето што живеат во неа. Со други 
зборови, ОС е потсистем на државата и е во постојана интеракција 
со сите нејзини аспекти и жителите во неа. 

Теоретичарите кои се занимаваат со проблематиката на ОС, глав-
но издвојуваат 5 основни компоненти на секој ОС ([1]): 

1. Цели на ОС – тоа се резултати кои поодделни образовни 
институции, зависно од видот и степенот на образование, треба да 
ги постигнат во однос на своите ученици. Целите можат да бидат 
формулирани на ниво на цела држава или, пак, да важат само за 
некое конкретно ниво на образование. 

2. Управување со ОС – тука се подразбираат сите нивоа на 
управување, раководење и надзор над образовните институции. 

3. Финансирање на ОС – потеклото на финансиските сред-
ства и начинот на финансирање на образовните институции.  

4. Структура на ОС – начинот на кој се поделени, подредени 
и степенувани одделните образовни институции.  

5. Подготовка на наставниот кадар – како еден вид инсти-
туционализиран начин на кој ОС се самообновува.  

Управувањето и финансирањето на еден ОС се потесно поврзани 
меѓу себе и промената во некој од тие три аспекти предизвикува 
верижна реакција на промени во другите. Структурата на ОС и 
подготовката на наставниот кадар се понезависни, но сепак се 
менуваат согласно другите промени. Во секој национален ОС дина-
миката на промени во сите споменати аспекти е различна. 
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Современите ОС постојано се анализираат, вреднуваат и усовр-
шуваат. Рејтингот се оформува врз основа на цела низа меѓународни 
тестови и индикатори во сферата на образованието. Голем број 
меѓународни организации се занимаваат со истражувања на ОС, 
меѓу кои и компанијата Pearson која на секои две години анализира 
и објавува рејтинг на 40-те најефикасни ОС во светот. Во продолже-
ние, ќе направиме споредба на првата и петтата основна 
компонента и математичкото образование како шеста компонента 
на ОС во Р. Македонија и во следниве 6 држави: Канада, Јапонија, 
Велика Британија, Полска, Холандија и Руската Федерација. Првите 
пет од нив, двапати по ред се меѓу десетте најдобро рангирани 
според квалитетот, додека Руската Федерација е една од државите 
што најмногу напредувала од 2012 година до објавувањето на ранг-
листата во 2014 година (од 20-тото се искачува на 13-тото место на 
рејтинг-листата на Pearson ([23])).  

   
2. СПОРЕДБА НА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВНИТЕ СИСТЕМИ 

Ако зборуваме за правата што ги имаат граѓаните на Р. Македо-
нија согласно Уставот, а кои ОС е должен да им ги обезбеди, тогаш 
мислиме на ставот: „Секој има право на образование. Образовани-
ето е достапно за секого под еднакви услови.“ Ако зборуваме за 
конкретни цели на ОС во РМ, тогаш ќе мора да се задоволиме со 
дефинирани визии на определени стратешки документи како што 
се Националната програма за развој на образованието 2005-2015 и 
Стратегијата за образование 2016-2020. Во првиот документ ([5]) се 
вели дека: „Социјалната, културната, физичката и интелектуалната 
добросостојба на граѓаните на РМ претставуваат генерални 
вредности на кои таа се потпира“ и „Добросостојбата на граѓаните 
истовремено значи и добросостојба на државата во целост и 
обратно. Во таа смисла, развојот на компетентен, креативен, 
граѓански ориентиран и етички изграден човечки капитал, сфатен 
како клучен фактор кој влијае врз социјално-политичкиот и 
економскиот развој на државата и нејзината меѓународна компе-
тентност, е приоритетна цел на оваа програма.“ Во вториот доку-
мент ([2]) се нагласува дека „како визија што е определена со оваа 
стратегија може да се смета заложбата да се обезбеди сеопфатно и 
инклузивно образование насочено кон ученикот/студентот, со 
современи програми што овозможуваат идните генерации да се
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стекнат со знаења, вештини и компетенции согласно потребите на 
едно демократско мултикултурно општество, пазарот на трудот и 
новите предизвици во глобалниот научно-технолошкиот амбиент.“ 
Целите на основното образование подетално се дефинирани во 
Законот за основно образование (ЗОО), додека во Законот за средно 
образование (ЗСО) нема дефинирани глобални цели. Ако тргнеме 
од овие забелешки и на тоа ги додадеме европски ориентираната 
политика и реформите во насока за задоволување на критериумите 
за членство во ЕУ, може да кажеме дека на ОС кај нас му 
недостасува документ во кој јасно и конкретно ќе биде кажано кон 
што се стреми или, уште поконкретно, кои се крајните цели кои ќе 
се постигнат низ тој процес, т.е. со кои квалитети ќе се карактеризи-
ра личноста која поминала низ него. Сложените реченици кои изо-
билуваат со многу општи описи, како оние од погорните два доку-
ментa, можат различно да се толкуваат што, пак, може да даде 
лажна слика за тоа дали системот ги постигнал предвидените цели.  

Ќе се осврнеме на некои цели кои се заеднички во ОС на Јапони-
ја, Канада, Велика Британија, Холандија, Полска и Русија и на други 
цели, кои се уникатни во овие земји. 

Основната вредност на која се темели нашето образование, која е 
загарантирана со Устав и која се темели на основните човекови 
права е поставена пред сите ОС, без разлика на сите други нивни 
разлики. Различноста во формулациите, а можеби и понекаде и 
адаптацијата на преводот, не пречи да се извлече заклучокот дека 
право на образование под еднакви услови треба да имаат сите 
граѓани во сите земји. Инклузивноста во образованието како цел е 
директна последица од претходната и ја има застапено кај сите ОС 
без исклучок, како и целоживотното учење.  

Хуманистичка природа на образованието, приоритет на човеч-
киот живот и здравје, права и слободи на личноста, слободен развој 
на личноста, воспитување на меѓусебно почитување, напорна ра-
бота, граѓанство, патриотизам, одговорност, правна култура, почи-
тувањето на природата и животната средина, управување со живот-
ната средина – е принцип на кој се темели руското образование 
([10]) и во кој се содржани неколку заеднички цели со оние на ОС на 
Јапонија ([20]) и на Северна Ирска. Цели во овој контекст кај нас 
може да се најдат во ЗОО: воспитување за меѓусебна толеранција, 
соработка, почитување на различноста, основните човекови слободи 
и права; воспитување за општи културни и цивилизациски вреднос-
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ти кои произлегуваат од светските традиции. Во ОС на Јапонија, 
Канада ([12]), Англија, Велс ([15])  и  Русија постојат групи цели кои 
се насочени кон развојот на поединецот како личност. 

Патриотизмот и националниот идентитет како цел на обра-
зованието се појавуваат експлицитно помеѓу целите на ОС во Јапо-
нија и Русија. Во РМ ваква цел се појавува меѓу целите на основното 
образование: „развивање свест кај учениците за припадност на РМ и 
негување на сопствениот национален и културен идентитет.“ Канада 
и европски ориентираните Полска ([18]) и Холандија ([17]) не 
придаваат големо значење на цели од овој тип, иако кај сите, во 
еден или друг облик се потенцира важноста за почитување на 
традицијата и културата во земјата. Овие држави се ориентирани 
кон градење човечки капитал, односно подобрување на надлежнос-
тите и квалификациите на граѓаните и социјалниот капитал – 
развивање на комуникација, соработка и креативни ставови. Цели 
во овој контекст имаат и ОС на Јапонија, Русија, Северна Ирска, 
Шкотска, па и во визијата изразена во нашата Национална страте-
гија за развој.  

Важна цел на Јапонското образование е да воспитува луѓе со 
здрав дух и тело, луѓе со квалитети, кои активно ќе придонесуваат 
во градењето и развојот на мирна и демократска држава и општес-
тво. Слични цели се среќаваат меѓу оние на ОС на Англија, Северна 
Ирска и кај нас помеѓу целите на основното образование.  

Во сите наведени ОС, па и во нашиот ([3]), некако како да се под-
разбира поддршката на секој поединец во развојот на неговите спо-
собности и вештини за говорна и писмена комуникација, математи-
ка и работа со информатичката технологија. Но тоа како приоритет-
на цел во овој облик е наведено само во ОС на Северна Ирска.  

Да резимираме, јасно е дека успешните ОС поставуваат глобални 
стратешки цели кои се во насока на светските трендови, како развој 
на науката и техниката, прилагодување на пазарот на трудот, тен-
денција кон обезбедување услови за здрава нација, психичи и 
физички подготвена да се справува со брзите промени во општес-
твото. Обезбедувањето на приоритетно место на образованието во 
земјата и негово реализирање низ демократски процеси и промени 
кои се прифатени од луѓето, а се во интерес на напредокот на држа-
ватa се новите предизвици за креаторите на македонската образов-
на политика. Целите треба да се прилагодени на условите, да се 
сфатливи и реално остварливи, а учениците и сите други со тоа ќе
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бидат мотивирани да се стремат да ги постигнат. Целта на 
Холандија која до 2020 година сака да се најде меѓу првите пет зем-
ји во светот со најдобар ОС, е реално остварлива затоа што двапати 
по ред се наоѓа меѓу најдобрите 10. Но, тоа не значи дека ако напра-
виме копија на нивните потцели и стратешки документи кои го 
регулираат образованието и ние ќе бидеме на пат да го оствариме 
тоа. Дефинирањето на целите на ОС треба да биде резултат на дол-
гогодишна истражувачка работа, наши и туѓи искуства, проценка на 
реалните можности и проектирање на реални достигнувања во ид-
нина. Сето тоа не смее да се исклучи од општествениот контекст и 
секојдневните збиднувања во и надвор од државата.    

 
3. СПОРЕДБА НА ПОДГОТОВКАТА НА НАСТАВНИОТ КАДАР 

     Од учебната 1995/1996 година, иницијалното образование на сите 
наставници (освен за практична настава) е подигнато на ниво на 
универзитетско образование со времетраење од 4 години. Тоа значи 
дека од сите разгледувани ОС единствено во нашиот и во холанд-
скиот систем се бараат четиригодишни квалификации за наставни-
кот во кој било степен на образование.  

Во рамки на HBO- институциите во Холандија, постојат редовни, 
скратени и комбинирани студиски програми за наставници во:  

- основно образование; 
- средно образование – втора класа на квалификации за првите 

три години на општото средно и средното предуниверзитетско обра-
зование и за сите години на средното стручно образование и еле-
ментарни стручни обуки; 

- средно образование – прва класа на квалификации за сите ни-
воа на средно, вклучувајќи ги и општото и предуниверзитетското 
образование.  

Тука се и наставничките колеџи кои обезбедуваат само основна 
обука за наставници. Услов за запишување е кандидатот да има 
стекнато диплома од најмалку четиригодишно средно образование, 
а од академската 2006/2007 год. студентите во прва година мораат 
да полагаат тест за јазични и сметачки вештини. Доколку трипати 
падне на тој тест, тогаш кандидатот не може да го продолжи студи-
рањето на наставничи колеџ. Сите студии имаат по 240 ЕКТС-
кредити.  

Во Јапонија, наставник во предучилишно, основно и нижо сред-
но образование може да биде и лице со завршени двегодишни сту-
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дии на понозок колеџ (junior college). Наставник во вишо средно 
училиште мора да има најмалку завршени четиригодишни универ-
зитетски студии или магистарски студии, а наставник во училиште 
за деца со посебни потреби покрај ова, треба да поседува и редовен 
сертификат за наставник во претшколско/основно/нижо средно/ 
вишо средно образование. Наставниот кадар во Јапонија се обучува 
на педагошките универзитети, на педагошките факултети на други 
универзитети или во колеџи. Над 70% од институциите на високото 
образование имаат студии за обука на наставници. 

Програмите за образование на наставници во Канада се изучу-
ваат на нивните универзитети, иако постојат посебни стандарди за 
стекнување на квалификацијата наставник/учител низ различните 
провинции низ Канада. Единствено во Нова Шкотска, постојат учи-
телски колеџи кои се независни од универзитетските структури. 
Постојат само околу 50 програми за наставници во Канада, па за 
провинциските власти е лесно да го регулираат квалитетот на 
истите. Вообичаено, студентите мора да имаат завршено додиплом-
ски степен на образование или да се имаат стекнато со универзи-
тетска диплома и со дополнителен сертификат за образование, со 
цел да можат да реализираат настава во секое ниво на образование.  

Повеќето наставници кои работат во образовните институции за 
рано образование и основно образование во Велика Британија се со 
Вachelors-степен на образование, а оние во образовните институции 
за средно и понатамошно образование со еден степен повеќе. 
Наставниците се едуцираат за работа со одредена старосна група 
ученици по сите предмети или пак одбираат предмет за кој ќе се 
специјализираат. Бројот на студенти кои се запишуваат и типот на 
студии кој го завршуваат е во директна врска со побарувачката на 
наставен кадар на пазарот на трудот. Кандидатот за наставник во 
Англија мора да има добиено најмалку оцена C или повисока, при 
полагањето на испитот по англиски јазик и математика за стекнува-
ње на општиот сертификат за завршено секундарно образование 
(GCSE). Во Велс треба да има В или повисока оцена. Доколку канди-
датот сака да работи со деца во рана возраст и во основно образова-
ние (деца од 3 до 11 години), тогаш мора да има и стекнато минимум 
оцена С на GCSE – испитот по природни науки. Ако кандидатот не 
се стекнал со потребните квалификации при полагањето за GCSE, 
има можност да се доквалификува. 
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Проверката на јазичните и сметачките вештини која се прави во 
првата година на студирање во Холандија е исто така еден вид 
филтер за издвојување на поквалитетни студенти, кој го нема во 
другите системи на подготовка. 

 Полското законодавство прави разлика меѓу наставниците кои 
работат во рамките на училишниот ОС и академските професори. 
Во првата група се сите наставници кои работат во установите за 
образование во рани години, основните и средните училишта и 
другите образовни институции за постсредно образование или 
образование за возрасни, а во втората − наставниците кои работат 
во високото образование. Образовните институции за образование 
на наставен кадар од едниот, односно другиот профил, се различни, 
односно работат согласно различни прописи. Според најновите 
законски измени, студентите од прв циклус студии по дипломира-
њето можат да работат како наставници во предучилишно и основ-
но образование, а магистрантите од втор циклус и долг циклус на 
студии како наставници во сите нивоа на училишно образование.  
Во полскиот ОС постои четиристепен систем на напредување на  
наставниот кадар.  

Обука за наставаници кои ќе работат во училишта за предучи-
лишно и основно општо образование (од 1 до 4 одд. и од 5 до 9 одд.) 
во Русија може да се стекне во образовни институции на не-универ-
зитетско ниво, односно техникуми и колеџи, но и на универзитети 
кои нудат таква програма. Зависно од тоа дали студентот ќе се запи-
ше по деветгодишно или после единаесетгодишно претходно обра-
зование, студиите траат од две до четири и пол години. Обуката на 
наставници во високообразовна институција и стекнување степен на 
стручна квалификација „бакалавриат“ им овозможува на кандида-
тите да се вработат како наставници во повисокоте степени на за-
должителното образование, односно во училишта за средно општо 
образование (10 и 11 година), но и како наставници од 5 до 9 одделе-
ние. За работа во повисокиот степен на средно стручно образование, 
кандидатот треба да има стекнато најмалку специјалистичка дипло-
ма или пак магистратура. На секои 5 години се врши, така наречена, 
атестација на наставниот кадар со цел да се потврди соодветнос-
та на наставниците на нивните позиции и да се утврди квалифика-
ционата категорија (прва или повисока) на наставникот. Опфатени 
се сите наставници од предучилишно до средно образование. Таа 
атестација се заснова на проценка на нивните професионални ак-
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тивности од страна на комисија, по точно пропишана процедура на 
федерално ниво. Атестацијата на кадарот во Русија, всушност е неш-
то слично со сертификацијата во системот на обука на кадри во Ка-
нада и Јапонија.  

Во Канада, после иницијалното образование на наставниците, во 
поголемиот дел од провинциите тие подлежат и на дополнителна 
проверка на нивните компетенции, преку различни испитни или 
процеси на сертификација. Во Онтарио младите наставници по нив-
ното иницијално образование, поминуваат дополнителна обука од 
една година во училиште, во текот на која треба да покажат задово-
лувачки резултати во различни сегменти кои се следат и да постиг-
нат одредени стандарди. Неколку канадски провинции бараат и по-
натамошни квалификации за стекнување стручни компетенци како 
наставникот би можел да предава одделни предмети во склоп на 
средното образование.  

Во Јапонија, по завршувањето на студиските програми, наставни-
ците треба да добијат сертификат од регионалните одбори за обра-
зование. Овие сертификати се поделни во категории: сертификат од 
втор степен, од прв степен и од напреден степен, во зависност од 
должината на студиската програма и заработените кредити за 
наставните и стручните предмети. Сертификатот гарантира соодвет-
ни квалификации и способности на носителот како наставник. Се 
обновува на секои 10 години и обезбедува постојан професионален 
развој на наставниот кадар, а на училиштата им обезбедува 
можност да ги отстранат наставниците кои не се подготвени да се 
надоградуваат или да ги обноват своите сертификати. Карактерис-
тично за јапонскиот ОС е тоа што на секои 4 или 5 години, во 
зависност од политиката на Одборот за образование, наставниците 
се преместуваат од едно во друго училиште во општината или 
префектурата. Овој принцип на ротација на персоналот е воведен од 
практична гледна точка, за да се избегне недостаток на наставен 
кадар во училиштата кои, заради одредени причини (локација, 
инфраструктура), се „неатрактивни“ за кандидатите. На тој начин се 
обезбедува еднаков пристап до квалитетно образование за сите 
ученици, без разлика каде живеат. Оваа ротација има и стратешка 
цел – да се избегне намалување на педагошката компетентност на 
наставниот кадар и да не се дозволи нивната работа да изгуби на 
квалитет и да премине во секојдневна рутина. 
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Посебни услови при упис на наставничките факултети во овој 
момент во нашата земја нема. Со новите законски измени се пред-
видува кандидатите што би се запишале на наставничките факулте-
ти да имаат постигнато најмалку многу добар успех (4) со завршува-
њето на средното образование, но и да полагаат приемен испит, 
како што се прави во Јапонија. Изјава за немање кривични пресуди 
и добра здравствена состојба како посебен услов при прием на 
кандидатите за наставници во Велика Британија, постојат и во 
нашата законска регулатива. Поседувањето на меѓународен серти-
фикат за познавање на англискиот јазик и позитивен тест на лич-
носта се уште два предвидени филтри со нашата нова законска 
регулатива.  

Процесот на сертификација на наставници кај нас би започнал со 
од учебната 2018/2019 година, со почетокот на работата на Акаде-
мијата за наставници. Таму би се вршело стручно усовршување на 
идните наставници и усовршување и обука за професионално, 
стручно и ефикасно извршување на работните задачи на идните и 
веќе вработените наставници. Во нејзини ингеренции освен издава-
њето лиценци, би било и обновувањето и одземањето на лиценца за 
работа на наставници. Лиценцата би се издавала за времетраење од 
пет години, а би се обновувала најмногу трипати. По третата обнова, 
таа би станала трајна.  

Она што е карактеристично за подготовката на кадарот во сите 
споменати ОС е приправничкиот стаж од една година во која почет-
никот добива комплетна поддршка, како и обврската за конти-
нуиран професионален, а со тоа и кариерен развој на наставникот. 
Практичната работа на студентите исто така е заедничка каракте-
ристика, а нејзиното времетраење се движи од ¼ од целиот сту-
диски курс во Холандија, до неколку недели (30 дена) кај нас. Во 
сите ОС е забележана потребата од  посеопфатна подготовка за 
работа во професијата наставник за наставниците кои предаваат 
стручни предмети. Освен методско-дидактичката подготовка и не-
колкунеделната пракса на овие наставници им е потребна подобра 
педагошко-психолошка подготовка, како и стекнување на таканаре-
чени меки вештини како што е комуникацијата, фасилитаторството 
и слично. 

Разгледувајќи ги новите законски решенија што ја регулираат 
подготовката на наставниот кадар и општо професијата наставник 
кај нас, забележуваме дека законодавeцот ги собрал сите критериу-
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ми од скоро сите успешни ОС кои недостасувале кај нас. Но, ваквата 
комбинација изгледа несоодветно за една земја со 25 години 
самостојност во образованието, сметано од прогласувањето независ-
ност до денес, но повеќе од 70 години од создавањето на маке-
донската држава. Постои опасност наглите промени да не ги дадат 
посакуваните ефекти и во најлош случај целиот ОС да доживее 
колапс. Големиот број реформи кои низ годините се одвиваа и сè 
уште се одвиваат „врз грбот“ на едни исти генерации наставници, 
можат да предизвикаат уште поголем пад во квалитетот на нивната 
работа. 

 
4. СПОРЕДБА НА МАТЕМАТИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Местото на математичкото образование во ОС е дефинирано сог-

ласно образовната политика на државата и определбите во наци-
оналните цели и секако е зависно од промените во сите аспекти на 
тој системот.  

Владата на Велика Британија вложува големи заложби да по-
могне земјата да се искачи на повисоко место на меѓународните 
тестирања по математика, каде што азиските земји се неприкосно-
вени лидери. Барањето решенија за надминување на оваа состојба 
доведува до спроведување чести реформи во ОС, кои сè почесто се 
стремат кон источноазиските образовни решенија. Ако го земеме 
ова предвид, се наметнува прашањето: Дали ние ја воведуваме 
Кембриџ-програмата мислејќи дека тоа е точка низ која треба да 
поминува траекторијата кон успехот?   

Во однос на примената на ИКТ во наставата по математика, во 
основните и средните училишта во Велика Британија наставниците 
треба да дадат сопствена проценка за тоа кога треба да се користат 
ИКТ алатки, за разлика од нашата законска обврска минимум 30 % 
од часовите да бидат реализирани со примена на ИКТ. Во нивниот 
национален курикулум по математика стои дека калкулаторите не 
треба да се користат како замена за добра писмена и ментална 
аритметика.  

Откако Полска станува независна во изборот на своја математич-
ка програма, се прават многу промени во курикулумот под влијание 
на западните земји: воведување спирална програма, т.н. „модерна 
математика“, систем проблем-решение, математичко моделирање, 
примена на калкулатори и компјутери во наставата, теми од статис-
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тика и веројатност, како и од математика во општеството и теми од 
реалниот живот. Сето ова се одразува и со потребата од воведување 
на промени во обуките на наставниците по математика (иницијал-
ните и понатамошните, како и активностите што се дел од професи-
оналниот развој на наставникот), односно потребата на сите нивоа 
да бидат преземени мерки за создавање на профил на наставник кој 
успешно ќе ги примени сите новитети во училница. Полска сега е 
рамо до рамо со остатокот од развиениот свет во однос на матема-
тичките постигнувања на нејзините ученици. Дури има и огромен 
придонес во реализација на меѓународни иновативни проекти кои 
се однесуваат на развивање вештини кај учениците за  решавање  
проблеми, математичко моделирање, применета математика, упот-
ребата на технологијата и слично. Полска е една од четирите земји 
во Европа која има помалку од 15% ученици кои постигнале ниски 
резултати во областа на математиката. Процентот на ученици со 
високи постигнувања, од 10% во 2000 година, се зголемил на 17% во 
2012. Клучот на успехот најверојатно е во квалитетно подготвениот 
наставен кадар на сите нивоа на образование.  

Русија како посткомунистичка земја, исто како и Полска, води 
образовна политика во која на математиката се гледа како на дел од 
руската национална идеjа, како на конкурентна предност на држа-
вата. Интересот за развој и унапредување на математичкото образо-
вание се зголемува врз основа на многубројните анализи кои пока-
жале дека споредено со светските ОС и математичкото образование 
како дел од нив, рускиот ОС се покажал како неефикасен. Во јануа-
ри 2013 година руското МОН ја прифаќа Концепцијата за развој на 
руското математичко образование заснована на неколку показате-
ли, меѓу кои: националните испити во 9 и 11 клас на задолжител-
ното образование, мониторинг на постигањата на учениците, следе-
ње на податоците на високообразовните институции, следење на 
меѓународни истражувачки резултати и стандардите на земјите 
членки на Азиско-пацифичката економска соработка (АПЕК). Еви-
дентно е дека големо влијание на новата концепција и понатамош-
ните реформи на математичкото образование во Русија ќе имаат ис-
точноазиските земји (Сингапур), кои одлично котираат на светските 
листи. Според последните компаративни резултати кои ги објави 
OECD, вкупните резултати на Русија од областа на математиката се 
под нивниот просек, но затоа пак, додека просекот на учениците на 
сите земји учеснички се намалил, просекот на 15-годишните учени-
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ци од Русија се зголемил. Исто така, резулатите покажале дека 
Русија може да го зголеми својот удел на ученици со врвни постиг-
нувања (група ученици кои постигнале далеку над просекот на 
OECD) во математиката, читање или наука. Ова покажува дека ОС 
може да продолжи да промовира и создава академска совршеност, 
дури и кога вкупниот просек е понизок од другите.  

Холанѓаните имаат долгогодишна традиција на иновации во 
наставата по математика. Таа е уште една европска земја чии рефор-
ми во наставата по математика се со цел таа да се доближи до 
начинот на работа во јапонските и корејските училишта, каде што 
учениците покажуваат висок степен на практична примена на 
стекнатите знаења и вештини. Затоа, кон математиката во Холан-
дија се гледа како кон способност за пристап, употреба, интерпрета-
ција и споделување математички информации и идеи, со цел истите 
да се вклучат и применат во широк спектар на ситуации од секој-
дневниот живот. Според поставените цели, математиката подраз-
бира раководење со ситуација или решавање на проблем во 
вистински контекст, преку примена на соодветни математички со-
држини/информации/идеи претставени на различни начини. Хо-
ланѓаните имаат како цел да го постигнат следново: сè што се 
изучува во контекст на математиката, веднаш да се обидат да го 
поврзат со нешто што учениците можат да го замислат како 
ситуација/реален проблем.  

Програмите по математика за основно и средно образование во 
Канада се разликуваат од провинција до провинција/територија. Но 
сепак, федералната власт преку СМЕС постојано се обидува да ги 
приближи и да ги насочи да се развиваат во насока која во дадена 
провинција се покажала како успешна. Канада како држава е свесна 
дека квалитетно математичко образование за нејзините граѓани на 
подолготраен период ќе придонесе за унапредување на сите развој-
ни сегменти на државата. Акцентот на математичкото образование 
во основните училишта е ставен на стекнување применливи знаења 
во секојдневни практични ситуации, што, според тестирањата, е и 
прилично постигнато во некои провинции Во Онтарио, на пример, 
повеќегодишните реформи придонеле постигањата на учениците да 
се подобрат за повеќе од 25% во текот на неколку години. Програ-
мата по математика во основните училишта во Онтарио е осмислена 
така што да може да осигура дека учениците ќе изградат цврсти 
темели од математички знаења со поврзување и примена на мате-
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матички концепти во различни ситуации. Програмата се однесува 
на пет основни теми: чувство за број и нумерација, мерење, геомет-
рија и смисла за простор, структури (проучување на обрасци и 
односи), алгебра, работа со податоци и веројатност. Во текот на 
наставата учениците треба да се насочуваат кон ефективно учење 
математика низ математички процеси кои го поддржуваат, како 
што се: решавање на проблеми, размислување и докажување, реф-
лексија, избор на соодветни алатки и користење на сметачки стра-
тегии, поврзување, застапување и аргументирање и комуникација. 
Програмата по математика во првите две години од средното обра-
зование е еден вид проширување и продлабочување на онаа од 
основното образование. И понатаму најбитно е разбирањето, при-
менливоста на стекнатите знаења, но и примена на соодветни 
знаења во процес на истражување, интегрирање на современи 
технологии, развој на концепти и усовршување алгебраските веш-
тини. 

Како претставник на источноазиските земји кон чиј модел на 
математичко образование, како што претходно напоменавме, 
тежнеат повеќето современи ОС, e Јапонија. Математиката се наоѓа 
на второ место по важност во јапонското образование (по јапонски-
от јазик и писмо). Според времето посветено на изучување на мате-
матика, јапонските основни училишта предничат пред многу други 
развиени земји (со 225 минути седмично или 5 наставни часа од 45 
минути). Глобалните цели на математиката во основното образова-
ние се сведуваат на следната изјава: „Преку математички актив-
ности, да им се помогне на учениците да се здобијат со основни и 
темелни знаења и вештини за броеви, количини и геометриски 
фигури; да се поттикнува нивната способност логично да 
размислуваат за прашања од секојдневниот живот; да им се 
помогне да најдат задоволство во математички активности и 
да ја ценат вредноста на математичките пристапи; да се 
поттикне став за неизбежност на потребата од аритметика-
та во нивниот секојдневен живот, како и во нивното учење.“ 
([21]). Темите од основното образование не се повторуваат во ни-
жото средно образование. Таму основниот акцент е ставен на 
алгебрата и на геометријата. Во осмо и деветто одделение се изучу-
ваат делови од веројатност и статистика, како и геометрија на 
повисоко ниво. Овие одделенија од нижото средно училиште учат
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по програми кои се еквивалент на некои напредни програми за 
надарени ученици во други држави (на пример во САД).  

Во Јапонија наставата по математика е организирана така што се 
внимава на учениците да им се даде време „да се борат со пробле-
мот“ пред да дојдат до конечен заклучок за начинот на решавање на 
истиот или до решение. Ова е единствениот начин на кој учениците 
можат да се здобијат со знаења и вештини кои ќе бидат корисни за 
нив подоцна. Има голем неделен фонд од 6 часа за математика во 
првата година од вишото средно образование, до вкупно 10 часа 
математички предмети во завршната година на природнонаучните 
смерови.  

Истражувањата велат дека практикувањето на постапки во 
наставата по математика во Јaпонските училишта е сведено на само 
46% од часовите, додека во повеќето ОС тоа достигнува дури до 96% 
(на пример во ОС на САД и сличните на него). Исто така, на дури 
44% од часовите по математика ученикот во Јапонија открива и 
применува постапка за решавање, а според истражувањата на 
TIMSS, учениците дедуктивно изведуваат заклучоци во дури 61% од 
часовите. Тоа покажува дека не случајно Јапонија го зазема високо-
то второ место на рејтинг листите.  

Ако зборуваме за она што се случува во нашето математичко 
образование, прво не смееме ги изгубиме од вид поразителните 
резултати од TIMSS2011, кога нашите осмооделенци беа најслабо 
пласирани од сите нивни врсници од земјите – учеснички од Евро-
па, а на 43 место од вкупно 59 учеснички од светот. Второ, 
показателите од државната и училишната матура алармираат за ит-
носта од промени во програмската поставеност, поучувањето и 
учењето по предметот математика, како и во бројот на часови за 
изучување на предметот Mатематика. Во учебната 2013/2014 година 
само околу 13% од учениците одбрале да го полагаат предметот 
математика, а од нив само 1% полагале напредно ниво. Просечниот 
постигнат успех во двете нивоа е 3,04. Следната учебна година 
просечниот успех по математика изнесувал 3,19, а во 2015/2016 − 
3,29. Но и натаму останува забележителен фактот дека бројот на 
ученици што одбираат да полагаат математика е многу мал. Трето, 
дали реформите што се воведени како „делумно копирање – 
делумно прилагодување“, при што не се запазува постапноста и не 
се врши соодветна проценка на успешноста на нивното воведување 
по периоди, се навистина вистинското решение? Многу е важно
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прашањето врз основа на какви истражувања и инструменти е 
донесен заклучок дека се остварени сите предуслови за воведување 
на Кембриџ – програма на начинот на кој тоа се прави? Понатаму, 
дали постоечкиот наставен кадар навистина успева во 
реализацијата на Кембриџ-програмите и дали на сите (наставници, 
ученици, па и родители) им е доволно јасно која е целта која треба 
да се постигне на крајот од часот/темата/годината?  

Остануваат многу отворени прашања и еден заклучок. Ако цели-
те на ОС не се јасно дефинирани, ако наставниот кадар не е ефика-
сен, ако децата не се фокусирани на учење и немаат добро однесу-
вање кон предметот, тогаш и најдобрата програма по математика 
нема да не направи математички пописмена нација. Ефикасноста на 
наставниот кадар можеби е прв од сите овие наведени услови кои 
треба да биде исполнет, но и врските со другите сегменти се нерас-
кинливи.  

 
5. ЗАКЛУЧОК 

Иако Македонија тежнее својот ОС максимално да го усклади со 
земјите на Европската Унија, забележуваме дека и таму и насекаде 
во светот постојат различни образовни политики соодветни на 
условите и на поставените цели пред тој систем. Затоа, најважно е 
добро да се дефинираат целите на нашиот ОС и да се одговори на 
следниве прашања: што ќе направи тој за македонскиот граѓанин 
како поединец, што ќе направи за македонската држава и на кој 
начин ќе го постигне тоа.  

МОН на Македонија треба да пропише јасни национални стан-
дарди и да се проектираат реални исходи за секое ниво/период на 
образование. На тој начин постигањата ќе бидат мерливи и кри-
териумите за нивно оценување изедначени. Само на тој начин ре-
формите ќе ги дадат очекуваните резултати. Динамиката на екстер-
ните проверки треба да се усклади со потребата од нив. Нема поента 
да се трошат толку ресурси, а резулатите од сето тоа да останат 
неискористени во насока на подобрување на учењето и поучувањето 
и образовните процеси воопшто. Целта, низ толку гломазен и, за 
учениците − мачен процес, да се провери реалноста на оценувањето 
на наставниците е занемарлива нуспојава од многу други интерак-
ции.
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Голема е потребата од правилно насочување и поддршка на уче-
ниците при изборот на нивната професија. Сето тоа треба да биде 
добро усогласено со потребите на пазарот на трудот и среднороч-
ните и долгорочни проекции за тоа. Соработката со бизнис-секторот 
треба да се доведе на највисоко можно ниво, од што ќе имаат корист 
и учениците и училиштата и компаниите. Во таа смисла, од големо 
значење и за работодавачите и за идните работници, би биле стек-
натите знаења од предметот математика. 

Треба да се внимава и на динамиката при воведување на разни 
новини во образованието: таа треба да биде умерена. Фактот дека се 
работи со деца и млади луѓе кои поминуваат низ чувствителни 
периоди од животот, наведува на посебно внимавање при наглите 
промени кои се прават во текот на нивното образование.  

Во врска со наставниот кадар, принципот на ротација на работно-
то место во Јапонија можеби е и еден од клучните услови за 
успешноста на нивниот ОС. Тука можеме да го спомнеме и четири-
годишниот период на проверки и корекции од страна на врвни 
стручњаци низ кој поминува еден учебник пред да се најде пред 
јапонските ученици. Во моментов, кај нас се во употреба учебници 
со несоодветен превод, неточни податоци и грешки (материјални и 
печатни) и сл.  

Ова се само некои размислувања за тоа дека реформите можат 
да почнат од различни страни, да се одвиваат многу мирно и 
постапно, и притоа да има време за анализи и за корекции. 
Реформи кои сигурно би довеле до успех. 
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО 
МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  
(1996 − 1998, 2007 − 2009, 2013 − 2015) 

Лидија Кондинска 1 
Снежана Ристовска 2  

 
Промените во наставата по математика се насочени кон подобру-

вање на нејзиниот квалитет. Тие промени не се само во Република 
Македонија, туку и во поголем број земји во светот. Централно мес-
то на тие промени во наставата по математика го има програмира-
њето на наставниот процес по математика, како и во нејзината 
практична реализација.  

Наставните програми по математика на сите степени на образо-
вание се најважните документи и имаат најголемо влијание врз тоа 
што се работи во училиштето, односно во паралелката. Нивната 
квалитетна подготовка и реализација е основна грижа на образова-
нието на учениците од аспект на математика. Тоа е основната при-
чина што во овој труд внимание ќе се посвети на програмирањето 
на наставниот процес по математика.  

 
1. ПРОГРАМИРАЊЕ НА НАСТАВАТА 

Програмирање значи изработување програма, т.е. подготвување 
на сé она што е цитирано за значењето на зборот програма (израбо-
тување на “план за...”, “дефинирање, односно, излагање на ...”, “пра-
вење распоред на...”, итн). Оттаму произлегува дека програмирање-
то, е многу слично, а често и идентично со планирањето. 

Од дидактички аспект програмирањето има пошироко и потесно 
значење. Од пошироко значење, кога ќе се рече програмирање се 
мисли на: план на воспитно-образовната работа, планирање на раз-
војот на воспитно-образовната работа и утврдување на нејзините 
содржини ([8]). Програмирањето на наставата значи изработување 
на програма со која се одредува обемот, длабочината и редоследот 
на наставните содржини кои ќе се реализираат за време на наста-
вата. Тоа е потесното значење на поимот програмирање. Според [9] 
„програмирањето опфаќа разработка на методологијата за ис-
питување на образовните потреби, изработка на програма, 
следење и реализација на програмата и вреднување на образов-
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нитe резултати“. В. Кнежевиќ слично гледа на програмирањето 
во образованието. Според него: „Ако појдеме од определбата дека 
планирањето и програмирањето опфаќаат систем на планирани и 
пожелни цели, содржини, активности и резултати на воспитанието 
и образованието, можат да се издвојат четири значајни моменти 
кои, во исто време, се составни делови на планирањето и програми-
рањето, а тоа се: концепцијата (замислата), документот (нацртот), 
изведувањето и евалвацијата (проценката)“. 

Тоа значи дека развивањето на наставните програми по матема-
тика и кој било друг наставен предмет за секој степен и вид на обра-
зование,  е процес на практично проверување на училиштата од ас-
пект на целите, содржините, средствата и начинот на нивното реа-
лизирање и вреднување на постигнувањата од реализацијата. Со 
други зборови може да се рече дека програмирањето е процес кој 
минува во повеќе етапи. При програмирање на наставата, т.е. при 
изработување на наставна програма, потребно е да се одговори на 
четири прашања кои им се потребни на наставниците и учениците и 
тоа на: 

• Кои се целите на предметот, т.е. што се очекува учениците да 
постигнат или кои промени се очекува да настанат кај учени-
ците со реализација на наставната програма. 

• Кои содржини им се препорачуваат на наставниците за да ги 
постигнат целите од наставната програма. 

• Која образовна технологија, т.е. начин на организирање на 
наставата (методи, форми, наставни средства и друго), да се 
примени за постигнување на целите. 

• Како да се проверува и оценува, т.е. кои методи на оценување 
да се користат да се провери колку учениците ги постигнале 
поставените цели од програмата. 

Треба да се нагласи дека сите елементи што ги има една наставна 
програма се во меѓусебен интерактивен однос. Тоа значи дека не е 
сеедно какво место и значење му се придава на секој од структурни-
те елементи на една наставна програма. 

 
1.1 ВИДОВИ СТРАТЕГИИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ 

 
Под стратегија се подразбира секоја можна насока за работа која 

ветува дека ако биде реализирана, ќе се постигне планираната цел. 
Стратегија се нарекува планот за текот на некој процес (активност),
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за тоа како нешто да се постигне. Стратегијата на програмирање на 
наставниот процес е план или систем од насоки (правила) за постап-
ките, активностите и начините за нивно извршување, што се приме-
нуваат при изработувањето на наставните програми, со намера да се 
подготват програми со чија реализација ќе се постигнат саканите 
цели на воспитанието и образованието. 

 
1.1.1 НАСТАВНО-СОДРЖИНСКА СТРАТЕГИЈА  

НА ПРОГРАМИРАЊЕ 
 

Носечка компонента на оваа стратегија на програмирање и 
изработување на секоја наставна програма е содржината. Во 
програмите содржината е сама за себе цел, а останатите компоненти 
сеподредени на неа. Ќе се постави прашањето: “Зошто оваа 
стратегија на програмирање на наставата поаѓа од содржината?”. 
Оваа стратегија смета дека во науката постојат непроменливи и 
вечни вистини, за кои учениците треба да бидат запознати и да им 
се пренесат како готови знаења. 

Со ваквите програми наставникот е пренесувач на знаења, а 
учениците се само пасивни приматели на знаењата. Од страна на 
учениците има на високо ниво усвојување на фактографски знаења 
кои ги применуваат во познати ситуации. Присутно е ниско ниво на 
развој на интелектуалните способности за решавање на задачи во 
кои ќе прават поврзување на знаењата и нивна примена во нови 
животни ситуации. Најчесто содржините се преобемни и наставни-
кот не може да користи активни методи на поучување бидејќи им е 
потребно повеќе време. Учениците се преоптеретени и затоа немаат 
интерес и мотивација кон предметот.  

Сепак овај начин на програмирање или изработување на  
наставните програми се задржа повеќе време, бидејќи оваа страте-
гија поаѓа од застарените дефиниции според кои наставните про-
грами се дефинирани како „училишен документ, со кој се пропи-
шува обемот, длабочината и редоследот на наставните содржини“. 

 
1.1.2 НАСТАВНО-ЦЕЛНА СТРАТЕГИЈА НА ПРОГРАМИРАЊЕ 

 
Наставно-целната стратегија на програмирање се карактеризира 

со: ставање на акцент на целите на наставата и мерење на резулта-
тите од наставниот процес. Според оваа стратегија однапред треба
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да се знае што се сака да се постигне со наставата (дефинирање на 
конкретни и јасни цели) и да може да се покаже дека исходите на 
наставата се објективно мерливи. Наставните програми изработени 
според оваа стратегија им овозможуваат на учениците да се запоз-
нaени со целите на наставата, зошто тие цели се избрани и нивно 
вклучување во дискусија за нив. На наставникот му е овозможено 
однапред да планира како ќе ги провери поставените цели на наста-
вата. Познавањето на целите кои се сака да се постигнат овозможува 
активно вклучување на учениците, наставниците и родителите во 
организирање на наставата и контрола во учењето. 

При ваквата стратегија, содржините се средство за постигнување 
на целите. Од дидактички аспект содржините се средство за инте-
ракција меѓу учениците и наставникот и учениците и содржината, а 
целта притоа е резултатот кој најчесто поврзан и условен од самата 
содржина. 

Моделот на настава, што произлегува од оваа стратегија на про-
грамирање, се нарекува управувана, алгоритмизирана или програ-
мирана настава. Тоа е технолошки модел на настава ([4]). 

Јасното и конкретно дефинирање на целите во програмите се 
сметало дека ќе помогне во идентификување и именување на 
активностите на учениците, дефинирање на условите во кои ќе се 
реализираат избраните активности и одредување на начинот на 
проверување на постигнување на целите. Но, набргу се укажало на 
слабостите на оваа стратегија. Критиката се однесувала на преголе-
мата операционализација на целите, која доведувала до ограничува-
ње на слободата наставниците. Сепак, треба да се напомене дека 
критиките повеќе се упатуваат на детализираноста и претераната 
операционализација на целите, отколку на нејзината насоченост 
кон целите воопшто. Притоа се истакнуваат особено следниве забе-
лешки: исклучување на можноста за прифаќање на индивидуалните 
потреби и интереси на учениците; преголем акцент на резултатите; 
запоставување на воспитните цели. 
 

1.1.3 ПРОЦЕСНО РАЗВОЈНА СТРАТЕГИЈА  
НА ПРОГРАМИРАЊЕ 
 

Процесно-развојната стратегија на програмирање тргнува од тоа 
дека секое дете учи на свој начин. Секој ученик се развива на поина-
ков начин и со поинакво темпо од останатите ученици. Според оваа
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стратегија се очекува на секој ученик да му се овозможи индивиду-
ализирана настава, да се изберат и применат техники на поучување 
што ќе бидат соодветни на развојните потреби на секој ученик. Од 
страна на наставникот се очекува постојано да го следи развојот на 
секој ученик и врз основа на добиените сознанија да го планира и 
реализира неговото поучување и учење. Притоа добро е од страна на 
наставникот да биде создадена позитивна клима на учење во 
средината каде ученикот учи и го поттикнува сам да доаѓа до нови 
сознанија. 

Оваа стратегија е насочена кон организирање на средината за 
учење, која ќе го поттикнува и олеснува учењето на секој ученик. 
Таквата средина пак бара од наставникот флексибилна форма на 
следење, проверување и вреднување на постигањата на учениците. 
Неа ја нарекуваме „настава по мерка на ученикот“ или „настава 
насочена кон ученикот“. Овој модел ги има следните карактеристи-
ки: насочен е кон одредена цел-развој на потенцијалите на секој 
ученик; процесно е целосен, т.е. ги зафаќа сите битни етапи: плани-
рање, подготовка, изведување и верификација на постигањата; од-
мерен е, т.е. приспособен е на карактеристиките на учениците; орга-
низационо е флексибилен; овозможува партиципација на ученици-
те во сите етапи и аспекти на наставната активност; насочен е кон 
развој на дидактичката интеракција меѓу непосредните изведувачи 
на наставата.  
 

2. СИСТЕМ НА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА  
      НАСТАВНИТЕ СОДРЖИНИ 
 
При изборот и распоредот на содржините во наставните програ-

ми, возраста на учениците и нивните психофизички можности се 
едно од битните барања, посебно нивниот интелектуален развој и 
развој на умственото мислење. Дидактичките барања се однесуваат 
и на начинот (системот) на распоредување на наставните содржини. 
Стекнатите знаења потребно е да претставуваат хомоген и внат-

решно поврзан систем. Заради тоа е барањето за систематичност, 
кое е од посебно заначење за системот на содржините кои се прифа-
тени во наставната програма. Во врска со тоа, во дидактиката се 
издвојуваат три основни системи на програмските содржини и тоа: 
линеарен, концетричен и спирален систем ([15]). 

 При линеарниот распоред на содржините, ученикот само еднаш 
ја учи дадената содржина која е распоредена според логички редос-
лед. Новата наставна содржина е продолжение на предходната, па 
услов да се разбере новата содржина е познавање на претходната. 
Овoј распоред на содржините беше присутен во наставните програ-

111 
 



Л. Кондинска, С. Ристовска 
 

ми по математика. Негова предност е што нема непотребно повтору-
вање, економичност во времето и отфрлање на можноста за преоп-
теретување на ученикот. Проблемот во примена на овај систем е 
психолошката природа на сложените и тешките содржини  кои не е 
доволно само еднаш да се изучуваат. 

Според концетричниот распоред на содржините, иста содржина 
се обработува на два или повеќе пати и тој потсетува на ширење по 
концетрични кругови со сè поголем радиус. Концетричниот распо-
ред не е просто повторување, туку повторување на поширока основа, 
со подлабоко запознавање на суштината на процесот и со поцелосно 
разгледување на причината и последицата. Овај принцип на распо-
редување на содржините е оправдан во случај кога одредени поими, 
закони, теореми и сл. не може да бидат потполно разбрани заради 
возраста на учениците и нивните предходни знаења.  

Распоредот на содржините во вид на спирала доведе до отфрлање 
на линеарниот начин на распоредувањето, како и на концетрични-
от. Спиралниот распоред е форма која се наоѓа меѓу линеарниот и 
концетричниот распоред на содржините. Во спиралниот распоред 
има исто така враќање на содржините, но секогаш на повисоко ниво 
на логички и методолошки операции. 

 
3. КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ  
     ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ   
     (1996 − 1998, 2007 − 2009, 2013 − 2015) 

 
Во овој дел од трудот ќе биде направено споредување на спомна-

тите наставни програми по математика, со цел да се согледа нивна-
та структура, до кој степен се разработени одделните структурни 
елементи во нив, применетиот модел на програмирање и системот 
на распоредување на содржините во наставните програми.  

Програмирањето на наставата по математика во основното обра-
зование нема да го разгледуваме само како умствена активност за 
нејзино изработување и како документ според кој треба да се изве-
дува наставата, туку и како процес на практично проверување на 
училиштата од аспект на целите, содржините, средствата, начинот 
на нејзино реализирање и вреднување на ефектите од нејзината 
реализација. Посебен акцент ќе биде ставен на системот по кој се 
распоредени наставните содржини во споменатите наставни прог-
рами по математика во основното образование, бидејќи при изборот
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и распоредот на содржините, возраста на учениците и нивните пси-
хофизички можности се едно битно барање, имајќи го предвид и 
нивниот интелектуален развој и развој на мислење.  

При анализирање на наставните програми по математика во 
основното образование ќе тргнеме од она што современата дидак-
тичка теорија подразбира под поимот наставна програма, теорија за 
стратегиите на програмирање на воспитно образовниот процес (нас-
тава) и теоријата за системите за распоредување на наставните содр-
жини. 
 

3.1 НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА, 1996 − 1998 
 

Повод за изработување на овие наставни програми по математи-
ка бил новиот Закон за основно образование од 1995 година, како и 
анализата на програмите направена во 1981 година, која покажала 
дека има потреба од нивно дидактичко иновирање. Затоа било 
изработено Упатство за изработување на наставните програми по 
математика и другите предмети во одделенска и предметна настава 
во основното образование. Во Упатството преовладувале каракте-
ристики на еден нов пристап на програмирање на наставниот про-
цес. Меѓутоа, ќе стануваше збор на процесно-развојната стратегија 
на програмирање, доколку се преформулираа или изоставеа некои 
елементи кои се однесуваат на содржинската и целната стратегија 
на програмирање. Во наставните програми од 1996 до 1998 година 
(одделенска и предметна) сè уште има конкретизација на целите 
(вид на видливи дејствија) што е карактеристично за целната стра-
тегија на програмирање. Исто така во нив се бара да се поаѓа од 
содржините на темата, а тоа е карактеристика на содржинската 
стратегија на програмирање на наставата. 
 

3.1.1. СТРУКТУРА НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ  
         ПО МАТЕМАТИКА 1996 − 1998 ВО ЦЕЛИНА 

Во наставните програми по математика во основното образова-
ние има вовед во кој е дадено местото и функцијата на предметот 
Mатематика, условена од местото и улогата на останатите програми. 
На почетокот на секоја програма по математика дадени се цели на 
наставата. Во наставните програми по математика−одделенска 
настава е искажана во вид на една сложена реченица од која е очиг-

113 
 



Л. Кондинска, С. Ристовска 
 

ледно дека се работи за повеќе цели, а не само за една цел. Додека 
во наставните програми по математика−предметна настава покрај 
сложена реченица во која може да се воочат повеќе цели, дадени се 
повеќе цели од когнитивното, психомоторното и афективното под-
рачје. Задачи- како посебен елемент се присутни во сите програми 
по математика во основното образование.  

 
3.1.2  СТРУКТУРА НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ  
         ПО МАТЕМАТИКА 1996 − 1998 ПО ОДДЕЛЕНИЈА 
 
Програмите по математика во основното образование имаа: 
Цели по одделениеја. Во овај дел глобално е искажано што 

треба да постигнат учениците од тематските целини при нивното 
изучување и тоа на ниво на познавање, разбирање и примена. 

Програмски теми. Таксативно се дадени темите што се изучу-
ваат во соодветното одделение, според логички редослед и ориента-
циониот фонд на часови. При реализација на програмата за соод-
ветното одделение треба да се почитува предложениот редослед на 
темите. 

Структура на секоја програмска тема. За секоја програмска 
тема дадено е содржина, знаења и способности, основни знаења и 
способности (за предметна настава), а во наставните програми по 
математика за одделенска настава посочени се и средства и 
активности за секоја тема.  

Содржините во наставните програми од 1996 до 1998 не се нов 
елемент. Нов е начинот на нивното презентирање паралелно со 
останатите елементи и не секогаш детално и обемно. Она што ука-
жува на содржинската стратегија на програмирање е тоа што и во 
овие програми се почнува со содржините, наместо тие да се изведат 
од целите, односно прво да бидат дадени знаењата и способностите, 
а потоа содржините со кои може да се постигнат.  

Знаења и способности е елемент кој првпат се наоѓа во нас-
тавните програми по математика во основното образование. Овај 
елемент е веднаш по содржините за дадената тема и претставува 
значајна новина во моделот на наставните програми по математика 
во Република Македонија. Знаењата и способностите согласно содр-
жината, тоа се когнитивнивните или образовните цели кои треба да 
се постигнат како резултат на наставниот процес, односно промени-
те кои се очекуваат кај учениците по завршување на наставниот
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процес. Може да се воочи дека се присутни само когнитивнте и 
психомоторните цели, односно отсуство на афективните цели.  

Елементот средства и активности е присутна во наставните 
програми по математика за одделенска настава. И овај елемент мо-
же да се смета за новина во наставните програми по математика. 
Содржината на овај елемент е кратка и обопштена. 

Основни знаења и способности во наставните програми по 
математика во одделенска настава е даден на крајот од програмата 
за секое одделение, додека во наставните програми по математика 
во предметна настава основните знаења и способности за секоја 
тема се означени со ѕвездичка веднаш до знаења и способности. Мо-
же да се рече дека е добро што и вреднувањето на постигањата на 
целите на програмата, макар и на овој начин, стана нивен составен 
дел. Распоредот на содржините во секоја наставна програма по 
математика во основното образование од 1996 до 1998 година е ли-
неарен. 
 

3.2. НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА, 2007 − 2009  
 
Во Законот за основно образование постои основа за развивање 

на наставен план со наставни програми за деветгодишно основно 
воспитание и образование. Тргнувајќи од анализата на основното 
образование во Република Македонија во 2006 година, како и на 
задолжителното образование во други држави во Европската унија, 
изготвен беше предлог за редефинирање на развојните цели и нов 
наставен план и наставни програми за основните училишта со 
коишто ќе се подобрува содржината, организацијата и квалитетот 
на основното воспитание и образование. 

Од овие причини се јави потреба од развивање на нов наставен 
план и нови наставни програми по предмети со ќе може да се 
постигнат следните ефекти: на сите деца да им се гарантира поддр-
шка во најзначајниот период во нивниот развој; да се гарантираат 
подобри можности за континуирано учење за сите деца на возрст од 
6 до 14 години во основното училиште; да се намали оптовареноста 
на учениците по одделни предмети со нагласување на методите на 
активно учење, редуцирање на споредните содржини, поголема ко-
релација и поврзување на наставните предмети и сл. 

Наставната програма по математика во основното образование ја 
задржа структурата како на програмите од 1996 − 1998 година. Во
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овие програми е направена промена во редоследот на елементите во 
структурата на програмата по одделенија ([14]). Прво се ставени 
целите по теми, а потоа содржините, со кои се предлага како тие да 
се постигнат. Може да се рече дека е надмината содржинската 
стратегија на програмирање на наставата. Целите и понатаму се 
конкретни и јасни согласно целната стратегија на програмирање на 
наставата. Елементот кој се однесува на образовната технологија во 
наставните програми сè уште не е доволно конкретизиран во новите 
наставни програми по математика од 2007 − 2009 година со што се 
оневозможува доволно да се сфати нејзината суштина и со тоа да се 
иницира нејзината имплементација во наставната практика. Тоа е 
најсуштинската новина и вистинска, реална промена која може да 
донесе нов квалитет на воспитно-образовниот процес и која води 
кон постигнување на саканите цели. Наместо целосно дефинирана 
образовна технологија во наставните програми по математика, 
специфична за наставниот процес понудени се само одредени нејзи-
ни аспекти. Сè уште во овие програми компонентата активности 
(образовна технологија) не може да ја понесе улогата што и е дадена 
да биде генератор на квалитетните промени во организирањето и 
изведувањето на наставниот процес по математика. Затоа беше 
обврска на семинарите за имплементација на програмите да се даде 
дополнително објаснување. Системот на развој на наставните цели 
во наставните програми по математика 2007 − 2009 година во ос-
новното образование останува линеарен. 
 

3.3. НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА, 2013 − 2015 
  

Наставните програми по математика од прво до деветто одделе-
ние на деветгодишното основно образование се преземени од Меѓу-
народниот центар за наставни програми (Cambridge International 
Examination) и адаптирани од страна на Бирото за развој на обра-
зованието. Одобрување на адаптирањето на наставните програми е 
добиено од експертите на Меѓународниот центар за наставни прог-
рами (Cambridge International Examination). Тие содржат збир од 
развојни наставни цели од наставниот предмет Mатематика.  Во нив 
детално се опишува што треба да знае ученикот или што би требало 
да може да направи во секоја година од основното образование.  
Наставните цели обезбедуваат структура за поучување и учење и
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препорака кои способности и знаења на ученикот можат да се про-
верат. 

Наставните програми по математика од прво до шесто се 
поделени на пет подрачја: Броеви/Математички операции, Гео-
метрија, Мерење, Работа со податоци и Решавање проблеми, а во 
третиот период на шест подрачја (Алгебра). Првите четири подрачја 
(односно пет) се поткрепени со подрачјето Решавање проблеми, во 
коешто се опишани техниките, вештините и примената на знаењето 
и стратегиите во решавањето проблеми.  Мисловните стратегии се, 
исто така, клучен дел на подрачјето Броеви. Овие наставни програ-
ми се фокусираат на принципи, шеми, системи, функции и односи 
така што учениците можат да го применат математичкото знаење и 
да развијат холистичко разбирање за предметот.  Секоја наставна 
програма по математика од прво до деветто оделение на основното 
образование дава солидна основа врз која можат да се надградуваат 
понатамошните фази на образованието. 

Наставните програми на Кембриџ се изградени на вредностите 
на Кембриџ  и најдобрата практика во училиштата во Велика Брита-
нија. Со адаптирање на наставните програми по математика од 2007 
− 2009 година во наставни програми по математика од Кембриџ се 
надминаа некои слабости присутни во програмите. Со преформули-
рање на целите (помалку конкретни) и отфрлaње на содржините се 
надминува целното и содржинското програмирање на наставниот 
процес по математика. Исто така, во адаптираните наставни програ-
ми по математика од 2013 − 2015 година, е даден поконкретен опис 
на наставните форми и методи. Тоа значи дека акцентот е ставен на 
образовната технологија што води кон развој на личноста. Затоа 
може да се рече дека наставните програми по математика од 2013 − 
2015 година се програмирани според процесно-развојната стратеги-
ја на програмирање. Наставните програми по математика во основ-
ното образование од 2013 − 2015 година, имаат спирален систем на 
распоред на целите. Тоа значи во едно или две полугодија има 
нивно повторување со што се овозможува учениците да напредуваат 
според нивните способности. Да разгледаме еден пример. 

117 
 



Л. Кондинска, С. Ристовска 
 

Размер и дел од целината (пропорција) 
VI одд. VII одд. VIII одд. IX одд. 

Решава 
едноставни 
проблеми  
со размер. 

Користи запис на 
размер, 
упростува 
размери и дели 
количина на два 
дела во дадениот 
размер.  

Упростува 
размери; дели 
количина на 
повеќе од два 
дела во даден 
размер.  

Споредува два 
размера; толкува 
и користи размер 
во различни 
контексти.  

  Препознава 
врска меѓу 
размер и дел од 
целината.  

  

  Користи 
правопропор-
ционалност во 
даден контекст; 
решава едностав-
ни проблеми со 
размер и 
правопропорцио-
налност. 

Користи 
унитарен 
метод за 
решавање на 
едноставни 
проблеми со 
размери и 
правапропор-
ционалност. 

Препознава кога 
две величини се 
правопропорцио-
нални; решава 
проблеми со 
пропорционал-
ност, на пример, 
премин од една 
валута во друга.  

Табела 1. Пример за напредување во темата:  
                     Број и решавање проблеми 
                     (Размер и дел од целината − пропорција). 
 

4. ЗАКЛУЧОК 
 
Од направениот осврт на наставните програми по математика во 

основното образование од 1996 − 1998, 2007 − 2009 и 2013 − 2015 го-
дина може да се донесат следните констатации: 

• Промените на наставните програми по математика во основ-
но образование, од една до друга програма, се мали, но зна-
чајни чекори кон осовременување на нивниот модел. Притоа 
се мисли на градење и примена на стратегија на програ-
мирање што е соодветна на актуелните дидактички теории. 
Присутни се напори за надминување на содржинската и цел-
ната стратегија на програмирање на наставата и приближу-
вање кон процесно-развојната стратегија на програмирање. 

• Во наставните програми по математика од 1996 − 1998 
година присутни се и потенцирани се елементи на содржин-
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ската и целната стратегија на програмирање (поаѓање од 
содржините и конкретизација на целите во вид на видливи 
дејствија).  

• Во наставните програми по математика од 2007 − 2009 годи-
на има промена на местото на содржините и целите. Ставен е 
акцентот на целите на наставата и мерење на резултатите од 
наставниот процес. Значи, надмината е содржинската страте-
гија на програмирање, а се сметало дека е присутна кај овие 
програми процесно-развојната стратегија на програмирање.  

• Во програмите од 2013 − 2015 година има спирален распоред 
на целите. Тие се поеластични, подложни на модификација 
во процесот на заемните искуства на наставникот и ученици-
те во заедничката работа.  

• Дадени се современи методи на поучување и учење, како и 
различни стратегии на решавање на проблеми од секојднени 
ситуации.  

• Спиралната структура на програмите од 2013 − 2015 година 
овозможува учениците да напредуваат според способностите. 
Со овие програми е отфрлен линеарниот начин на распоре-
дување што беше присутен до 2007 година. Навраќањето на 
целите/содржините не го спречува развојот на учениците ка-
ко што се мисли. Тоа овозможува постигнување на целите 
што не биле постигнати од некои ученици, а нивно постигну-
вање на повисоко ниво на логички и методолошки операции 
од други ученици. Тоа бара од наставниците планирање на 
диференциран пристап на работа на часовите. 

• Присутно е мислење дека некои цели се отфрлени. Повторно 
учениците помалку ќе научеле. А од друга страна, пред адап-
тирање на наставните програми по Кембриџ, се сметаше дека 
има цели на високо ниво кои тешко можат да се постигнат. 
Целите кои ги нема во наставните програми по математика 
(од геометрија), кои им се потешки на учениците се поместе-
ни во средното образование (по години и видот на образова-
ние) и се заменети со цели од веројатност и статистика. Тоа е 
така направено бидејќи во современото опшество се смета 
дека учениците треба да имаат повеќе знаење од веројатност 
и статистика од помала возраст.  
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СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕДВИДУВАЊА ВО НАСТАВАТА ПО 
МАТЕМАТИКА 

Марија Илиевска 1 
Гордана Николовска 1 

Ирена Стојковска 1  
 

Практикувањето на предвидувањата во наставата по математика 
е важно од повеќе причини. Имено, начинот на расудување при 
предвидувањата создава посебна состојба на учење. Важно е тоа што 
учениците сами си поставуваат прашања од типот „Зошто?“ и 
„Зошто не?“, и ги бараат нивните одговори. При предвидувањата 
учениците често се служат со различни начини за визуелизација на 
проблемите, го поврзуваат претходно изучениот материјал со 
конкретниот проблем и откриваат врски меѓу математичките поими 
и концепти ([3]). Вежбањето на предвидувачките способности на 
учениците е и од голема важност за одржување на љубопитноста и 
мотивацијата за работа. Мал е обемот на студиите кои ставаат 
акцент на предвидувањата во наставата по математика. Некои од 
тие студии се [1]−[6]. 

Во овој труд, ќе изложиме неколку начини на вежбање на 
предвидувачките способности кај учениците. Ќе бидат опфатени 
главно две групи на стратегии за предвидувања - алгебарски 
стратегии и веројатносни стратегии. При тоа, под алгебарски 
стратегии ќе подразбираме постапки при кои со користење на 
аритметички операции доаѓаме постепено до генерализации кои 
важат за разгледуваните елементи, односно сите тие ко да 
припаѓаат на одредена класа од објекти. Додека пак, веројатносните 
стратегии се основаат на заклучоци добиени по собирање на 
одреден број на податоци, при што во самите заклучоци има доза на 
неодреденост, затоа што податоците биле случајни. Поголемиот дел 
од стратегиите може да се применуваат и со учениците од пониските 
одделенија.  

 
1. АЛГЕБАРСКИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕДВИДУВАЊА 

 
Алгебарското размислување е важен процес во наставата по ма-

тематика, при кој учениците генерализираат математички идеи од 
конкретно множество на вредности, а заклучокот го претставуваат
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на различен начин во зависност од нивната возраст. Алгебарските 
стратегии може да се користат и при вежбање на предвидувачките 
способности кај учениците. Нив ќе ги разгледаме проучувајќи не-
колку видови шаблони и низи со броеви. Чекор понатаму е искорис-
тувањето на алгебарските стратеги за предвидувања, за воведување 
на функционалното размислување кај учениците ([4]), што во овој 
труд нема да биде примарна цел на разгледување.   

 
1.1. ПОВТОРУВАЧКИ ШАБЛОНИ 

 
Повторувачките шаблони се едни од подоминантните видови на 

шаблони кои учениците ги истражуваат во раните години. Тие се 
користат за опишување на правилото на појавување на елементите 
во една низа (шаблон), преку одговарање на прашањата „Што следи 
во низата?“, „Кој дел се повторува?“ или „Што недостига?“. Всуш-
ност, препознавањето на распоредот на елементите кај ваквите шаб-
лони води до скоро секогаш точни предвидувања како одговор на 
гореспоменатите прашања ([6]). Ќе предложиме неколку чекори за 
обработка на повторувачките шаблони. Во секој чекор се вклучени 
прашања или барања за учениците, што би им помогнало на 
учениците при предвидувањата. 

Пример 1. Да го разгледаме повторувачкиот шаблон даден на 
Слика 1. Ова е пример на шаблон кој го следи правилото ААБ. 

 
Слика 1. Повторувачки шаблон 

Истражувањето на шаблонот од Пример 1 ќе го проследиме преку 
следните чекори: 

а) Препишување на шаблонот во тетратка. Со препишува-
њето на секој елемент од шаблонот ученикот ќе се запознае со 
неговиот состав и ќе го почувствува повторувањето на фигурите 
(елементите).  

б) Продолжување на шаблонот. Почетно прашање во овој 
чекор е „Која фигура е следна?“. Одговорот опфаќа предвидување за 
еден чекор надесно, меѓутоа шаблонот може да се продолжи и од 
левата страна, со прашањето „Која фигура претходи на првата ѕвез-
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да?“. Пополнувањето на шаблонот со фигури од двете страни води 
кон дефинирање на редоследот на елементите. 

в) Идентификација на повторувачката целина. Повтору-
вачката целина се состои од најмалиот број елементи кои се повто-
руваат, по определениот редослед. Во повторувачкиот шаблон од 
Пример 1, таа целина е „ѕвезда, ѕвезда, квадрат“. Од учениците се 
бара да ги заокружат овие целини на цртежот (види Слика 2). Сека-
ко, може да има повеќе опции и предлози за изборот на оваа целина 
(други точни одговори за повторувачката целината се „ѕвезда, 
квадрат, ѕвезда“ и „квадрат, ѕвезда, ѕвезда“, доколку се смета низата 
од фигури дека е продолжлива и од лево и од десно). Но, важно е да 
се напомене дека, треба да се избере наједноставната претстава за 
повторувачката целина, затоа што оваа целина понатаму ја разгле-
дуваме како генератор на шаблонот и треба да биде множество по-
годно за анализирање по број и состав на елементи. Затоа велиме 
дека шаблонот на Слика 1 го следи правилото ААБ. 

 

 
Слика 2. Повторувачки целини во шаблонот од Пример 1 

 
г) Прашања, табели и генерализации. Дефинирањето на 

повторувачката целина е важно за остварување на потребната гене-
рализација. За наставникот да се увери дека учениците добро го раз-
брале создавањето на шаблонот, а учениците да се уверат во моќта 
на сопственото предвидување, кое го направиле за поединечни че-
кори во продолжување на шаблонот, предлагаме неколку типови 
прашања: 

- Нацртај го овој шаблон така што да има 5 квадрати и повто-
рувачките целини да се целосни. Колку ѕвезди ќе има на 
цртежот? 

- Ако има 10 повторувачки целини, колку квадрати, а колку 
ѕвезди ќе има? 

- Ако се нацртани 12 фигури од шаблонот, така што првата е 
квадрат, која е дванаесеттата фигура? 

Иста улога како прашањата, може да одигра и пополнувањето на 
Табела 1 со вредностите кои недостигаат, под претпоставка дека 
повторувачките целини се целосни. 
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Број на  
целини 

Број на  
ѕвезди 

Број на  
квадрати 

Вкупно  
фигури 

20    

 12   
   33 
  40  
Табела 1. Табела за пополнување  

(за повторувачкиот шаблон од Пример 1) 
 

Генерализирањето на шаблонот за произволен непознат број на 
повторувачки целини е интересен предизвик за учениците од основ-
ното образование, кој не треба да се исклучи, покрај тоа што може-
би ќе изгледа несоодветен за пониските одделенија. Размислување-
то започнува со прашање од типот „Колку квадрати ќе има ако има 
вкупно n повторувачки целини од шаблонот?“ На овој начин се пот-
тикнува согледувањето на врската помеѓу бројот на повторувачки 
целини и вкупниот број на елементи од секој облик од кои е 
составена секоја целина (вкупниот број квадрати е исто n, вкупниот 
број на ѕвезди е двојно поголем т.е. 2n, а вкупниот број на фигури е 
три пати поголем т.е. 3n). Согледувањето на оваа зависност и 
нејзината оценка е најважниот чекор при генерализирањето. 

д) Создавање на друг шаблон со истото правило и 
примери од секојдневниот живот. Откако ќе се утврди дека фи-
гурите во шаблонот следат определено правило кое е диктирано од 
повторувачката целина, јасно е дека природата на елементите не е 
важна, туку правилото по кое тие се распоредени. Може да започне-
ме од менување на боите, на пример, да ги обоиме ѕвездите во жол-
та боја, а квадратите во сина боја. Потоа, да ги замениме квадратите 
со кругови, а ѕвездите со триаголници. Постојат неограничен број 
можности за вакви модификации, кои може да се прават чекор по 
чекор, се додека наставникот не увиди дека правилото на шаблонот 
е усвоено. 

Предизвик, но и задача на секој наставник е доближувањето на 
математичките содржини, кои се изучуваат на часот, до секојднев-
ниот, реалниот живот. Така, може да се побара од учениците да 
дадат примери за повторувачки шаблони од секојдневниот живот, 
да ги идентификуваат повторувачките целини и да го опишат пра-
вилото на шаблонот. Такви примери се: деновите во седмицата,
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месеците во годината, потоа може да бидат плочките на плочникот 
пред училишната зграда, оградата на училишниот двор, зградите во 
населбата (некои од нив го следат правилото „висока-ниска“), но и 
музичките ритми. 
 

1.2. РАСТЕЧКИ ШАБЛОНИ 
 

Шаблоните се моќна алатка за развивање на разбирањето на 
математичките врски и зависности ([1]). Растечките шаблони се до-
бар пример за воведување на учениците во поимот на линеарна 
функција и нејзиниот график. За разлика од повторувачките шабло-
ни, кои ги разгледувавме како непрекинато повторување на генери-
рачките целини, кај растечките шаблони ќе го воведиме поимот  
почетен чекор. 
Пример 2. Да го разгледаме растечкиот шаблон даден на Слика 3. 

 
Слика 3. Растечки шаблон 

Растечкиот шаблон од Пример 2 ќе го истражиме во следните 
чекори: 

а) Препишување на шаблонот во тетратка. Иста постапка 
како и кај повторувачките шаблони, имено со препишување на 
шаблонот во тетратка, може да се направат и првичните „груби“ 
предвидувања. 

б) Определување, нумерирање и споредба на чекорите. 
Растечката природа на шаблонот е очигледна од самиот цртеж, па 
очекувањето за повеќе квадратчиња во неговото продолжување е 
очигледно. Да забележиме, дека продолжувањето го правиме само 
од десната страна, т.е. во насока на „растењето“ на шаблонот. Тогаш 
прашањето за продолжување на шаблонот се сведува на прашањето 
„Како изгледа следниот чекор?“ Помошно прашање е: „Во која боја 
се квадратите чиј број се зголемува?“ Првата констатација е дека се-
кој чекор содржи точно три зелени квадратчиња, додека секој сле-
ден чекор содржи повеќе сиви квадратчиња од претходниот. Бидеј-
ќи воочивме дека бројот на сиви квадратчиња го „гради“ шаблонот, 
а такви нема во првиот чекор, на првиот чекор одлучуваме да му го
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доделиме бројот 0 и од причина што тоа е почетниот чекор. Значи, 
сакаме да го опишеме составот на чекорот со број 4. Предвидува-
њето е дека чекорот број 4 ќе содржи повеќе сиви квадратчиња од 
чекорот број 3. 

в) Пребројување и предвидување на следниот чекор. По 
пребројувањето лесно може да се направи прецизно предвидување. 
Имено, секој чекор содржи точно за две повеќе сиви квадратчиња 
од претходниот, па предвидуваме дека чекорот број 4 има две сиви 
квадратчиња повеќе отколку чекорот број 3.  

г) Пополнување табела. Пополнувањето на Табела 2 го под-
држува направеното предвидување. Првите четири колони се по-
полнуваат од цртежот, а останатите три колони се предвидувања. 

 
реден број 
на чекор 

0 1 2 3 4 5 6 

број на сини 
квадрати 

3 3 3 3 3 3 3 

број на сиви 
квадрати 

0 2 4 6 8 10 12 

вкупен број 
на квадрати 

3 5 7 9 11 13 15 

Табела 2. Продолжување на растечкиот шаблон од Пример 2 
 
д) Дефинирање на врските, генерализација и примери од 
секојдневниот живот. Кај растечките шаблони разгледуваме две 
врски помеѓу чекорите: зависност помеѓу соседните чекори и 
зависност помеѓу редниот број на чекорот и неговата структура, [4]. 
Рекурзивната врска помеѓу соседните чекори ја дискутиравме 
веднаш после пребројувањето. Имено, заради таа зависност, 
учениците од пониските одделенија може да го опишат шаблонот 
како 3+2+2+2+... шаблон. Задача за малку повозрасните ученици е 
да размислат за зависноста помеѓу бројот на сиви квадратчиња и 
редниот број на чекорот. Олеснувачка идеја е, ако во секој чекор се 
изостават трите зелени квадратчиња и се размислува за обопштува-
ње врз основа на редниот број на чекорот, ќе ја имаме следната ко-
респоденција: 0→0, 1→2, 2→4, 3→6,… Доколку во секој чекор го 
додадеме неменливиот број на зелени квадратчиња, ја добиваме 
коресподенцијата: 0→3+2⋅0, 1→3+2⋅1, 2→3+2⋅2, 3→3+2⋅3,…. Сега, 
ако со k го означиме редниот број на чекорот, шаблонот од Пример
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2 го опишуваме како 3+2·k шаблон, каде што k прима вредности од 
множеството 0 .  

За учениците од погорните одделенија, истражувањето на рас-
течките линеарни шаблони може да претставува добар вовед во 
график на линеарна функција. Доколку редниот број на чекорот го 
означиме со i, и неговите вредности ги читаме од апцисната оска, а 
вкупниот број на квадратчиња го означиме со a(i) и овие вредности 
ги читаме од ординатната оска, тогаш растечкиот шаблон од При-
мер 2 може да го претставиме графички како на Слика 4. Испреки-
натата права е графикот на линеарната функција y = 3+2·x. 
 

 

Слика 4. Графичко претставување на  
                             растечкиот шаблон од Пример 2. 

 
За комплетност на истражувањата на растечките шаблони, доб-

ро е да се побараат и примери на растечки шаблони од секојдневи-
ето. Некои од нив се: возраста на еден човек (во години или месеци, 
забележана на еднакви временски интервали), фазите на изградба 
на една ракета (најнапред се гради главата, а потоа модулите се 
додаваат еден по еден одоздола), воз со локомотива и вагони при 
што на секоја станица се додаваат по одреден еднаков број на 
вагони, или пак малку посложени растечки шаблони како бројот на 
завршни краци на снегулката во секоја фаза од нејзиното форми-
рање, бројот на гранки на едно дрво на годишно ниво и слични. 
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1.3. НИЗИ ОД БРОЕВИ (ЛИНЕАРНА ЗАВИСНОСТ) 
 

При пребројувањето на составните елементи на фигурите кај 
растечките шаблони лесно може да се почувствува низата броеви, 
така што на секој чекор од шаблонот му соодветствува член од 
низата. Следно, ќе ги разгледаме стратегиите за предвидување кај 
низите од броеви и предвидвањето на зависноста на членовите на 
низата од редниот број на членот. Така, кај растечкиот шаблон од 
Пример 2, низата формирана од вкупниот број на квадрати е низа  
броеви кај која забележуваме линеарна зависност на членовите на 
низата од редниот број на членот. Во продолжение ќе разгледаме 
уште еден пример на низа броеви со линеарна зависност и техника 
за откривање на зависноста. 

 
Пример 3. Нека е дадена низата броеви  

1, 4, 7, 10, 13, 16, … 
Треба да го откриеме правилото на низата и да ја продолжиме за 
барем три члена. 
 

Истражувањето на низата броеви од Пример 3 го спроведуваме 
на следниот начин: Редните броеви на елементрите во низата ги 
означуваме со i , а соодветните вредности со ( )a i  и ги внесуваме во 
Табела 3. Во истата табела паралелно се разгледуваат и врските 
помеѓу членовите на низата, така се пресметуваат и разликите меѓу 
соседните членови, ( 1) ( )a i a i+ − . Учениците лесно можат да воочат 
дека во секој чекор, оваа разлика е еднаква на 3. Тогаш, се прави 
предвидувањето за следните три чекори. Имено, предвидуваме дека 
и во следните три чекори разликата на соседните членови ќе биде 3, 
па прво се пополнуваат тие вредности, а потоа знаејќи дека шестиот 
член е 16, и разликата меѓу седмиот и шестиот член е 3, го 
пресметиваме седмиот член како 16+3 и така натаму. Добиваме дека 
следните три члена во низата се 19, 22 и 25.  

Но, која е зависноста на членот ( )a i  од неговиот реден број i ? 
Одговорот на ова прашање може да го побараме со прикажување на 
низата на график, на сличен начин како што го направивме тоа за 
низата од Пример 2. 
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реден број  
на членот 

i  

вредност  
на членот 

( )a i  

разлика меѓу  
соседните членови 

( 1) ( )a i a i+ −  

1 1 3 
2 4 3 
3 7 3 
4 10 3 
5 13 3 
6 16 3 
7 19 3 
8 22 3 
9 25  

Табела 3. Предвидувањето на елементите на низата од Пример 3 
преку пресметување на разликите на соседните членови 

 
Од соодветниот графички приказ ќе се воочи дека и дадените и 

предвидените членови на низата лежат на правата 3 2y x= − , па 
заклучуваме дека низата од Пример 3 е дефинирана со 

( ) 3 2, 1,2,3,...а i i i= − =    (1) 
До зависноста (1) на членот на низата од редниот број, може да 

дојдеме и на следниот начин. Набљудувајќи ги членовите на низата 
согледуваме дека секој член го содржи бројот 3 онолку пати колку 
што изнесува неговиот реден број намален за 1, и вредноста на 
членот е за 1 поголема од тој број. Значи, ( ) ( 1) 3 1 3 2a i i i= − ⋅ + = − , 

1,2,3,...i = , односно дојдовме до истата зависност (1). 
 

1.4. НИЗИ ОД БРОЕВИ СО „ДВОЈНО“ ПРАВИЛО 
 

Во Пример 3, до линеарната зависност дојдовме со помош на 
предвидувања направени врз основа на членовите на низата 
запишани во табела и врската меѓу соседните членови.  Линеарната 
зависност може да биде и посложена, не лесно воочлива, но сепак 
би можела да се предвиди со слични техники.  
Пример 4. Да ја разгледаме следната низа броеви   

0, -1, 2, -2, 4, -3, 6, ... 
и да се обидеме да го откриеме правилото на низата, за да ја 
продолжиме за најмалку три члена. 
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Доколку започнеме со запишување на членовите на низата во 
табела, како онаа за претходниот Пример 3, веднаш ќе наидеме на 
потешкотии, имено правилото нема да биде толку очигледно. Затоа, 
ќе пристапиме кон графичко претставување на низата за да може да 
наслутиме одредено предвидување (Слика 5).  Графичкиот приказ 
на низата може да ни помогне да направиме предвидување дека 
членовите на низата кои се наоѓаат на непарните места, тоа се 

(1) 0, (3) 2, (5) 4, (7) 6а a a a= = = = , следат линеарна зависност, но 
истото важи и за членовите на низата кои се наоѓаат на парните 
места, односно (2) 1, (4) 2, (6) 3а a a= − = − = − . Правите кои ги 

опишуваат овие две линеарни зависности се 1y x= −  и / 2y x= −  за 
членовите на непарните, односно на парните места. Значи, низта од 
Пример 4 е дефинирана со 

1,  ако  е  непарен
( )  ,    1, 2,3,...

/ 2, ако   е парен
i i

a i i
i i
−

= = −
. (2) 

Па, според ова правило, и според графичкиот приказ на низата, 
следните три нејзини члена се -4, 8 и -5 (Слика 5). 
 

 
Слика 5. Графички приказ на низата со „двојно правило“  

                              од Пример 4. 
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Но, доколку и без графичкиот приказ наслутиме дека низата од 
Пример 4 се состои од две поднизи кои следат поедноставни 
правила отколку дадената низа, може да пристапиме кон анализа на 
тие поднизи поодделно. За секоја од двете поднизи (едната 
составена од членовита на непарните места, а другата од членовите 
на парните места) пополнуваме табела како онаа за низта од 
Пример 3, и ги пресметуваме разликите на соседните членови, па од 
нивната непроменливост ја предвидуваме линеарната зависност и 
ги одредуваме следните членови во низата.   
 

1.5. НИЗИ ОД БРОЕВИ (КВАДРАТНА ЗАВИСНОСТ) 
 

Принципот на предвидување со користење на табела во која се 
запишуваат членовите на низата и се согледуваат врските меѓу 
соседните членови, како што направивме во претходниот Пример 3, 
во општ случај може да се искористи за истражување на полиномна 
зависност на членот од неговиот реден број. Потврда за овој начин 
на размислување наоѓаме во првата Њутнова интерполациона 
формула со конечни разлики. Ние тука ќе се задржиме на 
квадратната зависност, при што покрај разликите меѓу соседните 
членови на низата (разлики од прв ред), ќе ги пресметуваме и 
разликите меѓу соседните разлики од прв ред (разлики од втор ред). 
 
Пример 5. Ако е познато дека триаголникот нема дијагонали, 
четириаголникот има две, петаголникот има пет, а шестаголникот 
има девет (Слика 6), колку дијагонали има седумаголникот? 

 
Слика 6. Многуаголници и нивните дијагонали. 

 
Прво пристапуваме кон формирање на низата броеви за која 

треба да предвидиме како да ја продолжиме. Одговорите на следни-
те прашања ќе ги наведат учениците да состават низа броеви од да-
дената текстуална задача и да ја истражат низата: Како изгледа ни-
зата чии членови се вкупниот број на дијагонали во дадените мно-
гуаголници? Како изгледа соодветната низа од бројот на страни на 
многуаголниците? За колку се зголемува вкупниот број на дијаго-
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нали, секој пат кога бројот на страни се зголемува за 1? Која е завис-
носта мегу нараснувањата на вкупниот број на дијагонали и бројот 
на страни? 

По дискусијата, учениците треба да согледаат дека задачата се 
сведува на наоѓање на петтиот член од низата 0, 2, 5, 9, ..., при што 
„редниот број“ на првиот член од оваа низа не е 1 туку 3, бидејќи 
првиот многуаголник е триаголник. За дадената низа, ја пополну-
ваме Табела 4 со бројот на страни n , соодветниот број на дјагонали 

( )a n , нараснувањата на вкупниот број на дијагонали, односно раз-

ликите од прв ред ( ) : ( 1) ( )b n a n a n= + −  и разликите од втор ред 

( 1) ( )b n b n+ − . 
 

број на  
страни 

n  

број на 
дијагонали 

( )a n  

разлики од  
прв ред 

( ) : ( 1) ( )b n a n a n= + −  

разлики од  
втор ред 

( 1) ( )b n b n+ −  

3  0 2 1 
4  2 3 1 
5 5 4 1 
6  9 5  
7  14   

Табела 4. Истражување на низата составена од вкупниот број  
         дијагонали во многуаголниците од Пример 5. 

 
Од Табела 4, согледуваме дека двете конечни разлики од втор 

ред се еднакви на 1, па предвидуваме дека и третата конечна разли-
ка од втор ред е исто така еднаква на 1, од каде следи дека четвртата 
конечна разлика од прв ред е за 1 поголема од 4, односно е 5, и 
конечно, предвидувањето за петиот член на низата е дека е за 5 
поголем од 9, односно дека седумаголникот има 9 + 5 = 14 
дијагонали. 

Воочувањето на квадратната зависност на членовите на низата 
од нивниот реден број, се постигнува со изведување на рекурзивни 
релации на вкупниот бројот на дијагонали во еден многуаголник. 
Па, за вкупниот број на дијагонали во еден n -аголник ( 3n ≥ ) се 
добива дека е, [4]  

( 3)
2( ) n na n −= , 3,4,...n =   (3)
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2. ВЕРОЈАТНОСНИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕДВИДУВАЊА 
 

Претходно изложените стратегии за предвидувања се основаат 
на претпоставката дека зависноста на следниот член во низата од 
редниот број на членот или зависноста на изгледот на следната 
фигура во шаблонот од редниот број на фигурата е детерминистич-
ка, па следствено таа зависност може функционално да биде опиша-
на ([4]). Но, што се случува доколку вметнеме случајност, неодреде-
ност во формирањето на шаблоните и низите од броеви? Што ако 
следниот член во низата зависи од исходот од фрлањето на една 
коцка или од случајниот избор на карта од еден шпил карти? Во тој 
случај потребни ни се веројатносни стратегии за предвидувања.  

Предвидувањата, во веројатносна смисла, најчесто се последната 
етапа од статистичката обработка на податоци. Без можеби да сте 
биле свесни за тоа, и вие самите веќе сте користеле предвидувања 
како резултат на обработка на податоци. Кога се подготвувате да 
излезете од дома и погледнувате низ прозорецот и при тоа гледате 
темни облаци пропратени со ветер, предвидувате дека ќе заврне, па 
затоа земате чадор со себе. Ова предвидување сте го направиле врз 
основа на собраните податоци за времето и временските услови кои 
се наоѓаат во вашата меморија ([5]). Ваквите предвидувања, напра-
вени како резултат на обработка на претходно собрани податоци, ќе 
ги наречеме веројатносни предвидувања.  

Постојат многу математички активности со кои може да се 
вежбаат веројатносните предвидувања. Овие активности, на децата 
им наликуваат многу повеќе на игра, отколку „класичните“ 
математички задачи, па затоа со задоволство ќе ги прифатат и ќе 
учествуваат во нивната реализација. Но, важно е да напоменеме 
дека кај овој вид на активности важна улога игра начинот на нивно 
реализирање, целата постапка до првичното предвидување, како и 
проверката на предвидувањето, се до математичкото оправдување 
на предвидувањето ([5]). Aктивности за вежбање на веројатностните 
предвидувања има на страниците во [7]−[9].  

Во продолжение ви предлагаме две такви активности/игри, ед-
ната од нив е со коцки, а другата е со карти. При играње на играта со 
коцки, може да се послужите и со некој он-лајн симулатор на 
фрлање на коцки, на пример со [10]. Тежината на игрите е одредена 
од изборот на понудените опции и бројноста на реализирани етапи 
од играта. За пониските одделенија препорачливо е да се играат со
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целото одделение и бројот на реализирани етапи од играта да е 
помал (доволно е да се стигне до предвидувањето врз основа на 
собраните податоци), додека со повисоките одделенија може да се 
играат во групи или во парови и да се поминат сите етапи.  
 

2.2. ИГРА СО КОЦКИ 
 

Во игрите кои се играат со две коцки најчесто се собираат 
броевите паднати на двете коцки, и потоа фигурата со која се игра се 
придвижува за онолку места колку што изнесува збирот на броевите 
на коцките. Предвидувањето на паднатиот збир на двете коцки, 
претставува голем предизвик за секој играч, и како што ќе видиме, 
многу се разликува од предвидувањето на исходот при фрлање на 
една коцка, каде секој број на точки има подеднакви шанси да се 
падне. За да се обидеме да предвидиме кој збир има најмали, а кој 
збир има најголеми шанси да се падне, потребно е најнапред да 
собереме податоци од одреден број на фрлања на коцките. Предла-
гаме оваа активност да започне со собирање на податоци од 20 
фрлања на две коцки ([5], [8]).  

Во предложената активност со две коцки може да се вметнат 
елементи на игра (во етапите на собирање на податоци и проверка 
на предвидувањето) следејќи ги следните правила: 

• Секој ученик на почетокот на играта има 0 поени. 
• Секој ученик на свој лист го запишува пресметаниот збир 

на паднатите коцки. 
• Секој нареден збир ученикот го собира со веќе собраните 

збирови кои ги запушал на својот лист. 
• Доколку се падне збир 7, учениците кои се уште играат ги 

губат сите собрани поени и продолжуваат да играат со 
збир 0. 

• Пред секое фрлање на коцките, секој ученик има право да 
се откаже од играта со оставање на пенкалото. Ученикот 
кој се откажал од играта, понатаму не добива поени, но ги 
задржува веќе собраните поени. 

• Победник во играта е ученикот со намногу собрани по-
ени. 

Понатаму ќе согледаме зошто токму збирот 7 е избран за збир 
при кој ученикот кој се нема откажано од играта, би ги изгубил сите 
собрани поени. Етапите на играта се следните: 
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а) Собирање на податоците. Ако играта се игра со целото 
одделение, учениците еден по еден ги фрлаат коцките и го пресме-
туваат збирот, а еден ученик или наставникот во табела нацртана на 
таблата ги запишува цртичките (види Табела 6). Ако играта се игра 
во групи, учениците од групата еден по еден ги фрлаат коцките, го 
пресметуваат збирот и запишуваат цртичка во заедничката табела. 
Ако играта се игра по парови, најнапред едниот ученик 10 пати ги 
фрла коцките, додека другиот ги запишува цртичките во 
заедничката табела, а потоа си ги сменуваат улогите.  
 

вредност 
на збирот 

честота на појавување на збирот 
(цртички) 

вкупно 

2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   

Табела 6. Табела за запишување на цртичките по секое фрлање на 
двете коцки и пресметување на збирот на паднатите точки. 

 
б) Обработка на собраните податоци. По пополнување на 

табелата со цртички (Табела 6), треба да се пресмета вкупниот број 
на цртички во секој ред и тој број да се запише во колоната 
„вкупно“. Може да се побара од учениците да изработат и столбест 
дијаграм во кој ќе бидат прикажани честотите на појавување на 
секој збир. 

в) Предвидување врз основа на собраните податоци. 
Дали и како врз основа на собраните податоци и пресметаните 
честоти на појавување на секој збир, може да направиме 
предвидување за тоа кој збир има најмали, а кој збир има најголеми 
шанси да се падне? Водени од наставникот учениците треба да дој-
дат до заклучок дека врз основа на податоците собрани од 20-те фр-
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лања на коцките, збирот кој најмал број пати се паднал (збирот кој 
има најмала честота, т.е. столпчето кое нему му одговара во столбес-
тиот дијаграм е најниско), би бил збирот кој има најмали шанси да 
се падне, и соодветно збирот со најголема честота, би бил збирот кој 
има најголеми шанси да се падне. Ова се претпоставките направени 
врз основа на собраните податоци. 

г) Проверка на предвидувањето. Дали направеното предви-
дување е точно? Како може да провериме? За да го проверат своето 
предвидување, учениците нека направат уште 10 фрлања на двете 
коцки, и во нова табела нека ја забележат честотата на појавување 
на секој збир. Потоа, нека проверат дали збирот кој одговара на нај-
малата честота во новата табела е истиот збир за кој петходно пред-
виделе дека има најмали шанси да се падне, исто и дали збирот кој 
одговара на најголемата честота во новата табела е истиот збир за 
кој петходно предвиделе дека има најголеми шанси да се падне. Во-
дени од наставникот нека се развие дискусија во врска со нап-
равената проверка. Кај некои ученици може да се случи проверката 
да го потврди предвидувањето (што се уште не значи дека предвиду-
вањето е точно, видете ја следната етапа од играта), но кај некои 
ученици може проверката да се разликува од предвидувањето (што 
не значи дека проверката направила корекција во предвидувањето 
и дека е поточна!). 

д) Математички оправдано предвидување (за повисоки-
те одделенија). Како може да направиме математички точно 
предвидување? Имено, не секогаш ќе бидеме во можност да собере-
ме податоци потребни за да се направи одредено педвидување. Но, 
затоа секогаш можеме да се потпреме на статистичките начини за 
заклучување. Прво треба да ги испишеме сите случаи на појавување 
на одреден збир на двете коцки. При тоа, ќе постои разлика меѓу 
случаите 2 + 5 и 5 + 2, затоа што првиот собирок ќе означува број на 
паднати точки на првата коцка, а вториот собирок, број на паднати 
точки на втората коцка. Така, ја добиваме Табела 7 со сите можни 
исходи од фрлањето на двете коцки, подредени според збирот на 
точките на коцките. 

Од Табела 7 може да воочиме дека постојат дури 6 различни 
исходи од фрлањето на двете коцки при кои збирот на паднатите 
точки е 7, додека постои само по еден исход за да се добие збир 2, 
односно збир 12. Значи, збирот 7 има најголеми шанси да се падне 
(при 6 од вкупно 36 исходи, па веројатноста да се падне збирот 7 е
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6/36), додека збировите 2 и 12 имаат подеднакво најмали шанси да 
се паднат (при 1 од вкупно 36 исходи, па веројатноста да се падне 
збирот 2 е 1/36, исто толку е и веројатноста да се падне збирот 12). 

вредност 
на збирот 

исходи од флањето на двете коцки 

2 1 + 1 
3 1 + 2, 2 + 1 
4 1 + 3, 2 + 2, 3 + 1 
5 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1 
6 1 + 5, 2 + 4, 3 + 3, 4 + 2, 5 + 1 
7 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1 
8 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, 5 + 3, 6 + 2 
9 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4, 6 + 3 
10 4 + 6, 5 + 5, 6 + 4 
11 5 + 6, 6 + 5 
12 6 + 6 

Табела 7. Табела со сите можни исходи од фрлањето на две  
                            коцки  подредени според збирот на паднатите точки. 

 
ѓ) „Проверка“ на математичкото предвидување. Дали ваши-
те предвидувања добиени по експериментален пат се совпаднаа со 
математичките предвидувања? Но, зошто може да се случи да се 
разликуваат? Имено, доколку сте во можност бесконечно многу 
пати да ги фрлате двете коцки, тогаш збирот 7 би се појавил во 
најголемиот број на фрлања на двете коцки, додека збировите 2 и 12 
би се појавиле подеднакво најмалку пати (ова тврдење е врз основа 
на Законот на големите броеви од Теоријата на веројатност). Секако, 
оваа проверка не може да ја направите. Но, може да се обидете веќе 
собраните податоци од првата серија од 20 фрлања и втората серија 
од 10 фрлања да ги вметнете во една табела, која ќе ги претставува 
податоците собрани од 30-те фрлања. Тогаш, би требало предви-
дувањето врз основа на ново направената табела да е поблиску до 
математичкото предвидување. 

 
2.2. ИГРА СО КАРТИ 

 
Како што исходот од фрлањето на коцките претставува случаен 

настан, така и случајниот избор на карта од шпил карти е случаен
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настан, па веројатносните стратегии за предвидувања може да се 
вежбаат и со помош на карти. 

Играта со карти која тука ќе ја опишеме може да се игра со 
целото одделение, во групи или во парови. Потребни се 10 карти со 
вредности од 1 до 10. На почетокот наставникот или еден од уче-
ниците ги разместува картите во еден ред по случаен редослед со 
лицата надолу. Наставникот или ученикот кој ги разместил картите 
отвара една по една карта, а учениците одговараат на прашањата, 
при што одговорите ги дискутираат ([9]).  

И тука, за да вметнеме елементи на игра, ги предлагаме 
следните правила: 

• Секој ученик на почетокот на играта има 0 поени. 
• Секој ученик пред да се отвори следната карта и пред 

наставниот да ги постави прашањата, го запишува на свој 
лист своето предвидување за следната карта, имено се 
обидува да предвиди дали таа има поголема или помала 
вредност од последно отворената карта. Пред отварањето 
на првата карта, учениците предвидуваат дали првата 
карта има вредност помала или еднаква на 5 или има 
вредност поголема од 5. 

• По отварањето на картата, оној ученик чие предвидување 
се реализирало, добива 2 поена, а оној ученик чие 
предвидување не се реализирало губи 1 поен. 

• Секој ученик пред отварањето на следната карта има 
право да се откаже од играта, при што си ги задржува 
веќе освоените поени, и понатаму ниту добива, ниту губи 
поени. 

• Играта се игра се додека има играчи кои не се откажале 
или се додека не се отворат сите карти. 

• Победник е ученикот со најмногу освоени поени.  
За разлика од претходната игра со коцки, овде етапите на 

собирање податоци, обработка на собраните податоци и предвиду-
вање врз основа на собраните податоци се реализираат во текот на 
целата игра. Пред секое отварање на следната карта, учениците 
треба да предвидат каква ќе биде следната карта, поголема или 
помала. Податоците кои треба да ги користат се: колку карти со 
поголема вредност од последната се веќе отворени, колку карти со 
помала вредност од последната се веќе отворени, колку вкупно 
карти се до тогаш отворени и слично. На Слика 7 е даден приказ на
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еден тек на оваа игра заклучно со отварањето на петтата карта и 
заедно со прашањата кои може да им се постават на учениците по 
отварањето на секоја карта. 

 
Слика 7. Приказ на еден тек на играта со карти  

                       заклучно со отварањето на петтата карта. 

Како што може да се согледа од Слика 7, прашањата наставникот 
ги прилагодува во однос на веќе отворените и последно отворената 
карата. Така, петтата отворена карта е 1, што значи дека со 
сигурност следната карта ќе има поголема вредност од 1, па затоа тој 
го поставува прашањето „Каква мора да биде следната карта?“ Исто 
така, бара од учениците да проценат каков би бил исходот после две 
отварања на картите, доколку се реализира одреден исход при 
следното отварање на карта.  

Да забележиме дека прашањата се формулирани со помош на 
терминот веројатност. Доколку оваа игра ја играат ученици од по-
ниските одделенија, овие прашања може да се заменат со прашања 
од типот „Колку од преостанатите неотворени кари имаат пома-
ла/поголема вредност од последната карта?“ Па потоа, врз основа 
на тој одговор учениците да насетат кое предвидување би имало 
поголеми шанси да се реализира. Така, на овој начин и без да бидат 
запознаени со терминот веројатност, тие ќе може да го насетат, но и 
да го користат при правење на своите предвидувања. 

143 
 



М. Илиевска, Г. Николовска, И. Стојковска 

3. ЗАКЛУЧОК  

Истражувањата на шаблоните и низите броеви, како и игрите со 
коцки и карти, може многу да придонесат во вежбањето на 
предвидувачките способности. Меѓутоа, самото предвидување (об-
ликот на следната фигура во шаблонот, односно вредноста на след-
ниот член во низата, или исходот од следното фрлање на коцките, 
односно следното влечење на карта) не би требало да е единствената 
цел на овој тип на задачи. Потребно е правилно следење на етапите 
на решавање на овој тип задачи, за да се добие што пооправдано 
предвидување, а не само погодување.  

Од друга страна, вежбањето на предвидувачките способности 
придонесува за поврзување на веќе стекнатите знаења и стекнување 
на нови знаења, учениците имаат чувство дека дошле самите до 
новите сознанија, со што се зголемува мотивацијата и интересот за 
предметот. Исто така, истражувањата на шаблоните, низите броеви, 
игрите со коцки и карти, нудат можности за развивање на матема-
тичка дискусија меѓу наставникот и учениците, но и меѓу самите 
ученици. Затоа, овој тип на задачи, шаблоните и низите броеви, се 
погодни за почетниот дел на часот по математика, кога треба да се 
реализира некоја активност за активирање на математичкото мис-
лење, „за загревање“. А игрите со коцки и карти, доколку се целосно 
реализирани, вклучувајќи ги и дискусиите за оправданост на 
предвидувањата, се секогаш добредојдени, како средство за зголе-
мување на интересот за предметот математика. 
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МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ И ЗАДАЧИ НА ФЕРМИ ВО 
НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 
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Математичкото моделирање е превод на реалноста во математика 
и обратно. Под поимот реалност мислиме на онаа според Полак, 
„остатокот од светот“ настрана од математиката, влучувајќи ја 
природата, општеството, секојдневниот живот и другите научни 
дисциплини ([4]). Математичко моделирање е активност која ни 
овозможува да дадеме математички модел на зададена ситуација од 
секојдневниот живот. Нејзиното решение ни дава подобра слика и 
разбирање на оригиналната ситуација. Од друга страна, реалната 
ситуација може да дозволи и креирање на повеќе математички мо-
дели кои ја опишуваат „подеднакво добро“. 

Математичкото моделирање во наставата по математика помага 
за развивање на креативноста, истражувачкиот дух, помага при 
суштинското разбирање на интеракцијата меѓу математиката и ре-
алноста, но и за вежбање на предвидувачките способности на уче-
ниците. Задачи кои се решаваат со математичко моделирање и со 
кои може да се вежбаат и предвидувачките способности, се задачите 
на Ферми, именувани според нобеловецот Енрико Ферми. Овие за-
дачи најчесто подразбираат правење проценки за одредена величи-
на. Карактеристично за овие задачи е што при нивното решавање се 
бараат длабоки математички и логички вештини, а се бара и кри-
тичко размислување, искуство од животот, како и способност да се 
раздробат посложените задачи на помали дискретни, решливи де-
лови.  

Но, колку нашите наставници по математика се запознаени со 
математичкото моделирање и неговите придобивки за наставата по 
математика? Во продолжение, најнапред ќе го дефинираме попре-
цизно поимот математичко моделирање, ќе изложиме дел од резул-
татите од спроведената анкета за тоа како нашите наставници го 
разбираат математичкото моделирање. Потоа, ќе се осврнеме на 
разликата меѓу традиционалното решавање на проблемски задачи 
и математичкото моделирање. На крајот, низ конкретни примери и
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резултати од спроведените истражувања, ќе ја илустрираме приме-
ната на математичкото моделирање во наставата по математика 
преку решавање задачи на Ферми. 

 
1. МАТЕМАТИЧКОТО МОДЕЛИРАЊЕ ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 

Постојат онолку дефиниции за математичкото моделирање 
колку што има и автори кои пишуваат за него, а и годишниот број 
публикации, записи, изданија за математичкото моделирање, неп-
рекинато се зголемува. Со тоа се добива впечаток дека не постои 
одреден конечен број чекори за решавање на една задача со мате-
матичко моделирање.  

На Слика 1 е претставен најшироко прифатениот модел на про-
цесот на математичкото моделирање заедно со неговите седум 
чекори ([2]). 

 
Слика 1. Циклус на математичко моделирање, според Блум, [2] 

 
Ќе го илустрираме циклусот на математичко моделирање и не-

говите чекори прикажан на Слика 1 преку следниот пример ([2]). 

Пример 1. Г-ѓа Стоун живее во Триер, на 20km оддалеченост 
од границата со Луксембург. За да го наполни својот Фолсфаген 
Голф таа вози до Луксембург каде што веднаш после границата 
има бензинска станица. Таму треба да плати 1,10 евра за литар 
гориво, додека пак во Триер треба да плати 1,35 евра. Дали вреди 
г-ѓата Стоун да вози до Луксембург? 
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Прво, проблемската ситуација во Пример 1 треба да биде сфатена 
од оној што ќе го решава проблемот, т.е. дека треба да се конструира 
ситуациски модел. Потоа ситуацијата треба да биде поедноставена, 
структуирана и прецизирана, водејќи кон реалниот модел на ситуа-
цијата. Поточно, решавачот на проблемот мора да дефинира што е 
тоа „што вреди“. Вообичаено, кај ваквиот тип проблеми, ова значи 
само ,,минимизирање на трошоците за полнење и возење”. Матема-
тизирањето го трансформира реалниот модел во математички мо-
дел кој се состои од одредени равенки. Математичкото работење 
(сметање, решавање равенки итн.) дава математички резултати, 
кои во реалниот свет се интерпетираат како реални резултати, a 
кои завршуваат со препорака за г-ѓа Стоун. Важно е да се напомене, 
дека при следењето на чекорите во процесот на математичко моде-
лирање, често се случува тие да се повторуваат и испреплетуваат до-
дека да се добие реален резултат. Но, исто така, потврдувањето на 
добиениот резултат може да покаже дека е потребно по вторпат да 
се помине циклусот, на пример, за да се земат предвид повеќе фак-
тори како што се времето или загадувањето на воздухот (како влијае 
времето кое г-ѓа Стоун ќе го потроши на патување за да наполни 
гориво за пониски цени или загадувањето на воздухот при возење 
на возилото до Луксембург и назад и колку овие фактори ќе влијаат 
на одлуката). Во зависност од тоа кои фактори се земени, за 
дадената реална ситуација може да бидат конструирани различни 
математички модели, па препораките за г-ѓа Стоун може да бидат 
различни. Ќе дадеме пример за два математички модела и 
соодветни препораки за г-ѓа Стоун. 

Првиот модел ги зема предвид само трошоците за полнење и во-
зење. Со p да  ја означиме потрошувачката на гориво на 
автомобилот на г-ѓа Стоун (во литри на километар). Тогаш, во еден 
правец автомобилот ќе потроши 20 p⋅  литри гориво, што значи 
дека патот од Триер до Луксембург и назад, во најлош случај, г-ѓа 
Стоун ќе ја чини 20 1,35 20 1,10 49p p p⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅  евра (доколку 
сметаме дека за патот од Триер до Луксембург таа користи гориво 
купено во Триер по повисока цена). Да го означиме со g 
количеството гориво (во литри) коe г-ѓа Стоун ќе го наполни во 
Луксембург. Со купувањето гориво по пониска цена г-ѓа Стоун 
заштедува ( )1,35-1,10 0,25g g⋅ = ⋅  евра. Значи, патувањето до Лук-
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сембург за да се наполни гориво, вреди само ако нема загуба т.е. ако 
0,25 49 0g p⋅ − ⋅ ≥ , што претставува математички модел за дадената 
ситуација. Па, при потрошувачката на гориво на автомобилот од 5 
литри на 100 km, односно 0,05p =  литри на km, полнењето на 
гориво од Луксембург вреди само ако се наполни количина на 

гориво 49 0,05
0,25 9,8g ⋅≥ =  литри.   

За вториот модел, како дополнетелен фактор, ќе го земеме пред-
вид времето потрошено за патување и трошокот кој со себе го носи 
потрошеното време. Нека t е времето потребно г-ѓа Стоун да оди и 
да се врати од Луксембург за да наполни гориво во својот 
автомобил. Нека c е цената (во евра) на г-ѓа Стоун за еден час што 
влегува во вкупниот трошок. Доколку г-ѓа Стоун оди да полни 
гориво за време на работното време, c ќе биде цента во евра што таа 
ја заработува на своето работно место. Тогаш, патувањето до 
Луксембург ќе биде исплатливо доколку 0,25 49 0g p c t⋅ − ⋅ − ⋅ ≥ , 
што претставува друг математички модел за истата ситуација. Па, 
при иста потрошувачка на гориво на автомобилот од 0,05p =  

литри на 1 km, време 0,5t =  часа и цена 10c =  евра за час, 
патувањето до Луксембург вреди само ако се наполни гориво 

49 0,05 10 0,5
0,25 29,8g ⋅ + ⋅≥ =  литри. Добиениот резултат од овој модел, 

долната граница од скоро 30 литри гориво, налага дополнителни 
разгледувања на моделот, од причини што во реалноста 
резервоарите на автомобилите имаат ограничен капацитет. Нека 

maxg  е капацитетот на резервоарот на автомобилот. Тогаш, при 

капацитет на резервоарот од max 55g =  литри, патувањето за гориво 

до Луксембург вреди, само ако цената на г-ѓа Стоун е најмногу 

  max0,25 49 0,25 55 49 0,05
max 0,5 22,6g p

tc c ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅≤ = = =  евра за час,  

со дополнителен услов г-ѓа Стоун да пристигне во Луксембург со на-
полно празен резервоар и таму да го наполни целиот резервоар.  

И двата модела ја опишуваат истата реалност „подеднакво доб-
ро“: различни се заради различните реални модели за ист ситуа-
циски модел, заради различните фактори, земени за разгледување,
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a кои влијаат на одлуката. Ако се земе предвид и амортизацијата на 
возилото, се добива сосема нов модел; ако дополнително се разгледа 
загадувањето на околината од издувните гасови на автомобилот, се 
добива уште еден модел, итн.  

Оваа разновидност на математички модели за иста реалност 
може да биде искористена за развивање на логичкото расудување, 
креативноста и истражувачкиот дух кај учениците. При составување-
то на математичкиот модел врз основа на реалниот модел и неговото 
решавање (воведување променливи и примена на математички стру-
ктури и законитости, па дури и развивање на нови структури) се 
увежбува и утврдува веќе изучениот материјал, но може и да се изу-
чува и усвојува нов материјал по пат на истражување. И како послед-
но, но подеднакво важно, математичкото моделирање ја истакнува 
интердисциплинарната природа на математиката, нејзината корис-
ност за развојот на науките и нејзината применливост во секојднев-
ниот живот, што доведува до зголемување на мотивацијата за изу-
чување на овој наставен предмет. 

 
1.1. АНКЕТА: КАКО НАШИТЕ НАСТАВНИЦИ ГО РАЗБИРААТ 

МАТЕМАТИЧКОТО МОДЕЛИРАЊЕ? 
 

Како наставници имаме моќ, имаме сила и знаење што може да 
се употреби на начин кој ќе внесе разлика во учењето на нашите 
ученици. Можеме да ги користиме снаодливоста, пред се знаењето 
и вештините за да ги поттикниме учениците, да им дадеме одврзани 
раце, да им дадеме слобода при решавањето задачи од најразлична 
природа. Можеме да ги употребиме посветеноста и мотивацијата, за 
да ги компензираме слабостите на секое училиште во немањето 
доволно средства за целосна реализација на иновативни и 
современи методи на часовите по математика меѓу кои и 
недоволната застапеност на математичкото моделирање и во самите 
наставни програми. 

Овде ќе презентираме дел од анкетата која ја спроведовме за да 
увидиме колку нашите наставници се запознаени со поимот мате-
матичко моделирање. Беа анкетирани 32 наставници по математика 
од нашата држава, во текот на март 2016 година. Секој наставник 
требаше да одговори на 8 прашања, со избор на еден од понудени 
неколку одговори. Овде ги излагаме само прашањата. Детален опис
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на секое прашање, понудените одговори и детални резултати од 
анкетата може да се најдат во [5]. 

Прашање 1. „Дали ви е познат поимот математичко моделира-
ње?“ 

Прашање 2. „Доколку знаете што е тоа математичко моделира-
ње, дали го користите во наставатa и колку?“ 

Прашање 3. „Дали при решавањето на задачите со математичко 
моделирање, ученикот може да има повеќе решенија на задачата?“ 

Прашање 4. „Каков е процесот на математичко моделирање?“ 
Прашање 5. „При формирање на  математичкиот модел, за ре-

шавање задача со математичко моделирање, кои чекори од понуде-
ните во анкетниот лист ги користи ученикот?“ 

Прашање 6. „Дали  познавате некои колеги кои математичкото 
моделирање го користат во текот на наставата и во која област?“ 

Прашање 7. „Каде во наставните планови и програми по пред-
метот математика се бара да се работи математичко моделирање?“ 

Прашање 8. „Колку нашата програма дозволува наставникот да 
примени некој нов метод за време на часовите?“ 

Табела 1: Одговори на наставниците на Прашање 1.  
 „Дали ви е  познат поимот математичко моделирање?“ 

 Честоти Проценти (%) 
а) Не 5 15,625 

б) Не, само сум го слушнал 
поимот, но не ми е познат 

12 37,5 

в) Да, познат ми е, ама не го 
практикувам во наставата 

7 21,875 

г) Да, познат ми е и го 
практикувам во наставата 8 25 

 
Во Табела 1 се дадени одговорите на наставниците на првото пра-

шање. Од одговорите може да се види дека само 25% од анкетира-
ните наставници одговориле дека знаат што е и го практикуваат во 
наставата математичкото моделирање, со цел да го доближат, да го 
поедностават материјалот кои го предаваат на учениците, додека на
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21,875% од наставниците им е познат тој поим, но не го практику-
ваат во наставата, од причини што немаат услови за спроведување 
на математичкото моделирање во наставата. Да забележиме дека на 
останатите 53,125% или на 17 од анкетирани 32 наставника не им е 
познат поимот математичко моделирање. Овие 17 наставници не 
одговараа на следните шест прашања, а на последното прашање 
одговаа сите наставници. Токму фактот дека на нешто повеќе од по-
ловина од анкетираните наставници не им е познато значењето на 
поимот математичко моделирање, ја зголемува потребата од актив-
ности за информирање на наставниците за можноста за примена на 
математичкото моделирање во наставата по математика. 

Одговорите на второто прашање го потврдија ставот на наставни-
ците дека примената на математичкото моделирање во наставата 
најмногу зависи од немањето услови и средства за таков тип  наста-
ва, бидејќи најголем дел од нив (60% или 9 од 15) одговорија дека го 
применуваат, но само за некои поголеми наставни целини.  

Следните три прашања (3, 4 и 5) имаа цел да проверат колку од 
наставниците кои одговорија дека им е познат поимот математичко 
моделирање, навистина владеат со значењето на овој  поим. Во 
Табела 2 се дадени одговорите на третото прашање кое се однесува 
на бројноста на решенијата на задачата со математичко моделира-
ње. Од одговорите на ова прашање (80% од наставниците одговори-
ја дека се можни повеќе решенија само ако наставникот тоа го бара 
или ако има претходно опишана ситуација во задачата), согледу-
ваме дека наставниците ја условуваат бројноста на решенијата (ма-
тематичките модели) на една задача која се решава со математичко 
моделирање.  

Табела 2. Одговори на наставниците на Прашање 3. „Дали при 
решавањето на задачите со математичко моделирање ученикот 

може да има повеќе решенија на задачата?“ 
 Честоти Проценти (%) 

а) Не  1 6,67 
б) Да 2 13,33 
в) Да, но само во претходно  
опишана ситуација во дадена задача 

7 46,67 

г) Да, но само  доколку наставникот  
го бара тоа од него 

5 33,33 
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Заклучокот е дека наставниците имаат потреба од дополнително 
информирање за природата и начинот на практикување на матема-
тичкото моделирање на часовите по математика. Имено, во зада-
чите кои се решаваат со математичко моделирање нема опишани 
ситуации, туку во зависност од направените претпоставки при фор-
мирање на ситуацискиот модел и неговото претставување со реален 
модел (види Слика 1) може да се конструираат повеќе математички 
модели, и следствено задачата да има повеќе решенија. Потоа, 
правилното спроведување на математичкото моделирање на часо-
вите по математика, подразбира ученикот да биде под надзор на 
наставникот, но при решавањето, претставувањето на решенијата да 
биде целосно независен, што значи наставникот не смее да ја огра-
ничи бројноста на математичките модели. 

Претходно видовме (Слика 1) дека процесот на математичко мо-
делирање е цикличен, чекорите не мора да се извршуваат секогаш 
по однапред предвиден редослед, може да се повторуваат, испреп-
летуваат. Но, само 2 од 15 наставника одговорија точно на четвртото 
прашање за природата на процесот на математичко моделирање, а 
најголемиот дел од наставниците (10 од 15) одговорија точно на 
петтото прашање за чекорите на процесот на математичко 
моделирање (ја избраа опцијата „сите претходно наведени чекори“). 

Одговорите на последните три прашања од анкетата и 
разговорите со наставниците, го отсликаа нивниот став за момен-
талната состојба со изведувањето на наставата по математика во 
нашите училишта. Имено, наставниците се изјаснија дека во нас-
тавните планови и програми доминира излагачкиот метод, „преда-
вањето е раскажување”, има малку конкректни и практични актив-
ности и дека се учи за оценка. Меѓутоа, дури и да покажат подготве-
ност и желба да применат нови методи како што е математичкото 
моделирање,  училниците не се адаптирани за ваков тип на преда-
вања и должината на наставните часови е прекратка, за да може 
ефикасно да се реализира час со примена на математичко модели-
рање. 

Mора да нагласиме дека при самото спроведување на анкетниот 
лист како и во самиот разговор со наставниците, се доби впечаток 
дека и оние наставници кои мислат дека знаат што е тоа математич-
ко моделирање, всушност често го мешаат традиционалното реша-
вање проблемски задачи со математичкото моделирање. Ова јасно
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ја истакнува потребата од разграничување на овие два начина на 
решавање задачи. 

1.2. РАЗЛИКА МЕЃУ ТРАДИЦИОНАЛНОTO РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАЧИ И МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ  

Во Табелата 3, кратко, но прецизно е објасната споредбата меѓу 
традиционалното решавање проблемски задачи и математичкото 
моделирање, ([3]). 

Табела 3. Споредба меѓу традиционалното решавање на 
проблемски задачи и математичкото моделирање ([3]). 

Традиционaлно 
решавање на проблемски 

задачи 
Математичко моделирање 

Донесување заклучоци  
врз основа на податоци. 

Повеќе циклуси,  
различни толкувања. 

Задачата е идеализирана 
ситуција од секојдневниот живот.  

Задача со автентична содржина  
од секојдневниот живот. 

Од учениците се очекува да 
користат научени структури како 

што се формули, алгоритми, 
стратегии, математички идеи. 

Учениците поминуваат низ фазите на 
развивање, проверување и поправање 

на важни математички идеи и 
структури.  

Нагласена е 
 индивидуалната работа. 

Нагласена е групната работа 
(социјална интеракција,  

размена на математички идеи). 

Одделено од реалниот живот. Интердисциплинарност. 

Од учениците се очекува да им 
дадат значење на математичките 

симболи и структури. 

Учениците се обидуваат математички 
да ги опишат ситуациите од 

секојдневниот живот кои имаат 
значење. 

Подучување специфични 
стратегии за решавање на задачи 

(на пр. развивање единствен 
пристап) кои потоа можат да се 
пренесуваат на слични задачи. 

Отворени и бројни стратегии за 
решавање на задачи, свесно развиени 
од страна на учениците во согласност 

со спецификациите на задачата. 

Единствен точен одговор. 
Возможен е повеќе од еден одговор 

(повеќе математички модели). 
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2. ЗАДАЧИ НА ФЕРМИ 
 

Математичкото моделирање може да се практикува и на поина-
ков вид задачи од реалните проблемски задачи, а тоа се задачите во 
кои се бара да се направат проценки − познати како задачи на 
Ферми. Постојат мал број истражувања во областа на математичко 
моделирање со задачи на Ферми, и овие истражувања се главно 
предводени од Јонас Бергман Арлебек (Jonas Bergman Ärlebäck) 
([1]). Да видиме за каков тип задачи станува збор.  

Задачите на Ферми, името го добиле во чест на нобеловецот 
Енрико Ферми (1901 − 1954). Тој бил италијански физичар кој 
направил многу откритија во нуклеарната физика и квантната 
механика. Како еден од најголемите научници на XX век бил познат 
по тоа што бил необичен во својата работа, одличен 
експерименталист, извонреден теоретичар и бил многу добар во 
наоѓање едноставни решенија за тешки проблеми.  

Во 1938 година, тој ја добил Нобеловата награда за физика за от-
критието на нуклеарните реакции предизвикани од бавни неутрони. 
Овој механизам доведе директно до развој на атомските бомби и 
нуклеарната фисија. По добивањето на Нобеловата награда, Ферми 
емигрирал со своето семејство во САД за да побегне од фашистички-
от режим на Бенито Мусолини, каде што почнал да работи за проек-
тот „Менхетен“ − проект за време на Втората светска војна за произ-
водство на нуклеарно оружје. Ферми бил познат по правењето добри 
оценки засновани на малку информации. Тој ја покажал оваа своја 
вештина во времето на првата експлозија на нуклеарна бомба, 
северно од Аламогордо, во 1945 година. Пред да детонира бомбата, 
Ферми искинал лист хартија на мали парченца. Како што бранот од 
експлозијата се наближувал, тој ги фрлил парченцата хартија над 
својата глава. Тие паѓале надолу и слетале околу два и пол јарди 
(2,286 m) зад него, подалеку од растечкиот облак во форма на 
печурка. Врз основа на ова, тој брзо пресметал дека енергијата на 
бомбата била еквивалентна на онаа произведена од десет килотони 
ТНТ. Подоцнежните анализи на податоци собрани од 
софистицирани инструменти на самото место, ја потврдиле неговата 
проценка. Иако биле сугерирани и други можни методи за вакво 
предвидување, никој не знае за сигурно како Ферми го направил 
тоа. 
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Во обид да ја пренесе оваа вештина на своите студенти, Ферми 
развил еден вид на прашања, кои биле именувани како „Фермиеви 
прашања“ или „задачи на Ферми“. Овој тип задачи има карактерис-
тична природа. При самото слушање, никој нема идеја каков може 
да биде одговорот и има чувство дека постојат многу малку инфор-
мации за да се дојде до решението. Сепак, кога задачата ќе се подели 
на помали делчиња (помали подзадачи), може да се очекува да се 
направи проценка која забележително се доближува до точното 
решение. Со следниот пример ќе илустрираме решавање на едно 
такво Фермиево прашање. 

Пример 2. Колку изнесува обемот на земјата, ако се знае дека 
растојанието помеѓу Њујорк и Лос Анџелес е околу три илјади 
милји (4828 km), и дека временската разлика помеѓу двата брега е 
околу три часа? 

При решавањето на овој пример, може да се размислува вака: три 
часа одговара на една осмина од еден ден, а еден ден е времето пот-
ребно за една целосна земјина ротација. Па, тоа нè наведува да про-
цениме дека обемот на земјата е осум пати поголем од растојанието 
помеѓу Њујорк и Лос Анџелес, или околу дваесет и четири илјади 
милји, што е многу блиску до точниот одговор. Имено, на екваторот 
обемот на Земјата е 24 902 милји = 40 074 km.  

Најчесто Фермиевите прашања се задаваат без скоро ниедна до-
полнителна информација, или како во случајот со Пример 2, праша-
њето да биде само „Колку изнесува обемот на земјата?“ Понекогаш 
прашањата може да изгледаат чудно. На пример, „Колку пијано 
штимери има во Ново Мексико/Ел Пасо?“ За вака зададено праша-
ње, не постои стандардно решение, секој може да направи претпос-
тавки кои брзо доведуваат до приближно точен одговор. На пример, 
може да се земе вкупното население, да се претпостави дека про-
сечно семејство се состои од четири лица, а една петтина од сите се-
мејства поседуваат пијано. Ако пијаното се штима на секои пет го-
дини, ќе се процени колку има штимања во една година. Ако секој 
штимер може да сервисира четири пијана на ден, 250 работни дена 
во годината, тоа значи 1000 штимања годишно. Од ова може да се 
процени бројот на пијано штимери. Потоа, за проверка може да се 
погледне под „пијано штимери“ во „жолтите страници“. 
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Некој би можел да ги оспорува заклучоците направени на овој 
начин, но крајните проценки не може многу да отстапуваат од точ-
ната вредност, да бидат премали или преголеми. Направените отс-
тапувања при приближувањата во меѓучекорите подлежат на рам-
номерна распределба, па на крајот се урамнотежуваат и затоа добие-
ните крајни проценки се приближно точни. 

Во продолжение ви предлагаме неколку Фермиеви прашања 
(повеќе вакви прашања може да се најдат на интернет страницата 
[6]): 

• Колку атоми железо има во една шпенадла? 
• За колку ќе се намали отпадот по депониите, ако се забрани 

фрлање на пластичните кеси? 
• Колку луѓе умираат секој ден во целиот свет? 
• Ако се возите од Скопје до Охрид, колку метри возите со затво-

рени очи поради трепкање? 
• Колку кади можат да се наполнат со вкупната количина 

течност која човекот ја внесува во текот на целиот живот? 
 

a. ИСТРАЖУВАЊЕ: МОДЕЛИРАЊЕ НА ЗАДАЧА НА ФЕРМИ 

„ТЕЛЕФОНСКИ РАЗГОВОРИ“  
 

Водени од идејата на Арлебек дека задачите на Ферми можат да 
се искористат за практикување на математичкото моделирање во 
наставата по математика ([1]), во текот на март 2016 година, спрове-
довме неколку истражувања со групи ученици кои решаваа задачи 
на Ферми. Во продолжение ќе ги презентираме резултатите од едно 
од истражувањата ([5]). 

За ова истражување, беа формирани две групи од по три ученици 
од трета година од гимназијата „Св. Климент Охридски“ во Охрид. 
Учениците и во двете групи беа со одличен успех по предметот мате-
матика. Истражувањето беше спроведено во Едукативниот центар 
„Абакус Ниб - Охрид“ во Охрид.  

Двете групи работеа независно во два различни временски кон-
тинуирани периоди од еден час и решаваа иста задача на Ферми. 
Притоа, имаа 5 до 15 минути за подговотвка (читање на упатството) 
и 20 минути до 1 час за решавање на задачата. Материјали кои мо-
жеа да ги користат беа: хартија, молив или пенкало, прирачници 
(по потреба), соодветни инструменти за мерење (по потреба), соод-
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ветна опрема за собирање на експерименталните докази (по пот-
реба), пристап до интернет (по потреба). Работата на групите беше 
надгледувана од претходно обучени наставници кои имаа улога на 
олеснувачи, кои требааа да ги мотивираат, охрабрат учениците да ги 
споделат своите идеи, да бидат креативни при решавањето, слобод-
но да дискутираат меѓу себе и сето тоа под надзор на наставникот 
одговорен за соодветната група.  

На даден празен лист, учениците го запишуваа името на групата 
и неговите членови. Потоа, ги запишуваа заеднички донесените 
одговори на прашањата од листот хартија, даден во прилог на 
задачата. Прашањата ги насочуваа учениците во процесот на моде-
лирање на дадената задача на Ферми. Упатствата беа: 

Чекор 1. Прочитајте го проблемот, размислете што точно се ба-
ра, дискутирајте како го разбирате проблемот и запишете го вашето 
толкување на проблемот. (Разбирање на задачата) 

Чекор 2. Запишете одговор на прашањето без математички 
пресметки. (Нематематичко погодување) 

Чекор 3. Наведете ги информациите кои сметате дека ви се пот-
ребни за да дадете попрецизен одговор на поставеното прашање. 
Дадете проценка на секоја величина која сметате дека ви е потребна 
при решавањето на задачата. Врз основа на тие проценки, кој е 
вашиот одговор на прашањето? Запишете ги сите чекори при реша-
вањето, запишете објаснување за секој чекор зошто сте го користеле. 
(Математички пресметки)  

Чекор 4. Одберете имиња на променливи за секоја добиена 
вредност што сметате дека ви се потребни за решавање на задачата. 
Запишете низа од формули или постапка со која се објаснува како 
сте ги искористиле величините за да дојдете до решението. 
(Променливи и формули - математички модел) 

Чекор 5. Ако увидите дека е потребно, може да реализирате екс-
перименти, кратки истражувања, мерења или пребарувања инфор-
мации, за да добиете попрецизна проценка. За секоја величина, 
претпоставете најмала и најголема вредност и вредност која сметате 
дека е најверојатна. Потоа со помош на формулата која сте ја фор-
мирале во Чекор 4, пресметајте ја најмалата, најголемата и најве-
ројатната вредност како одговор на задачата на Ферми. (Собирање 
повеќе податоци.) 
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Чекор 6. Запишете го конечниот одговор на поставената задача. 
Забележете некои можни грешки во текот на вашата постапка. 
Наведете некои интересни факти кои ги научивте додека го баравте 
одговорот на прашањето. Дадете понатамошни насоки како би мо-
желе да го проширите вашето истражување во однос на поставената 
задача на Ферми. (Заклучоци) 

На двете групи им беше зададенa иста задача на Ферми:  

Задача. „Колку луѓе во светот разговараат на мобилен 
телефон во исто време?“ 

Работата на групите ќе ја анализираме разгледувајќи ги четирите 
фази на решавање на задачата:  опис, проценки, пресметувања и ва-
лидизација, при што ќе укажеме кои чекори од упатството во која од 
фазите беа присутни. Иако не беше напоменато дека шесте чекори 
наведени во упатството не е задолжително да се реализираат после-
дователно, т.е. линеарно, како што ќе видиме, учениците неколку 
пати се навраќаа на веќе поминат чекор, со што се потврдува цик-
личната природа на процесот на математичко моделирање и при 
моделирање на задачи на Ферми. Првата група е означена со Г1, а 
втората група со Г2. Учениците во првата група се означени со А1, 
А2, А3, а учениците од втората група се означени со Б1, Б2, Б3. 
Подетална анализа на фазите при решавање на задачата може да 
најдете во [5]. 

Фаза 1: Опис 
Присутни чекори: разбирање, нематематичко погодување и 

математички пресметки.  
Учениците во двете групи го читаа прашањето, разговараа и без 

никакви пресметки групата Г1 даде погодување дека 70 милиони лу-
ѓе разговараат во исто време на мобилен телефон, додека групата Г2 
даде погодување дека тоа се 500 милиони луѓе. 

И двете групи имаа сличен пристап при разбирањето на задачата 
на Ферми. Тие размислуваа заедно за целите кои треба да ги постиг-
нат и дискутираа за тоа што го знаат (или не го знаат) за величините 
за кои заклучија дека им се потребни при решавање на проблемот. 
Потоа почнаа да дефинираат неопходни помали подзадачи. И двете 
групи прво заклучија дека треба да знаат колку луѓе има во светот. 
Но, во дискусијата која следеше, Г1 се потпираше повеќе на лични 
искуства, додека Г2 го анализираа проблемот пообјективно, земајќи

160 
 
 



Математичко моделирање и задачи на Ферми...        
 

предвид различни часовни зони и временски период во кој 
претпоставуваа дека луѓето се најактивни. Да забележиме дека, во 
ова почетна фаза и двете групи почнаа со користење на поимот 
веројатност. 

 
Фаза 2: Проценки 
Присутни чекори: математички пресметки и собирање повеќе 

податоци.  
Учениците откако ги забележаа помалите задачи кои треба да ги 

решат за да одговорат на прашањето, преминаа на поставување про-
ценки за вредностите на величините кои сметаа дека им се неопход-
ни и кои во следната фаза на пресметки ќе ги доведе до одговори на 
прашањето на дадената задача. 

Забележавме дека и двете групи имаа добри проценки кои им се 
поклопуваа што се однесува на првиот помал проблем на задачата, 
вкупниот број на жители во светот, додека кога станува збор за 
проценување на величините, како дел од денот поминат во разговор 
на мобилен телефон, или колку луѓе во светот користат мобилен те-
лефон, нивните размислувања беа потполно различни. Првата гру-
па поаѓаше од личното искуство, додека втората група воопшто не 
се потпираше на искуството туку на објективни причини зошто 
луѓето во даден момент би биле активни на мобилен телефон. Ова е 
дел од дискусијата: 

Г1 
А2: Јас мислам дека дневно разговарам на мобилен телефон 

околу 45 минути. 
А3: Што значи тоа? 
А2: За 24 часа, тоа се 24*60 = 1440 минути. Значи шансата во 

еден момент да разговарам на мобилен е околу 45/1440. 
Г2 
Б3: Луѓето кои се на работа најмногу користат телефон, 

односно 8 часа, тоа е скоро пола ден. Значи корисиници на теле-
фон се половина од тие кои би имале можност да се на телефон.  

 Б1: Јас мислам дека само 20% до 30%  од овие корисници на 
телефон во ист момент разговараат. 

 Б2: Можеби подобро би било да разгледуваме дека во просек 
минуваме 12 минути во разговор дневно и оттаму би заклучиле
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колкава е веројатноста од сите активни корисници на телефон 
да разговараат во ист момент. 

Повтoрно можеме да забележиме дека и во оваа фаза учениците 
го користат терминот веројатност (првата група го спомнуваше како 
шанса). 

 
 Фаза 3: Пресметувања 
Присутни чекори: математички пресметки и променливи и 

формули.  
Во оваа фаза, и двете групи применуваа математички пресметува-

ња, а потоа воведуваа променливи и изведуваа формули со што 
формираа математичко модел за зададената задача на Ферми. Врз 
основа на математичките пресметки првата група Г1 доби дека 
приближно 151 909 луѓе разговараат истовремено на мобилен теле-
фон, додека втората група Г2 доби дека тој број е приближно една-
ков на 14 166 166 луѓе. Двете групи добија резултати кои многу отс-
тапуваат, но да видиме зошто.  

Г1 
Ова се променливите и формулите кои ги забележаа во својот 

работен лист учениците од првата група: 
p –  просек на времетраење на телефонски разговори во еден ден 
md – минути во денот 
z – луѓе кои имат мобилен телефон 
l – луѓе кои во една минута разговараат  
o  - однос 
B - решение 
Па, математичкиот модел кој го формираа е: 

p
mdo = , l o z= ⋅ , l

mdB = .    (1) 

За да го добијат одговорот дека приближно 151 909 луѓе разгова-
раат истовремено на мобилен телефон, тие претходно ги имаа 
искористено следните вредности за величините кои подоцна ги во-
ведоа: 45p =  минути, 1440md =  минути и 7000000000z =  луѓе. 

Г2 
Променливите и формулите кои ги забележаа во работниот лист 

учениците од втората група се: 
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L –  вкупен број луѓе 
Lk – корисници на телефон 
LA – активни во моментот согласно временските зони 
D – активни согласно работно време   
PV  – просечно време на разговарање на ден 
Vm – веројатноста да се зборува во даден момент 
VR – разговори на ден 
Vt – времетраење на разговор 
R – решение 
Математичкиот модел кој го формира оваа група е: 

24 60, , 60% ,VP
V R t m A KP V V V L L

⋅
= ⋅ = =  

2 ,AL
mD R D V= = ⋅ .    (2) 

За да добијат одговор дека приближно 14 166 166 луѓе разговара-
ат истовремено на мобилен телефон, тие ги имаа искористено след-
ните вредности за променливите кои подоцна ги воведоа: 

6000000000KL =  луѓе и 12VP =  минути.  

Може да се забележи дека и во двата понудени модела клучна 
улога имаат бројот на корисници на мобилни телефони и времето 
поминато во разговор на еден корисник во текот на еден ден. 
Разликата е во начинот на кој овие величини се проценети или и за 
нив е предложена формула, како што направи втората група Г2. 
Големото отстапување во резултатите на двете групи се должи на 
логичката грешката во моделот на првата група Г1, повторното 
делење со минутите во денот ( md ). Впрочем, во нивниот модел, l е 
величината која се однесува на бројот на луѓе кои истовремено 
разговараат на мобилен телефон.  

Зошто учениците при решавањето на задачата го користеа терми-
нот веројатност? Одговорот на ова прашање би бил дека токму во тој 
период кога ја решаваа оваа задача, на училиште ја изучуваа таа 
наставна единица. Веројатноста во нивното размислување, може да 
се замени со дел од цело, што и во случајот на класична дефиниција 
на веројатниост може да се поистовети. 
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Фаза 4: Валидизација 
Присутни чекори: собирање повеќе податоци и заклучоци.  
И двете групи во оваа фаза со пребарување информации на ин-

тернет пронајдоа попрецизни вредности за вкупниот број на 
претплатници на мобилни телефони во светот и просечното време 
кое луѓето го поминуваат во разговор на мобилен телефон во текот 
на еден ден. По одредувањето на најдобриот одговор на прашањето 
согласно моделот кој го добија и податоците кои ги пронајдоа на 
интернет (првата група Г1 доби 295 139 луѓе, а втората група Г2 доби 
дека 114 750 000 луѓе разговараат истовремено на мобилен теле-
фон), учениците направија проценки за најмалата и најголемата 
вредност на одговорот на дадената задача. 

Г1 
А1: Ако претпоставиме дека сите луѓе во светот, а тоа соглас-

но податоциве од интернет се 7 125 000 000 се корисници на 
мобилни телефони, тогаш најмногу 309 245 луѓе истовремено 
разговараат на мобилни телефони. 

А2: Ако претпоставиме дека само 6 милијарди луѓе се 
корисници на мобилни телефони, тогаш најмалку 260 416 луѓе 
истовремено разговараат на мобилни телефони. 

Г2 
Б2: Најмала вредност е кога вредноста за просечното време за 

разговор е минимум, пример 5 минути, па тогаш најмалку 7 083 
333 луѓе истовремено разговараат на мобилни телефони. А 
најголема вредност е кога вредноста за просечнотот време за 
разговор е максимум, пример 180 минути, па тогаш најмногу 255 
000 000 луѓе истовремено разговараат на мобилни телефони.  

Повторно, големото отстапување меѓу одговорите на двете групи, 
се должи на моделот (1) на првата група Г1, односно непотребното 
делење по втор пат со минутите во денот ( md ). 

Во оваа фаза на решавање на задачата. учениците ги посочија 
како корисни следниве заклучоци (добиени како резултат на соби-
рањето дополнителни податоци): 

− првата група наведе дека повеќе луѓе во светот имаат телефони, 
во однос на шпорети во своите домови, и тоа 6,8 милијарди нас-
проти 4,5 милијарди; 

− втората група наведе дека во една минута се кажуваат 150 збора 
на телефон, па просечен разговор има 450 збора,  го наведоа и тоа
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дека жените кажуваат 13 000 збора повеќе на телефон, на ден, во 
однос на мажите. 

Ваквите заклучоци и слични на нив имаат големо значење, бидеј-
ќи доколку би ја работеле истата задача повторно, согласно нивните 
крајни заклучоци секако би имале пореални решенија. 

При анализа на фазите за решавање на задачата, наведовме и кои 
чекори беа користени во секоја од нив. Но, која е нивната временска 
распределба? На Слика 2 и Слика 3 графички е претставена распре-
делбата на времето за работа на шесте чекори: разбирање, немате-
матичко погодување, математички пресметки, променливи и фор-
мули, собирање повеќе податоци и заклучоци, на првата група Г1 и 
втората група Г2, соодветно. 

 

 
Слика 2. Дијаграм на распределбата на времето за работа на 

чекорите: разбирање (R), нематематичко погодување (N), 
математички пресметки (MP), променливи и формули (PF), 

собирање повеќе податоци (SB) и заклучоци (Z) на првата група Г1. 
 

Согласно дијаграмите на Слика 2 погоре и на Слика 3 подолу 
може да заклучиме дека и двете групи применија циклично 
менување на чекорите при решавањето на дадената задача на 
Ферми, што одговара на една од главните карактеристики на 
процесот на математичко моделирање, со што се потврдува дека 
задачите на Ферми може да се користат во наставата по математика 
за вежбање на математичкото моделирање. 
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Слика 3. Дијаграм на распределбата на времето за работа на 

чекорите: разбирање (R), нематематичко погодување (N), 
математички пресметки (MP), променливи и формули (PF), 

собирање повеќе податоци (SB) и заклучоци (Z) на втората група Г2. 

 
Слика 4. Распределбата на времето за работа во двете групи 

 
На дијаграмот на Слика 4 е прикажана распределбата на вкупно-

то време за работа на двете групи во секој од шесте чекори на мате-
матичкото моделирање. Може да согледаме дека и тука не постои 
разлика помеѓу двете групи. И двете групи најмногу одвоиле време 
за математички пресметки и формирање на математичкиот модел, 
односно време за променливи и формули. Најверојатно ваквата 
распределба се должи на практикувањето на традиционалниот
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начин за решавање на проблемските задачи, каде освен разбирање-
то на задачата и заклучокот, целото останато време се математички 
пресметки, променливи и формули. Тоа што е различно кај задачи-
те за математичко моделирање е нивната, на почеток, наполно не-
одредена, непрецизна природа, која бара да времето поминато во 
разбирање и собирање на дополнителни податоци да биде можеби 
исто толку долго колку и времето за математичките пресметки или 
времето за променливите и формулите, со цел најдениот одговор да 
биде што е можно поточен, поверодостоен. До таа распределба се 
очекува да се дојде при почесто практикување на математичкото 
моделирање.   

Истражувањето покажа дека при математичкото моделирање 
многу битен фактор е комуникацијата и конструктивниот пристап 
при решавање на задачите. Тоа посебно се забележува во работата 
на втората група Г2 во која учениците се чувствуваа послободни во 
дискусијата за проблемот што и ги доведе до формирање на модел 
во кој зедоа во предвид повеќе параметри, со што моделот го 
направија пореален, а со тоа и поточен. Но, недоволното искуство на 
работа на автентични ситуации од секојдневниот живот, доведе до 
правење на не толку добри проценки за вредностите на величините 
кои ги вметнаа во моделот. 

Како што наведовме на почетокот на овој дел, беа направени 
повеќе истражувања со ученици кои решаваа задачи со математичко 
моделирање ([5]). За разлика од истражувањето кое тука го пре-
зентиравме, во едно друго истражување учествуваа ученици со сре-
ден успех по предметот математика кои исто така решаваа задача на 
Ферми. Не може, а да не напоменеме дека овие ученици беа значи-
телно повеќе мотивирани при решавањето на задачата, покомуни-
кативни, полесно разменуваа идеи и доаѓаа до заеднички заклу-
чоци. Ваквата реакција главно се должи на природата на задачите 
на Ферми, за чие решавање во најголемиот број случаи потребни се 
елементарни знаења од математиката, што ги охрабрува учениците 
со послаб успех, а автентичната реална природа на задачите служи 
за дополнителна мотивација. 
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3. ЗАКЛУЧОК  

 Решавањето задачи со математичкото моделирање во наставата 
по математика може многу да придонесе за зголемување на интере-
сот и мотивацијата за изучување на математиката. Задачите се со 
автентични содржини од секојдневниот живот, со што ја покажуваат 
корисноста на математиката; при нивното решавање учениците 
може да користат дополнителни извори на информации, со што се 
развива истражувачкиот дух кај учениците; можноста да бидат 
креирани повеќе модели, секој „подеднакво добар“ за реалната си-
туација, е важна карактеристика на овие задачи, што овозможува 
учениците на најдобар начин да ги искористат своите способности и 
знаења, но и да стекнат нови. 
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