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ИЗВРшНО  РЕЗИМЕ 

Цел на испитувањето

Испитувањето на состојбата пред започнувањето на обуките во проектот 
Математика со размислување, имаше за цел да се воспостави методологија и 
да се обезбедат податоци за состојбите, што понатаму ќе овозможат следење 
на проектните активности и мерење на влијанието на Проектот врз квалитетот 
на наставата и врз постигањата на учениците.

Поконкретно:

1. Да се испита разбирањето на учењето и поучувањето математика од 
страна на настав ни ците од одделенска настава поврзано се принципите 
на поучување математика во про ектот Математика со размислување.

2. Да се испитаат математичките и педагошките знаења на наставниците 
поврзани со разбирање на содржините и на педагошките приоди во  Ма-
тематика со размислување.

3. Да се измерат постигањата на учениците на крајот на трето одделение на 
прашања и зaдачи од подрачјата опфатени со програмата Математика 
со размислување.

4. Да се испитаат активностите за подобрување на наставата по математика 
на училишно ниво и подготвеноста за поддршка на проектните 
активности во училиштата во проектот.

5. Да се проценат специфични потребите за обука на наставниците во Про-
ектот.

Спроведување на испитувањето

Податоците се прибирани на примерок од 15 училишта што се вклучени во 
проектот Математика со размислување и 15 училишта (со слични карактери-
стики) што не се во Проектот. Во секое од нив беа испитувани по 10 наставници 
и 20 ученици (на почетокот на IV одделение), така што вкупниот број на испи-
тани наставници беше 299, а на ученици 597.  Ваквиот приод обезбедува веро-
достојно споредување на состојбите во проектните и не-проектните училишта 
на почетокот и подоцна во текот на реализација на проектните активности. 
Училиштата не се репрезентативен примерок на примерок на сите училишта 
во државата и податоците не може да се воопштуваат.
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Податоците беа прибирани со следниве инструменти изготвени за потребите 
на ова испитување: 

 ` Скала на ставови за математиката и предавањето математика;

 ` Скала на ставови за учењето и поучувањето математика;

 ` Тест за педагошки знаења на наставниците (поврзани со 10-те принципи  
на Математика со размислување);

 ` Тест на математички знаења на наставниците; 

 ` Прашалник за наставници;

 ` Тест по математика за ученици од III одделение;

 ` Потсетник за интервју со директорите и стручните работници.

Податоците се обработени за сите испитувани субјекти според определени-
те индикатори и дадени се  споредби на почетните состојби во проектните и 
не-проектните училишта. 

Основни наоди од испитувањето

Во табелата подолу се дадени индикаторите, краток опис на  секој индикатор и 
главните наоди поврзани со него.

Во рамките на секој индикатор и за секоја категорија испитаници е констатира-
но дека нема статистички значајна разлика меѓу испитаниците од проектните 
и од не-проектните училишта. Тоа ќе ги олесни споредувањата меѓу проект-
ните и не-проектните училишта во понатамошните следења на влијанието на 
проектните активности.
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Индикатор Краток опис Наоди

Разбирање 
на учењето и 
поучувањето 
математика

Ставови на настав-
ни ците за учењето 
мате матика и за 
поучу ва њето кое 
е засновано на 
десетте принципи.

- Генерално, наставниците ги прифаќаат исказите 
кои опишуваат учење математика согласно со 
разбирањето на учењето во Математика со 
размислување  и  пракса која е усогласена со 10-
те принципи на поучување математика.

- Постои изразена свесност за важноста од примена 
на различни начини на претставување на 
броевите, користењето на искуствата од животот 
и на формативното оценување во наставата.

- Од друга страна, одговорите на наставниците 
укажуваат и на значително прифаќање   наставна 
пракса која не е усогласена со 10-те принципи, 
односно настава насочена кон содржина 
наместо кон цели, недоволна диференцираност, 
преголема дидактизираност и предавачки стил,  
промовирање на математиката како дисциплина 
која главно е збир од поими, правила, постапки, 
дефиниции и сл. 

Ставови на 
настав ни ците 
кон матема тиката 
и предавањето 
математика.

Ставовите на наставниците кон наставниот пред-
мет математика и кон предавањето математика, 
генерално  се позтитивни. 

Педагошки знаења 
на наставниците 
повр за ни со 
приодите кои 
ги промовира 
Проектот.

Постигањата на наставниците на тестот за педаго-
шки знаења  е ниско. Просечниот процент на ре-
шеност на тестот е 35% во проектните, а 31% во не-
проектните училишта.   

Очекувања на 
наставниците од 
учениците, во врска 
со постигањата по 
математика. 

- Очекувањата на наставниците во врска со 
периодот кога повеќето ученици ќе можат да 
решат одделни задачи, се пониски од она што 
учениците би можеле да го постигнат доколку во 
наставата би се користеле приодите предвидени 
со Проектот. Но, споредено со барањата на 
наставната програма, наставниците сметаат дека 
учениците не би можеле да постигнат повеќе од 
она што е предвидено со програмата.

- Наставниците за најзначајни исходи од учењето 
математика на крајот на првиот циклус  ги 
смета-ат техничките вештини и прецизноста во 
ма-тематиката особено во решавањето задачи 
од собирање, одземање, можење и делење, а 
креативноста се перцепира како помалку важна. 

- Околу 40% од наставниците сметаат дека немаат  
доволно слобода да го изберат и да го користат  
методички приод во настава по математика што 
тие го сметаат за најсоодветен. 

Познавање на 
програмите 
по математика 
за наредните 
образовни циклуси.

Наставниците и од проектните и од непроектните 
училишта не ги познаваат во потребната мерка 
програмите по математика за наредните обра зо-
вни циклуси од основното образование, особено 
за последниот циклус (VII - IX одделение).  
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Индикатор Краток опис Наоди

Математички 
знаења на 
наставниците 

Знаењата на 
наставниците 
и нивното  ра-
збирање на 
концептот за 
број, операции  
и својства на 
операциите, 
решавањето текст-
уални задачи и 
про-блеми. 

- Нивото на математичките знаења на наставни-
ците, мерени со задачите во тестот, е ниско. 
Имено, просечниот процент на решеност на 
тест-от е 34% во проектните а 33% во не-про-
ектните училишта, иако задачите со кои се мереа 
овие знаења на наставниците не ги надминуваа 
барањата на наставната програма по математика 
за вториот циклус во основното образование.

- Процентот на решеност на задачите дадени во 
тестот и во трите подрачја опфатени со програма-
та на Проектот се движи меѓу 30% за задачите 
во тестот од операции и својства на операциите 
(содржини за кои според наставната програма е 
одвоено најмногу време за нивно разработување 
со децата) до 36% на текстуалните задачи и 
проблемски ситуации.  

Поддршка на 
промени во 
наставата по 
математика 

Задоволство од 
постигањата на 
учениците.

Поголемиот број од раководните лица во учи ли-
штето (повеќето од половината во примерокот), 
најчесто директорите,  се задоволни со пости га-
њата по математика во одделенска настава, но 
ова најчесто не е базирано на цврсти показатели 
за успешност. Во исто време владее мислење дека 
постигањата може да се подобруваат и тоа првен-
ствено преку доусовршување на наставниците. 

Поддршка за 
унапредување 
на наставата по 
математика.

Најчесто практикувани приоди за унапредување 
на наставата во проектните училишта биле допол-
нителните обуки за наставниците и нивната меѓу-
себна соработка. Повеќето наставници сметаат 
дека добро соработуваат со колегите и може да 
сметаат на поддршка во училиштето за внесување 
новини во наставата по математика, но, сора бот-
ката на одделенските наставници со предметните 
наставници по математика не е доволна.

Опременост 
на училиштата 
за настава по 
математика.

Опременоста на училниците со манипулативни 
средства е незадоволителна, а во исто време 
раководниот кадар освен што нема стручни созна-
нија што е потребно за наставата по математика во 
одделенска настава,  не е ни доволно информиран 
за состојбите и потребите. 

Подготвеност на 
раководниот кадар 
за поддршка на 
примената на нови 
приоди.

Иако раководниот кадар пред почетокот на 
проектните активности во училиштето  не е 
во целост информиран во врска со целите и 
активностите на Проектот, постои отвореност за 
поддржување на новите проекти и пристапи во 
наставата (вклучувајќи го и проектот  на УНИЦЕФ 
Математика со размислување).
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Индикатор Краток опис Наоди

Постигања на 
учениците

Постигања  на 
учениците на тестот 
по математика во 
кој се вклучени 
задачи кои мерат 
концептуално и 
процедурално 
знаење, разбирање 
и примена на 
природните 
броеви,  четирите 
основни операции 
и нивните својства, 
како и решавањето 
текстуални задачи 
и проблеми.

Постигањата на учениците на тестот по мате ма тика 
се ниски, споредено со очекуваните резулта ти на 
крајот на трето одделение, коишто се пропишани 
во наставната програма. Просечниот скор на 
учениците е 1/3 од максималниот можен. 

Најнискиот процентот на решеност е 33,17 на 
задачите од Операции и својства на операциите  
во проектните училишта. Ова е во голема мера 
загрижувачка состојба со оглед на фактот дека 
најмногу од наставното време за поучување 
математика во прво до трето одделение е 
предвидено токму за четирите аритметички 
операции и нивните својства. 
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Препораки

Замајќи ги во предвид наодите дадени погоре се очекува дека доследната 
и квалитетна реализација на програмата на проектот Математика со 
размислување, следена со континуирана поддршка на наставниците,  ќе го 
подигне нивото на педагошкото и математичко знаење на наставниците и 
постигањата на учениците во проектните училишта. При тоа, покрај осми-
сле ната и разработената програма за обука би било корисно да се преземат 
следниве активности:

Со раководните тимови во училиштата

 ` УНИЦЕФ/БРО пред почеткот на обуките во училиштата да организираат 
средби со директорите и стручните работници во училиштата каде тие 
ќе се информираат за Проектот, текот на активностите и очекуваните 
резултати. Да се искористи отвореноста за соработка на раководниот 
кадар, за обезбедување соодветна поддршка на наставниците за обука 
и за примена на ново-стекнатите знаења.

 ` Во училиштата проектот Математика со размислување  да се третира 
како проект за подигање на знаењата на учениците по математика на 
ниво на цело училиште и во таа смисла на наставниците од прво до трето 
одделение да им се обезбеди поддршка од наставниците по математика 
од погорните одделенија, коишто би им помогнале во подигање на 
нивото на математичкото знаење.

 ` Да се укаже на важноста на обезбедување и користење на соодветни  
наставни средства (поврзани со концептите во Проектот) и да им се 
дадат насоки како тие можат да се обезбедат (голем дел од потребните 
манипулативни средства може да бидат изработени од евтини материјали 
и во самото училиште).

Со креаторите и реализаторите на обуките

 ` Да се води грижа обуките во училиштата да се реализираат низ соодветно 
балансирани активности кои ќе овозможат подигање и на педагошките 
и математичките знаења на наставниците. 

 ` На обуките да се дискутира, да се промовира и инсистира на активен 
приод во наставата (користење повеќе диференциран приод и различни 
кооперативни техники, користење манипулативни средства, задачи 
поврзани со средината, задачи кои можат да се решаваат на повеќе 
начини или имаат повеќе решенија, активности преку кои учениците 
сами ќе ги откриваат концептите и правилата и сл.) 1.

1  За ова основа се Програмата за обука Математика со размислување од УНИЦЕФ, Концепцијата 
за деветгодишно основно образование и методичките препораки во наставните програми по 
математика за прво до трето одделение.
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 ` За време на обуките да има пристап до соодветни манипулативни 
средства – за наставниците да ја почувствуваат потребата и полезноста 
од од нивното користење.

 ` Во обуките (онаму каде што има можности) да бидат вклучени обучувачи 
предметни наставници заедно со одделенските.
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ВОВЕД
Во добро планираните акциски проекти, особено во оние од пошироки 
размери, вообичаено е пред почетокот на проектните активности да се направи 
испитување на почетната состојба. 

Во овој извештај се поместени сознанијата од испитувањето на почетната 
состојба пред започнувањето на проектните активности во проектот 
Математика со размислување,  што се однесуваат на наставата по математика 
во првиот циклус на одделенската настава. Проектот го реализираат Бирото за 
развој на образованието и  УНИЦЕФ- канцеларија Скопје, а испитувањето за 
нивни потреби го спроведе Македонскиот центар за граѓанско образование. 

Концептуалната рамка во испитувањето е поставена врз основа на анализата 
на фактори што би можеле да влијаат на ефектите од проектните активности, 
а кои се среќаваат во истражувања за факторите за ефективна настава по 
математика и другите фактори поврзани со математичките постигања  на 
учениците. Оттука испитувањето се обиде да обезбеди одговори на следниве 
прашања:

 ` Какви се ставовитете  на наставниците кон математиката и наставата по 
математика?

 ` Какви се перцепциите на наставниците  за важноста на одделни содржини 
и математички вештини и очекувањата од учениците?

 ` Какви се педагошките знаења  на наставниците поврзани со наставата 
по математика пред тие да бидат обучени?

 ` Какво е нивото на математички знаења на наставниците, потребни за 
реализација на наставата по математика, од темите кои се опфатени со 
проектните активности?

 ` Каква е поддршката на наставниците од раководниот кадар на училиштето 
за унапредување  на наставата по математика?

 ` Колкаво е знаењето и разбирањето на учениците на прашања и 
задачи од подрачјата кои се опфатени со програмата Математика со 
размислување?

При тоа беа споредувани состојбите во избрани проектни и непроектни учи-
лишта.

Извештајов им е првенствено наменет на раководителите и реализаторите на 
проектот. Затоа, во него, најголемо внимание им е посветено на  резултатите 
од испитувањето, кои се дадени во третиот дел. Првиот и вториот дел од из-
вештајов содржат основни информации за Проектот и за методологијата на 
испитувањето. Резултатите се дадени доста детално, со цел да послужат  за 
планирањето на проектните активности и за подоцнежните евалуации.  На 
крајот се дадени најзначајните констатации и извесни препораки кои авторите 
на испитувањето си дозволија да ги извлечат врз основа на резултатите.  
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Во овој дел се дадени основни информации за проектот 
Математика со размислување и за до сега спроведените 
активности во Проектот.  Даден и е преглед на наоди од 
истражувања за факторите на успехот на учениците што се 
поврзани со наставниците. Тоа претставуваше појдовна основа 
во испитувањата на состојбите пред почетокот на реализацијата 
на проектните активности. 

I ДЕЛ – ПОЈДОВНИ ИНФОРМАЦИИ
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1. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА 
ПРОЕКТОТ 

1.1.  Појдовни основи

Почнувајќи од учебната 2007/08 година во државата се воведе девет годишно 
основно образование врз основа на донесената Концепција за деветгодишно 
основно воспитание и образование од министерот за образовaние и наука.

Следејќи ги принципите на основото воспитание и образование определени 
во Концеп цијата (пред се, принципот на општобразовен карактер на основно-
то училиште, принципот на квалитет на образованието и меѓународната спо-
редливост на знаењата, принципот на активно учество на учениците и прин-
ципот на најдобар интерес на детето) беа развиени наставните програми по 
одделните предмети дефинирани со наставниот план на основното училиште.

Во наставните програми се определуваат целите за определен развоен период  
(I-III, IV-VI, VII-IX одделение), целите по одделенија, конкретните цели со избор 
на содржини, поими што треба да се усвојат и примери на активности и методи 
со коишто наставникот може да ги реализира предвидените цели. Исто така, 
програмите нудат дидактички насоки на наставникот, како и општи упатства за 
следење на постигањата на учениците.

Во времето кога се развиваа наставните програми се имаше предвид опфатот 
на децата во градинките на петгодишна возраст (во 2006 година беше помал од 
20 %) така што, при опре делувањето на целите и очекуваните резултати свес-
но се поддржаа „ниски очекувања“ по одделни наставни предмети за првиот 
развоен период (I-III одделение) во споредба со другите земји од Европската 
унија, со идеја дека со имплементација на програмите веднаш ќе започне и 
нивна континуирана евалвација, следење на постигањата на учениците, како 
и континуирана работа со наставниците во однос на методите за работа со 
учениците и во начинот на постигнувањето на целите и подобрување на раз-
бирањето на квалитетот на наставата.

Паралено ќе се работи и на поголем опфат на децата во предучилишно воспи-
тание и образование и воведување на негова задолжителност од петгодишна 
возраст.
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1.2. Анализа на програмите

Бирото за равој на образованието во интерес на подигање на квалитетот на 
образованието се залага за постојано подобрување на наставните програми 
со цел постигнатите знаења на учениците да бидат споредливи со знаењата 
на учениците од други земји и, меѓу другото, поддржува реализација на про-
екти насочени кон подобрување на постигнувањата на учениците во одредени 
предмети вклучувајќи ги јазичната писменост, нумеричката писменост и жи-
вотните вештини.  

Во таа смисла, имајќи ги предвид резултатите од TIMSS (Trends in International 
Mathe matics and Science Study) за државава, коишто се меѓу најниските во 
Источна Европа се наметна потребата да се вложат напори за зајакнување на 
капацитетите за изведување на висококвалитетна настава по математика во 
основното образование.  Бирото за развој на образованието во соработка со 
Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје во текот на 2008 година започна со реа-
лизација на активности на компонентата нумеричко описменување со цел да 
се развие програма којшто ќе им овозможи на учениците повисоки постигања, 
а на наставниците ќе им даде можност да го следат развојот на учениците и да 
се создадат планови за постигнување на конкретните цели, и за реализација 
на наставните часови по матетматика од I-III одделение.

Активностите што се реализираа во текот на 2008 година од страна на меѓу-
народни експерти (Judy Rohde, M.A. and Eric Wilmot, Ph.D.) беа насочени кон:

 ` анализа на државните наставни програми по математика од I-III 
одделение;

 ` компаративна анализа со наставните програми од другите земји со цел 
да се согледаат соодветните содржини, очекувања и организацијата на 
наставата; 

 ` одредување на пошироки цели (стандарди) за математика; 

 ` воведување на петте теми (броеви и операции, алгебра, геометрија, 
мерење и анализа на податоците и веројатност); 

 ` одредување на индикатори, очекувани или претпоставени вештини за 
секое одделение во врска со секоја од темите. 

Анализата, го потврди она што беше, на некој начин, предвидено со донесу-
вањето на новите наставни програми, а тоа е дека во споредба со наставни-
те програми од другите земји  нашите наставни програми (од I-III одделение) 
имаат главно ниски очекувања.2 

Анализата не се задржува само на „слабите“ или „добрите“ страни на програ-
мите, туку истовремено дава препораки за допрецизирање, рекомопонирање 
или истакнување на определени делови (цели, содржини, дидактички насоки и 
сл.) во наставните програми.

2 На пример, кога учениците се запознават со броевите за прво одделение, од нив се очекува 
само да умеат да бројат до 10. Потоа, во второто одделение, го прошируваат нивното знаење 
до 20. Со броевите до 100 работат дури во третото одделение.
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Препораките за сите теми од наставните програми, главно, се однесуваат на 
добли жу вање на математиката на прифатлив начин за учениците со користење 
на нивното искуство и веќе стекнатото знаење. Така на пример, при оставру-
вање на целите за осознавање на броевите и операциите препорака е на уче-
ниците да им се овозможи да користат сопствени стратегии, да размислуваат 
за нив и да ги споделат со другите. Тоа ќе им помогне не само да учат за 
сопствените мисли и да учат  едни од други, туку исто така, ќе им помогне на 
наставниците да стекнат увид во нивниот процес на размислување и да го при-
лагодат сопственото изведување на наставата. 

Во делот на алгебра и функции, за да бидат конкурентни македонските уче-
ници на меѓу народен план, се препорачува да се вклучат активности коишто 
би можеле да го подобрат сфаќањето за моделите што ќе се воведат и мате-
матичките правила (на пр. комутативното, асоцијативното и дистрибутивното 
својство) при решавањето на проблеми.

Препораката за изучувањето на геометријата, освен запознавањето на уче-
ниците со рамнински геометриски форми и геометриски тела, вклучува на 
учениците да им се обезбедат можности да ги опишат својствата на формите 
со коишто се среќаваат. Исто така, треба да им се овозможи на учениците да 
создаваат симетрични форми и да можат да ги поврзуваат поимите во геоме-
тријата со поимите за броевите и мерењето. 

При разработувањето на мерењето  се препорачува воспоставување на врска 
помеѓу содржините од оваа тема и другите теми во математиката, а при ана
лиза на податоци се препорачува собирањето и анализата на податоците да 
се воведат во првото одделение така што до крајот на второто и во текот на 
третото одделение учениците ќе почнат со развивање на способноста за пра-
вење претпоставки и заклучоци базирани врз податоците и на способноста да 
ги користат основните поими за веројатност. 

Во анализата се нагласува дека една од јаките страни на наставните програ-
ми е дека акцентот е ставен врз употребата како на комерцијални, така и на 
локални материјали. На пример, во III одделение употребата на комерцијални 
материјали како што е играта монополи и на локалните материјали како што се 
употребата на животната средина за учење на геометриските форми и употре-
бата на снопови стапчиња  за илустрација на собирање и одземање на десетки. 

Според анализата на наставните програми делот за оценувањето на пости-
гањата на учениците претставува ветувачка рамка за собирање и анализа на 
остварувањата и податоците за напредокот на учениците; меѓутоа, неопходно 
е да се допрецизираат стандарди и индикатори за мерење на напредокот за да 
може ефективно да се оценува постигањето на секој ученик одделно.
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1.3. Обука на наставниците

Врз основа на согледувањата од анализата, тимот на експерти подготви про-
грама за обука на национални обучувачи со цел наставниците преку наста-
вата да ги имплементираат дадените препораки за наставните програми. За 
конципирање и реализрање на целата обука се користени материјалите од 
„Математика со размислување за I до III одделение“ - програма за обука на 
наставници (базирана на спроведени меѓународни истражувања) подготвена 
од Американската федерација на наставници, една од двете поголеми федера-
ции во САД. Исто така, консултиран е Др. Вилијам Шмид, директор на TIMSS 
проектот во САД, од Државниот универзитет во Мичиген, којшто потврди дека 
„Математика со размислување “ е програма што омозможува наставниците 
да стекнат подлабоки знаења што ќе овозможат да ја сменат наставата и да им 
овозможат на нивните ученици да ги подобрат резултатите. Така, во државата 
Минесота во САД, развивањето на соодветни стандарди во наставните програ-
ми по матетматика и интензивната обука на наставниците со програмата „Ма-
тематика со размислување за I до III одделение“ и други слични материјали 
резултираше со подобрување на постигањата на учениците по математика во 
периодот 1995-2007 година во рамки на TIMSS студијата.

Американската федерација на наставници овозможи програмата „Математика 
со размислување за I до III одделение “слободно и без надоместок да се кори-
сти во нашата држава. Подготовката на материјалите за математика ги врши 
Џуди Роде (Judy Rohde), консултант, и Алис Гил (Alice Gill), автор на програмата 
“Математика со размислување“.

Бирото за равој на образованието заради вклучување на што поквалитетни 
наставници, односно наставници кои се високо мотивирани за подобрување 
на наставата по матетматика, по пат на јавен конкурс направи селекција на 
педесетина наставници (дел од нив кои ја изведуваат наставата на македонски 
јазик, дел на албански, турски или српски јазик) со обврска:

 ` да ја следат обуката структурирана во вкупно 3 семинари;

 ` да го применат стекнатото знаење во реализацијата на наставата (со 
поддршка на советниците на БРО) и

 ` да ги обучат сите наставници во државата кои изведуваат настава од I до 
III одделение (откако самите во рамките на своите училишта ќе одржат 
обука за сите други наставници што реализраат настава од I до III одде-
ление и за тоа ќе бидат препорачани од советницте и меѓународниот 
тим на обучувачи).

Главните цели на обуката за нумеричко описменување се:

 ` да се продлабочи  разбирањето на квалитетот на наставата по 
математиката од страна на наставниците;
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 ` да ги применуваат новостекнатите знаења во наставата и со тоа да 
станат поефективни наставници;

 ` да се подобрат и постигањата на учениците по предметот математика;

 ` да се подобрат резултатите на учениците по математика во рамките на 
меѓународните компартивни истражувања и студии.

Првиот семинар се одржа од 09.03 до 14.03. 2009 година и се состоеше од петд-
невна обука водена од Џуди Род (Judy Rohde), сениор консултант, во соработ-
ка со Мери Елен Кнапмилер (Mary Ellen Knappmiller)  и Мариум Тур (Marium 
Toure). Учесниците на семинарот се запознаа со рамката и десетте принципи 
на математиката, со начинот на истражување модели и врски, со броење, со 
текстуални задачи и со класификација на проблеми.На првиот семинар се ра-
ботеше на десетте принципи од програмата Математика со размислување и 
како тие се применуваат за да го олеснат развојниот пат на учениците од бро-
ење до собирање и одземање.

Вториот семинар се одржа од 15.05 до 20.05. 2009 година и се состоеше, исто 
така, од петдневна работа водена од  истите консултанти.  На семинарот се 
работеше на стратегии за решавање текстуалните проблеми  со собирање и 
одземање, воведување на множење и делење.

Третиот семинар се одржа од 22.06 до 27.06. 2009 година. Обуката беше водена 
од истите обучувачи. Темите што се обработуваа на семинарот беа за евиден-
тирање (запишување), прашување и оценувањето на учениците, множење и 
делење, модели и шеми, работа со податоци, проблемски ситуации. 

1.4. Дисеминација на обуката и следење  
на резултатите од неа

По обуката на наставниците и советниците од Бирото за развој на образовани-
ето ќе следи фаза на дисеминација на обуките и тоа прво во рамките на учи-
лиштата од коишто доаѓаат обучените наставници. Наставниците, под ментор-
ство на советницте, стекнатите знаења од семинарите треба да ги применат на 
своите часови по математика, а потоа и да одржат обука за сите наставници 
што реализраат настава од од I до III одделение во нивните училишта.

По препораката од успешно спроведената обука, овие наставници со поддршка 
на Бирото за развој на образованието ќе спроведат обука за сите одделенски 
наставници во државата. 

Реализирањето на новите приоди во нумеричко оценување  ќе биде следено 
од страна на Бирото за развој на образованието, како од аспект на квалитетот 
на реализираната настава, така и од аспект на резултатите што ги постигнуваат 
учениците. 
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2. НАОДИ ОД ПРЕТХОДНИ 
ИСТРАЖУВАЊА

2.1. Истражувањата за некои релевантни фактори на 
постигањата на учениците поврзани со наставниците 

При преземањето на образовни реформи и следењето на нивните ефекти се 
води грижа за факторите што влијаат на ефектите, особено на оние на кои 
може да се влијае. Тука, покрај наставните програми и условите во училишта-
та, централно место има наставникот. Оттука при следењето на ефектите на 
проектот Математика со размислување, покрај програмата за нови приоди во 
учењето математика, базирана на 10-те принципи треба да се води грижа и за 
други фактори поврзани со наставникот што може да влијаат врз ефектите на 
програмата. Подолу е даден преглед на истражувања за поврзаноста на од-
делни карактеристики на наставникот што можат да бидат релевантни за спро-
ведувањето и следењето на активностите во Математика со размислување, 
главно групирани според моделот на   Koehler and Grouws’ (1992), ревидиран 
од  Suriza van der Sandt (2007). 

2.1.1. Знаења на наставниците

Истражувањата поврзани со знаењата на наставникот најчесто се однесуваат 
на:

1. Содржинските (математичките) знаења и на

2. Педагошките знаења (знаењата како да се предава математика).

Наодите од истражувањата покажуваат:

 ` Начинот на кој наставникот ќе ја изведува наставата и ефектите од тоа 
врз пости га њата на учениците зависи од тоа колку наставниците ги зна-
ат математичките содржини што ги предаваат (Muijs & Reynolds, 2002; 
Ball & Bass, 2000, според  Van der Sandt S. (2007). Во 16 од 18 студии 
што се анализирани е констатирана директна врска меѓу знаењето на 
содржините и наставната пракса (Horison Research (2008). И покрај ме-
тодолошките ограничувања во поголемиот број од овие студии еднона-
сочноста на наодите дава право да се генерализира.

 ` Зголемувањето на математичките знаења на наставниците може да до-
веде до промена на начинот на настава и до продлабочено поврзување 
со педагошките знаења (Ormrod and Cole (1996) според Van der Sandt S. 
(2007)). 
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 ` Однесувањето на наставникот во наставата зависи од наставниковото 
разбирање на содржините што ги предава и неговоро разбирање за 
тоа како учениците учат. (National Research Council (NRC, 2001), Van der 
Sandt S. (2007)). 

 ` Знаењето и верувањата на наставниците се поврзани и влијаат на 
постигањата на учениците (Muijs and Reynolds (2002) според Van der 
Sandt S. (2007)).

 ` Еден од важните фактори коишто треба да се имаат предвид кога се 
менува настав на та практика се знаењата на наставниците (Clarke (1997) 
според Bergeson Т. (2000)).

 ` Педагошките математички знаења на наставниците (мерени директно, 
со тест на знаења) се значително поврзани со постигањата на учениците 
во прво и трето одделение (Hill, Rowan & Ball (2005)). 

 ` Математичките знаења се еден од 12 фактори поврзани со наставникот 
коишто вли јаат на постигањата на учениците (Schacter & Thum, (2004), 
според Goe L, L. Sticker (2008)).

2.1.2. Ставови и верувања на наставниците

Најчесто се истражувани ставовите на наставниците во врска со математиката 
и веру вањата за тоа како математиката треба да се предава. Наодите од истра-
жувањата покажуваат:

 ` Верувањата на наставниците во врска со природата на математиката и 
општите кон цепти за тоа како треба да се предава математика, имаат силно 
влијание на наста ва та бидејќи врз основа на верувањата наставниците 
определуваат што ќе преда ваат, на што ќе му дадат поголема важност, 
како ќе предаваат и како ќе се однесуваат кон учењето на ученикот (NRC, 
(2001); Muijs & Reynolds, (2002); Schoenfeld, (2001) според Van der Sandt  
S. (2007), Handal & Herrington, (2003); Kagan, (1992); Pajares, (1992) според 
Yates S. (2006)).

 ` Верувањата на наставниците често се филтер за новото знаење и можат 
да ги забр заат или успорат реформските зафати  (Burkhardt, Fraser 
&Ridgway, (1990); Koehler & Grouws, (1992); Sosniak, Ethington & Varelas, 
(1991), според Yates S. (2006)).

 ` Секоја промена на наставата по математика треба да ги има предвид 
верувањата на наставниците и нивните промени  (Swan (2006) според 
Clarke J. (2008).

 ` Ставовите кон математиката и предавањето математика влијаат на фор-
мирањето на ставовите на учениците кон математиката, а преку тоа и 
на нивните постигањата во математиката (Ernest, (1989) според Van der 
Sandt S. (2007).

 ` Најдена е позитивна врска меѓу степенот на когнитивистичко - конструк-
тивистичка ориентација во педагошките верувања на наставниците и 
постигањата на учениците во решавање на проблемски задачи во прво 
одделение (Peterson, Fennema, et al. (1989) и Staub & Stern, (2002). 
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Во овој дел e даден караток опис на користената методологија 
во испитувањето на почетната состојба, и тоа: информации за 
целите на испитувањето, концептуалната рамка, индикатори на 
испитувањето, користени инструменти, примерок, прибирање, 
обработка и анализа на податоците.

Поаѓајќи од намерата да се следи квалитетот на примената 
на приодите во нумеричкото описменување во програмата  
Математика со размислување од I до III одделение , како и 
резултатите што ќе ги постигнуваат учениците, неопходно беше  
да се обезбедат релевантни информации за почетната состојба 
пред да започнат проектните активности. За да се обезбедат 
такви информации избравме методолошки приод кој е базиран 
на следниве принципи:  

 ` Насоченост кон потребата за информации поврзани 
со евалвација на целите на проектот и влијанието на 
проектните активности; 

 ` Обезбедување основа за континуиран мониторинг и 
евалвација на реализацијата;  

 ` Обезбедување податоци кои може да се користат во 
планирањето и организирањето на наредните проектни 
активности;

 ` Обезбедување соодветна основа за донесување 
понатамошни судови и одлуки за постигање повисоки 
резултати, посебно на ниво на  резултати и влијанија; 

 ` Можност за повторување во наредни мерења и

 ` Рационалност од аспект на времетрање, вклучени човекови 
ресурси и средстава. 

Во испитувањето користевме квантитативен и квалитативен 
приод. 

II ДЕЛ – МЕТОДОЛОГИЈА
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1. ЦЕЛИ НА  
ИСПИТУВАЊЕТО
3. ПОДДРшКА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА НА 
НИВ

О НА УЧИЛИшТЕ

Испитувањето го реализиравме пред да започнат обуките на наставниците 
во проектните училишта. Врз основа на целта на Проектот: да се подигне 
нивото на знаења и вештини на наставниците, за да се подобат  постигањата 
на учениците по математика,  намерата на ова испитување е да се обезбедат 
релевантни информации за почетната состојба кои заедно со натамошниот 
мониторинг и евалвација на проектните активности, ќе послужат како основа 
за мерење на влијанието на проектот – поквалитетна настава и повисоки 
постигања на учениците. 

Цели на ова испитување се:

1. Да се обезбедат информации за почетната состојба за наставниците по 
математика во однос на: 

•	 нивните ставови кон математиката, поучувањето и учењето 
математика (педагогија во наставата по математика) и

•	 нивните математички и педагошки знаења релевантни за реализација 
на наставата во Математика со размислување. 

2. Да се обезбедат информации за постигањата на учениците на крајот 
на трето одделение на прашања и зaдачи од подрачјата опфатени со 
програмата Математика со размислување.

3. Да се проценат активностите за подобрување на наставата по математика 
на училишно ниво.

4. Да се проценат потребите за обука.
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2. КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА
Во испитувањата на почетната состојба, врз основа на прегледот на истржу-
вања на факторите што битно влијаат на постигањата на учениците се опре-
деливме да ги испитаме состојбите во проектните училишта и разликите меѓу 
проектните и непроектните училишта во однос на:

Фактори поврзани со наставникот

 ` Математички знаења 

 ` Педагошки знаења за предавање математика

 ` Ставови кон математиката и предавањето математика

 ` Ставовите кон учењето математика и педагошките приоди во преда-
вањето математика 

 ` Очекувања од учениците

 ` Познавањето на наставните програми  

 ` Обученост на наставниците за интерактивни методи на настава (настава 
насочена кон ученикот)

Фактори поврзани со социоекономската средина

 ` Образование на родителите

Фактори поврзани со училишната средина

 ` Взаемна поддршка на кадарот во училиштето 

 ` Опременост на училиштето за наставата по математика

Покрај тоа во проектните училишта е испитувана информираноста и односот на 
раководниот кадар кон проектот  Математика со размислување, поконкретно:

 ` Задоволството со тековните состојби во постигањата по математика

 ` Активности за подобрување на наставата по математика

 ` Поддршката на наставниците за предавање математика

 ` Однос кон иновативни проекти

 ` Информираност и подготвеност за поддршка на проектните активности
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3. ИНДИКАТОРИ

Индикаторите дадени подолу, ги дефиниравме посебно за ова испитување врз 
основа на Проектот и беа мерени во текот на спроведувањето на испитувањето. 

И1 - Актуелно  разбирање на учењето и поучувањето на учениците од страна 
на наставниците и компатибилност со начинот на поучување заснован на 
десетте принципи на учењето Математика со размислување  (Разбирање на 
учењето и поучувањето математика)3

 ` Ставови за учењето математика и за поучување засновано на десетте 
принципи на Математика со размислување. 

 ` Ставови кон математиката и предавањето математика.

 ` Педагошки знаења на наставниците  согласни со приодот во Математика 
со размислување.

 ` Очекувања на наставниците во врска со математичките постигања на 
нивните ученици. 

 ` Познавање на наставните програми по математика и во наредните 
циклуси на основното образование 

И2 - Актуелно знаење и разбирање на наставниците, поврзано со математич-
ките кон цепти кои се клучни во програмата учење математика со размислу-
вање (Математички знаења на наставниците)

Математички знаења на наставниците и нивното  разбирање на:

 ` концептот за број 

 ` четирите основни аритметички операции  и нивните својства

 ` текстуалните задачи и решавањето проблеми 

И3 - Поддршка на наставата по математика од страна на менаџментот во учи-
лиштето (Поддршка на промени во наставата по математика)

1. Колку директорите и претставниците од стручните служби 

•	 се задоволни од постигањата по математика во одделенска настава

3 Индикаторот е даден како што беше формулиран во Логичката рамка за истражувањето 
(Прилог 1), а во заграда се дадени скаратени називи што се користат понатаму во текстот.
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•	 веруваат дека учениците  во одделенска може да имаат повисоки 
постигања по математика 

2. Поддршка на наставниците во наставата по математика

3. Опременост со манипулативни/прирачни средства за наставата по 
математика  

4. Подготвеност на директорите и претставници од стручните служби за 
поддршка на примената на нови приоди во наставата по математика 

И4  -  Постигања на учениците 

Постигања  на учениците на тест по математика во кој се вклучени задачи кои 
мерат концептуално и процедурално знаење, разбирање и примена на при-
родните броеви, четирите основни операции и нивните својства, како и реша-
вањето текстуални задачи и проблеми.
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4. МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ

Соодветно на дефинираните индикатори, во ова испитување беа користени 
следниве извори и методи за прибирање на податоци:

1. Испитување  на наставниците

Со посебно подготвени задачи, прашања, скали на ставови и вињети на наставни 
ситуации прибиравме  податоци за актуелните математички и педагошки 
знаења на наставниците за предавање математика, како и податоци за  
ставовите кон учењето и предавањето математика, очекувањата од учениците, 
познавањето на наставните програми и обученоста на наставниците за 
користење интерактивни методи на настава (настава насочена кон ученикот). 

2. Оценување на математичките знаења и разбирање на учениците 

Со посебно подготвен тест и спроведување на тестот на почетокот на 4-то од-
деление, прибравме податоци за знањата на учениците стекнати до крајот на 
3-то одделение од подрачјата броеви и четирите основни математички опера-
ции, како и решавањето на текстуални задачи и едноставни проблеми. 

3. Интервју со директорите и претставници од стручната служба

Со полу-структурирано интервју, прибравме информации за поддршката на 
наставниците во реализацијата на наставата, опременоста и професионалниот 
развој на наставниците поврзани со наставата по математика, како и инфор-
мираноста и односот на раководниот кадар кон проектот  Математика со раз-
мислување. 

Со посебен формулар прибравме податоците за училиштата: за големината на 
учи лиш тето и образовната структура на родителите.  

Повеќето прибрани податоци се квантитативни, со цел да овозможат објектив-
ни споре дувања меѓу проектните и непроектните училишта пред почетокот на 
проектните активности, како и понатамошни споредувања во текот на Проек-
тот.

Подолу, кратко е опишана содржината на секој од користените инструменти. 
Поде тални информации за инструментите се дадени во Прилог.
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Инструмент Краток опис

Прашалник за 
наставниците

Прашалникот има три дела:

Првиот дел содржи:

- 5-то степена Скала на ставови кон математиката и преда ва њето 
математика од Ликертов тип составена од 23 ставки

- 5-то степена Скала на ставови поврзани со учењето мате матика и 
педагошките приоди во предавањето математика  базирани на 10-
те принципи во приодот Математика со размислување

- 3 прашања, во врска со: наставата по математика, обученоста на 
наставниците во различни проекти што промовираа нови приоди 
во одделенска настава и опременоста на училницата за настава по 
математика;

Вториот дел се состои од 

- Тест за математичките знаења на наставниците што се состои од 15 
задачи, каде, за да одговорат, наставниците треба да го користат 
своето општо математичко знаење и матема тичкото зна ење важно 
за предавање математика од прво до трето одделение

- Тест за педагошките знаења на наставниците кој се состои од 11 
наставни ситуации каде за да одговорат наставниците треба да го 
користат своето педагошко знаење, и 

- Две прашања за очекувањата на наставниците за знаењата на уче-
ниците на крајот од трето одделение 

Третиот дел  содржи

- Три  прашања, за демографски податоци за наставниците.
Тест за 
учениците

Тестот за ученици има вкупно 19 задачи кои мерат знаења и 
способности од подрачјата:

- Концепт за број – 5 задачи;

- Операции (собирање, одземање, множење и делење) и својаства 
на операциите – 10 задачи; и

- Проблемски ситуации кои вклучуваат операции, модели и работа 
со податоци) – 4 задачи.

Беа користени 9 задачи со избор од понудени одговори, 6 задачи 
со краток одговор и 4 отворени задачи каде се бараше целосна 
постапка и решавање.

Потсетник за 
интервју

Во потсетникот за интервју беа дадени две групи прашања за кои се 
разговараше со интервјуираните:

- Група од 6 прашања кои се однесуваа на наставата по математика 
во училиштето и

- Група од 7 прашања во врска со информираноста и подгот веност 
за поддршка на наставниците во проектните учили шта.

Формулар Со формуларот прибравме податоци од секое училиште за бројот 
на паралелки и ученици од прво до четврто (ново) одделение, и 
податоци за образованието на родителите на учениците од четврто 
(ново) одделение.

Пред да биде подготвена финалната верзија на прашалникот за наставници 
и тестот за ученици тие беа проверени на ученици и наставници во едно 
проектно училиште кое не беше вклучено во примерокот. 
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5. ПРИМЕРОК

5.1. Избор на примерок

Еден од истражувачките предизвици беше да се идентификуваат два 
примероци – еден од проектните и еден од не-проектните училишта. 
Популацијата на проектните училишта ја сочинуваа 35 училишта, кои во 
Проектот влегле преку пријавувањето на конкурс на наставници – идни 
обучувачи во Проектот. Со самото тоа проектните училишта не се репрезент 
на целата популација на училишта во државата, иако, до крајот, проектот има 
за цел да ги опфати сите основни училишта. Во дилемата, почетната состојба 
да се мери на репрезентативен примерок на училишта, наставници и ученици 
на ниво на држава и на тој начин да се обезбеди високо релијабилна основа 
за споредување на ефектите кога сите училишта ќе бидат опфатени, или да се 
изготви примерок споредбен (паралелен) на почетниот проектен примерок, со 
што ќе се обезбеди порелијабилно споредување на ефектите од проектните 
активности во текот на Проектот и показатели за интервенција во текот 
неговата реализација, се определивме за вториов приод. Така се избрани два 
споредбени кластерски примероци:

1. Примерок на проектни училишта и 

2. Примерок на не-проектни училишта

При изборот на примерокот на проектни училишта се водеше грижа тој, што 
подобро, да ја репрезентира популацијата на основните училишта во државата 
во однос на:

 ` територијалната распределеност; 

 ` урбаноста на местото во кое се наоѓа (град – село) и 

 ` наставиот јазик (македонски-албански). 

Одбрани се 15 проектни училишта. Со оглед на ограничениот број на проектни 
училишта и нивните карактеристики во однос на наведените фактори 
(поголемиот број се од град и на македонски јазик) нивната репрезентативност 
во однос на целата популација треба да се земе со резерва. 

Потоа, намерно се одбрани паралелни училишта водејќи грижа тие да бидат 
идентични по урбаноста (од исти градови и слични села) и наставниот јазик, и 
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слични по социјалното потекло на учениците (што е подоцна е контролирано 
преку образованието на родителите) со избраните проектни училишта. 

Примерокот на училиштата е даден во следната табела:

Табела 1. Примерок на училишта според наставниот јазик

Урба ност

Проектни Не-проектни

Вкуп.
Македон-

ски
Албан-

ски Мешани Македон-
ски

Албан-
ски Мешани

Град 9 1 2 9 1 2 24

Село 2 1 2 1 6

Вкупно 9 3 3 9 3 3 30

За да се обезбеди споредливост на промените во текот на проектот примероците 
беа споредени и во однос на образованието на родителите на учениците во 
одделенска настава. 

Табела 2. Образование на мајките на учениците во проектните и не-
проективните училишта 

Образование  
на мајката

Проектни Не-проектни

Македонски Албански Македонски Мешани

бр. % бр. % бр. % бр. %

Незавршено 
основно 

49 4,2 1 0,1 31 4,0 16 1,7

Основно 
образование

123 10,5 783 93,5 74 9,1 588 63,2

Средно 
образование

743 63,2 30 3,6 470 57,4 293 31,5

Више и високо 
образование

260 22,1 23 2,8 242 29,5 33 3,6

Вкупно 1175 100,0 837 100,0 819 100,0 930 100,0
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Табела 3. Образование на татковците на учениците во проектните и не-
проектните училишта

Образование на таткото

Проектни Не-проектни

Македонски Албански Македонски Албански

бр. % бр. % бр. % бр. %

Незавршено основно 23 2.0 0 0,0 21 2,6 5 0,5

Основно образование 141 12,0 671 80,4 91 11,1, 365 39,0

Средно образование 468 65,5 125 15,0 482 59,0 499 53,3

Више и високо 
образование

241 20,5 39 4,6 233 27,3 67 7,2

Вкупно 1173 100,0 836 100,0 817 100,0 936 100,0

Образованието на родителите во проектните училишта на албански наставен 
јазик е значително пониско од образованието на родителите во не-проектните 
училишта. Нема значи телни разлики во образованието на родителите во 
проектните и не-проектните училишта во наставата на македонски јазик.

5.2. Избор на ученици

Во избраните училишта по случаен избор се одбрани по 20 ученици од IV од-
деление (ново4). Учениците на почетокот на IV одделение беа популација што 
е најблиску до целната група на која се очекува да бидат највидливи влијанија-
та на  програмата (крај на трето одделение). Испитувањето е спроведено на 
вкупно 598 ученици.

5.3. Избор на наставници

Во секое од училишта по случаен избор се одбрани по 10 наставници од одде-
ленска настава. Популацијата на одделенски наставници е онаа што ќе помине 
обука и изведува настава и во првиот циклус на основното образование (I – III 
одделение).  Испитувањето е спроведено на вкупно 299 наставници. Во след-
нава табела е дадена нивната полова, образовна и возрасна структура.

4  Овие ученици се на возраст околу девет години.
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Табела 4: Карактеристики на примерокот на наставниците

Kарактеристика

Проектни Не-проектни

во 2009 во 2009

број %5 Број %

Пол
Женски 113 75,3 116 77,9

Машки 22 14,7 20 13,4

Образование

Више -  одд. настава 40 26,7 37 24,8

Високо -  одд. настава 78 52,0 71 47,7

Високо - педагогија 16 10,7 27 18,1

Работно
искуство

До 5 години 9 13,3 8 6,0

5 – 10 години 20 14,8 10 7,4

11 – 20 години 46 34,1 66 49,3

Над 20 години 60 27,8 50 27,2

Обуки во проекти6

Активна настава 113 75,3 106 71,1

Чекор по чекор 41 27,3 76 50,3

ПЕП математика 23 15,3 29 19,5

Според контролираните карактеристики нема значителни разлики меѓу 
проектните и непроектните училишта во однос на половата и образовната 
структура и во однос на работното искуство7. Значајно повеќе наставници 
од непроектните училишта поминале обуки во проектот Чекор по чекор. За 
обуките во другите проекти нема значителни разлики.  

5.4. Избор на директори и стручни работници

Директорите и по еден од стручните работници (педагог или психолог) од 
проектните училишта го сочинуваа примерокот на раководниот тим во 
училиштето. Меѓутоа, заради пого лемата заинтересираност и подготвеност 
за учество во интервјуто на членовите на раководните тимови реализираниот 
примерок е нешто поголем. Бидејќи податоците беа собрани решивме сите да 
ги вклучиме во обработката. Обработени се податоци од интервјуа со:

 ` 15 директори и 2 помошници директори

 ` 8 психолози

 ` 11 педагози.

5 Остатокот до 100% се оние што не одговориле  на соодветното прашање 
6 Исти наставници учествувале во различни обуки затоа збирот на % е поголем од 100%. По 13 

наставниц и (8,7%) од проектните и од непроектните училишта одговориле дека ги посетувале 
убуките за  Математика со размислување, што не може да биде точно за наставниците од 
непроектните училишта, а веројатно и за некои од проектните училишта што така одговориле. 
Можно е да го помешале овој проект со други обуки на УНИЦЕФ или сакале да се прикажат 
во подобро светло.

7 Разликата во категоријата на работно искуство 11-20 години всушност се должи на голема 
концентрација 15% на наставници со работно искуство од 11 и 12 години во непроектните 
училишта.
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6. ПРИБИРАЊЕ,  
ОБРАБОТКА И АНАЛИЗА 
НА ПОДАТОЦИТЕ

Прибирањето на податоците беше реализирано од избрани советници од 
Бирото за развој на образованието, кои се дел од советниците вклучени во 
проектот Математика со размислување во прво до трето одделение. За нив 
прво беше организирана еднодневна обука8 и беа договорени роковите за за-
давање на тестовите со учениците и прашалниците со настав ни ците, како и за 
интервјуто со директорот и стручните работници. 

Прибирањето податоци започна на 4-ти ноември, а заврши на 17-ти – ноември 
2009 година.

По прибирањето беше извршено кодирање на пополнетите инструменти, пре-
гледување на тестовите за наставници и тестовите за ученици, внес на подато-
ците и квалитативна обра ботка  на евидентираните одговори од интервјуата. 

Податоците се внесени во Excel програмата, а за нивна обработка се користе-
ни:

 ` TIA плус програмата, за тестовите на наставниците и учениците, со која 
се проверуваа психометриските карактеристики на тестовите и скалите 
на ставови, се пресметуваа резултатите на тестовите и скалите на ставо-
ви и се правеше споредба меѓу проектните и не-проектните училишта во 
однос на резултатите на тестовите и скалите на ставови, и

 ` SPSS програмата која се користеше за обработката на одговорите на 
прашањата и правење споредби во одговорите на прашањата меѓу про-
ектните и не-проектните училишта. 

Квантитативните и квалитативните податоци се анализирани во однос на де-
финираните индикатори,  со користење на тематска анализа.

8  Прилог 4 се насоките за истражувачот подготвени за оваа обука.
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Во третиов дел се прикажани податоците добиени во 
испитувањето. Тие се при кажани според дефинираните 
индикатори. Податоците претставуваат пресек на состојбата на 
релевантни фактори за следење на ефектите на програмата во 
проектните и не-проектните училишта и можат добро да послужат 
за понатамошни лонгиту ди нални следења. Тие се индикатор на 
почетната состојба, но со оглед на ограничувањата на примерокот 
не може да се генерализираат на целата популација. 

III ДЕЛ -  РЕЗУЛТАТИ
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И1. РАЗБИРАЊЕ НА  
УЧЕЊЕТО И ПОУЧУВАЊЕТО  
МАТЕМАТИКА

Актуелното разборање на тоа како учениците учат математика и како настав-
никот предава математика беше испитувано со три инструменти. За секој од 
нив подолу е даден кус опис и прикажани се резултатите добиени во испиту-
вањето.

1. 1. Ставови на наставниците за учењето математика и за 
поучување засновано на десетте принципи

 НАЧИН НА МЕРЕЊЕ  

Ставовите на наставниците беа мерени со скала од  Ликертов тип која се 
состоеше од вкупно 30 искази: 

 ` 15 во врска со учењето математика и 

 ` 15 во врска со предавањето математика

Исказите  се формулирани така да изразуваат став согласен со 10-те 
принципи на Математика со размислување или став спротивен на 10-те 
принципи.

Испитаниците требаше да го означат степенот на согласност со секој исказ 
на 5-то степената скала (од 1 – воопшто не се согласувам до 5 - сосем се 
согласувам).

1.1.1. Ставови на наставниците за учењето и поучувањето 
математика

Резултатите се прикажани преку аритметичките средини на степенот на при-
фаќање на исказите кај сите наставници и одделно за наставниците од  проект-
ните и не-проектните училишта, за скалата во целина и за потскалите. Посебно 
се коментирани исказите кои во поголем или помал степен се прифатени во 
однос на другите искази.
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 ` Општо земено испитуваните наставници биле склони  да ги прифаќаат 
исказите кои опишуваат учење математика согласно со разбирањето на 
учењето во Математика со размислување  и  пракса која е усогласена 
со 10-те принципи на учење математика. (За целиот примерок на 
наставници аритметичката средина (АС) е 86,84 што е значително над  
теоретската  АС = 75 која може да се толкува како неопределен став. 
Извесната склоност кон позитивниот дел од скалата е очекувана со 
оглед на фактот дека педагошките знаења на наставниците, а особено 
оние стекнатите во текот на допол нителните обуки9 им овозможуваат 
да знаат кои приоди се стручно попри фатливи и како и склоноста на 
наставниците да се прикажуваат во позитивно светло. 10

 ` Наставниците од проектните и не-проектните училишта не се разликуваат 
во степенот на прифаќање на исказите на скалата на ставови (АС за про-
ектни училишта = 87,32;  АС не-проектни училишта = 86,36 – разликата не 
е статистички значајна). Степенот на прифаќање на приоди усогласени 
со десетте принципи и кај двете групи е над теоретската средна вред-
ност на скалата (75)

 ` Наставниците од проектните и не-проектните училишта не се разлику-
ваат во степенот на прифаќање на исказите на подскалата што се од-
несуваат на верувања врска со тоа како учениците учат математика (АС 
за проектни училишта =39,88;  АС за непроектни училишта =38,67 - раз-
ликата не е статистички значајна). Степенот на прифаќање на исказите 
базирани на 10-те принципи за тоа како децата учат математика е незна-
чи телно над теоретскиот просек (37,5) и кај двете групи.

 ` Наставниците од проектните и од не-проектните училишта не се разли-
куваат во сте пе нот на прифаќање на исказите на подскалата што се од-
несуваат на описот на сопстве ната пракса во предавањето математика 
(АС за проектни училишта = 40,47;  АС за непроектни училишта = 40,42 
- разликата не е статистички значајна). Степенот на прифаќање на иска-
зите за сопствената наставна пракса базирани на 10-те принципи за тоа 
како се предава математика и кај двете групи е над теоретскиот просек 
(37,5). Кај оваа подскала разликата во однос на теоретскиот просек е 
нешто поголема, отколку кај подскалата за разбирањето на учењето ма-
тематика веројатно затоа што на наставниците им било полесно да ги 
препознаат описите на пожелна наставна пракса.

Просечниот степен на прифаќање кај половината од исказите (15) е околу 3 (3 
± 0,5) на скала од 1 до 5. Подолу се дадени описи на исказите кои се просечно 
помаку или повеќе при фатени.

9 Повеќе од 3/4 од наставниците одговориле дека биле обучувани за некои од проектите што 
промовираат слични приоди како Математика со размислување (види стр. 13 од овој извеш-
тај) 

10 Речиси сите истражувања (пр. ТIMSS, PIRLS, Национално оценување) ја потврдуваат 
изразената склоност на нашите наставници да даваат социјално пожелни одговори.
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Најкарактеристични искази за наставната практика кои не се во согласност со 
приодите базирани на учењето математика со размислување, а  со кои настав-
ниците  и од проектните и од не-проектните училишта во многу голем степен 
се согласувале, се однесуваат на:

 ` чувството на обрска во поглед на  доследното реализирање на наставната 
програма11;

 ` улогата на наставникот како поучувач/пренесувач на знаењето;

 ` времето на давање негативна повратна информација. 

Најкарактеристични искази во врска со разбирањето како децата учат матема-
тика, кои не се во согласност со приодите базирани на учењето Математика 
со размислување, а со кои испитаниците во голем степен се согласуваат се 
однесуваат на: 

 ` разбирањето на текот, последователноста и логичноста при решавање 
на нумерички задачи и проблемски задачи;

 ` диференцираноста на приодот зависно од предзнаењата на учениците;

 ` разбирањето на математиката како првенствено систем на правила;

 ` улогата на користење на конкретни  репрезенти во погорните одделенија.

Наставниците од проектните и од не-проектните училишта  во многу голем 
степен  се согласуваат со исказите што ја опишуваат нивната  настава  како 
настава во која: 

 ` се користат искуствата од животот на децата и на симулации на ситуации 
од животот;

 ` често им се даваат повратни информации и 

 ` има самооценување и взаемното оценување   

што е во согласност со приодите што се промовираат во Математика со раз-
мислување. 

Во врска со разбирањето на тоа како децата учат математика наставниците од 
двете групи натпросечно се согласуваат само дека  претставувањето на брое-
вите на различни начини им помага, што е исто така во согласност со приодите 
што се промовираат во Математика со размислување.

11 Овде е даден опис на содржината на исказот. Точните формулации не се дадени заради 
евентуално користење на скалата подоцна во проектот. 
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 ` Тоа што не се најдени статистички значајни разлики кај 
наставниците од проектните и непроектните училишта во 
разбирањето на учењето математика кај децата и во согла сноста 
со описи на наставната пракса поврзани со 10-те принципи,  ќе 
овозможи полесно следење на евентуалните промени во текот на 
Проектот.

 ` Резултатите укажуваат на постојното разбирање за важноста од 
различни начини на претставување на броевите, користењето на 
искуствата од животот и на формативното оценување во наставата, 
но и на  веќе познатите слабости на наставната пракса како што 
се: настава која во преголема мерка е диктирана од програмите 
(содржините), наместо од целите, недоволно диференцирана 
во приодот, преголема дидактизираност и предавачки стил во 
наставата,  промовирање на математиката како дисциплина 
која претежно е збир од поими, правила, постапки, дефиниции 
и сл.  Тие сознанија би можеле да послужат како показател за 
подрачјата на кои треба да се посвети поголемо внимание во 
текот на проектот.   

1.2. Ставови на наставниците кон математиката и 
предавањето математика

 НАЧИН НА МЕРЕЊЕ  

Ставовите на наставниците кон математиката воопшто и предавањето ма-
тематика се мерени со скала од  Ликертов тип која се состоеше од вкупно 
23 искази што се однесуваа на односот кон математиката воопшто и кон 
предавањето математика. 

Исказите  се формулирани така да изразуваат задоволство или незадо-
волство од учењето и занимавањето со математика и задоволството или 
незадоволство од преда вањето математика.

Испитаниците требаше да го означат степенот на согласност со секој исказ 
на 5-то степената скала (од 1 – воопшто не се согласувам до 5 - сосем се 
согласувам).

ЗАкЛУчОк



- 38

1.2.1. Ставови на наставниците кон математиката

Резултатите се прикажани преку аритметичките средини на степенот на при-
фаќање на исказите кај сите наставници и одделно за наставниците од  проект-
ните и не-проектните училишта. 

Посебно се коментирани исказите кои во поголем или помал степен се прифа-
тени во однос на другите искази.

 ` Испитуваните наставници биле склони  во голем степен да ги прифаќаат 
исказите кои нив ги опишуваат во позитивно светло во однос  на 
нивниот интерес за математика, успешност во математиката додека 
биле ученици, како и нивните способности и интерес за предавање 
математика.  (За целиот примерок на наставници аритметичката средина 
(АС) е 86,91 а теоретската АС која може да се толкува како неопределен 
став (ни прифаќање, ни неприфаќање)  е 55,75). Извесната склоност 
кон позитивниот дел од скалата беше очекувана, но не во толку голем 
степен имајќи го предвид впечатокот дека голем број од луѓето немаат 
позитивни искуства со учењето математика и не ја сакаат12.

 ` Наставниците од проектните и не-проектните училишта не се разликуваат 
во степенот на прифаќање на исказите на скалата.  (АС за проектни 
училишта = 86,85;  АС за не-проектни училишта = 86,96 – разликата не е 
статистички значајна). 

Во нешто помал степен (просечно прифаќање околу 3 – ни согласување ни 
несогласување) се прифатени исказите од типот: Често се прашувам... и пона-
таму изразуваат  дилеми во врска со начинот и успешноста на објасувањето на 
математичките содржини во наставата.  

 ` Позтитивните ставови кон математиката и предавањето 
математика би требало да се добра основа за подобрувањето на 
наставната пракса по математика.

 ` Тоа што нема статистички значајни разлики во ставовите 
овозможува овој фактор да се држи под контрола и да не 
претставува фактор на успешност на Проектот. Имено, според 
теоријата и истражувањата, ставовите кон математиката и предава-
њето математика се смета дека не се лесно менливи кај возрасни 
кои веќе имале искуства со учењето и предавањето математика 
(на пр. Block & Hazelip, 1995; Kagan, 1992, според Novotna and all 
(2006)).

12 Кај нас нема истражувања ниту на еден дел од популацијата за тоа каква е распределбата на 
одговорите на ваква скала.

ЗАкЛУчОк
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1.3. Педагошки знаења на наставниците

 НАЧИН НА МЕРЕЊЕ  

Педагошките знаења на наставниците се мерени со Тест за педагошките 
знаења на настав ниците кој се состоеше од 11 наставни ситуации (од кои 
една кластерска) каде за да одго ворат, наставниците требаше да го користат 
своето педагошко знаење.

1.3.1. Постигања на наставниците на тестот за педагошки знаења

Просечниот резултат на тестот за педагошки знаења од сите наставници е 4,62 
(макси мален можен е 14), односно просечниот процент на решеност е 32, 99. 
Највисок постигнат скор (број на освоени бодови) на тестот е 11 и тоа само од 
еден наставник, а најголем е процентот на наставници (20,40%) кои имаат скор 
5. Постигањата на тестот имаат дистрибуција поместена на лево – која изгледа 
како нормална, но највисоките скоровите од 12-14 воопшто не се постигнати. 

 Број на бодови Број на бодови
00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212

0%0%

5%5%

10%10%

15%15%

20%20%

25%25%

процент на наставниципроцент на наставници

График 1.  Резултат на сите наставници на тестот на педагошки знаења

 ` Просечниот резултат на тестот на наставниците во проектните училишта 
е 4,85, односно просечниот процент на решеност е 34,67. Највисок 
постигнат скор е 11 од само еден наставник, а најголем е процентот 
на наставници кои имаат скор 5. Од 150 тестирани наставници шест 
наставници не одговориле точно на ниту една задача. 

 ` Просечниот резултат на  149-те тестирани наставници од не-проектните 
училишта е 4,38, односно просечниот процент на решеност е 31,30. 
Највисокиот постигнат резултат од два наставници е 10, а најголем е 
процентот на наставници (16,78) кои имаат скор 5. 
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График 2. Резултат на наставниците од проектните и не-проектните училишта 
на  тестот на педагошки знаења

На графикот подолу се прикажани резултатите на тестот на педагошки знаења 
на настав ниците од проектните и не-проектните училишта за секое барање во 
тестот.

Не-проектниНе-проектниПроектниПроектни
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График 3. Резултати на наставниците од проектните и непроектните училишта 
на барањата во тестот на педагошки знаења
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Во табелата  се дадени описи на барањата во задачите и поврзаноста со десетте 
принципи промовирани со проектот Математика со размислување. Бројот на 
барањето во табелата е соодветен со бројот на барањето на графикот погоре.

Табела 5. Поврзаност на барањата од Тестот на педагошки знаења со 10-те 
принципи

Бара-
ње

Опис на барањето Поврзаност со десетте принципи

1
Реакција на одговор на збунет уче-
ник /повторно слично подпрашање

Формативно оценување – повратна 
информација

2
Реакција на одговор на збунет уче-
ник /наведувачко подпрашање

Формативно оценување – повратна 
информација

3
Реакција на одговор на збунет уче-
ник /дозвола за повторно размислу-
вање

Формативно оценување – повратна 
информација

4
Реакција на одговор на збунет уче-
ник /парафразирање на одговорот

Формативно оценување – повратна 
информација

5
Реакција на добар одговор даден од 
послаб ученик

Оценување за учење и барање за 
обра зло жение на математичкото раз-
мислување

6
Воведување множење на двоциф-
рен  број

Користење различни стратегии

7 Стратегии за поучување множење Користење манипулативни средства

8
Невообичаен начин на собирање 
2 трицифрени броја со “потпишу-
вање”

Прифаќање и мотивирање различни 
постапки за решавање

9
Помош на ученик кој има проблеми 
со собирање со премин

Користење на интуитивно знаење и 
кори стење манипулативни средства

10
Реакција на грешка во еден од чеко-
рите при решавање  задача во два 
чекори

Блансирање концептуално и процеду-
рално знаење, решавање текстуална 
задача

11
Различен начин на определување 
збир од 3 двоцифрени броја

Прифаќење различни стратегии при 
реша вање задачи, барање за образ-
ложение на решение

12
Промена на содржината  планирана 
за наставен час

Прилагодување на времето за вове-
дување на содржината соодветно на 
интересот на учениците

13
Објаснување на групирање на де-
сетки и единици

Избор и користење соодветни мани-
пулативни средства

14 Претставување на множењето

Користење манипулативни средства и 
графичко прикажување, поврзување 
на конкретно и симболичко претста-
вување

На овој тест, карактеристични се одговорите на барањето со број 10. 
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4 Задача

Марко, ученик во III одделение, задачата: Иван сака да ја подели чоко-
ладата со Аце и Ана. Чоколадата има 6 реда по 4 коцки. По колку коцки 
ќе добие секој? 
Ја решил на следниов начин:

6 · 4 = 24  24 : 3 = 7

што од следново е најдобро да направи наставничката? Одберете еден 
одговор.

A)  Да провери дали Марко знае дека делењето е спротивна 
операција на множењето  1

B)  Да побара Марко на хартија со квадратчиња тоа да го нацрта 2

C)  Да му каже да си го провери  решението 3

D)  Нешто друго.....................................................................................
                    (напишете што) 4

Најголем процент од наставниците 41% како најдобар одговор го избрале 
А. Одговорот за кој сметаме дека е најдобар – Б, го избрале 23%. Од овие 
одговори може да се констатира дека:

 ` Помалку од една четвртина од наставниците (оние 23%) воочиле дека 
со своето решение ученикот покажал дека ја разбрал проблемската 
ситуација, дека успешно ја претставил со броен израз/изрази, дека има 
и концептуално и процедурално разбирање на множењето/делењето. 

 ` Наставниците кои не увиделе дека дека во дадената ситуација воопшто не 
е битно правилото дека делењето е спротивна операција на множењето, 
туку ги воочиле само бројните изрази и резултатите, како пожелен 
одговор го избрале А. 

 ` Крајниот резултат на Марко не е точен, но најдобро е Марко самиот да 
ја утврди сопствената грешка – односно цртајќи да го провери своето 
решение. 

 ` Педагошките знаења на наставниците се под потребното 
ниво за настава согласно на 10-те принципи на Математика зо 
размислување.

 ` Наставниците од проектните и не-проектните училишта не се 
разликуваат во постигањата на тестот за педагошки знаења. 

ЗАкЛУчОк
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1.4. Очекувања на наставниците од учениците во врска со 
постигањата по математика

 НАЧИН НА МЕРЕЊЕ  

Очекувањата на наставниците во врска со математичките знаења на учени-
ците се мерени со 3 прашања: 
До крајот на кое одделение сметаат дека учениците ќе може да ја рашат 
секоја од дадените 5 математички задачи (1. Задача со собирање до 10 со 
добројување; 2. Со бирање во рамките на втората десетка; 3. Собирање на 
два двоцифрени броја со пре мин преку десетката; 4. Проблемска задача во 
2 чекори која вклучува собирање до 20; 5. Воочување едноставно правило 
и откривање броеви што недостасуваат во да дено одземање и собирање); 
 Важноста што ја придаваат на постигнувањето на 13 цели од математика до 
крајот на трето одделение;
Колку се согласуваат со исказот дека учениците во нивната паралелка може 
да постигнат повеќе од она што е предвидено со програмата.
Резултатите се прикажани преку аритметички средини или проценти и на-
правени се споредби меѓу одговорите на испитаниците од проектните и од 
не-проектните училишта.

1.4.1. Очекувања од учениците за решавање задачи  со различни 
нивоа на барања

Мислењата на наставниците за тоа кога учениците ќе можат да решат одделен 
вид задачи се показател на нивнтата наставна пракса, нивното искуство и 
нивните очекувања. Подолу се дадени нивните одговори за пет типични задачи.
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График 4. Очекувања за способност на решавање на различни задачи во 
одделни одделенија
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Опис на задачите:

1. задача - Собирање до 10 со добројување

2. задача - Собирање во рамките на втората десетка

3. задача - Собирање на два двоцифрени броја со премин преку десетката 

4. задача - Проблемска задача во 2 чекори која вклучува собирање до 20 

5. задача - Воочување едноставно правило и откривање на броеви кои 
недостасуваат во дадено одземање и собирање

Прва задача: Најголем дел од наставниците (околу 65%) и од проектните и од 
не-про ектните училишта сметаат дека задачата може да ја решат повеќето уче-
ници од прво одделение, додека околу една третина – од второ. 

Со оглед на процентот на наставници коишто го наведуваат крајот на  второ 
одделение кога повеќето ученици ќе можат да решат задача во која со броење 
учениците треба да одредат збир на два броја помал од 10, може да се конста-
тира дека очекувањата на наставниците се ниски. Во наставната програма за 
прво одделение предвидени се активности како броење објек ти, додавање и 
одземање 1, како и решавање проблемска ситуација со додавање и одземање.

Втора задача: Најголемиот дел наставници го избрале второто одделение (око-
лу 75%) како одделение во кое повеќето ученици би ја решиле оваа задача, а 
околу 20% сметаат дека би ја решиле учениците од прво одделение.  

Иако повеќето наставници сметаат дека оваа задача би ја решиле ученици на 
крајот од второ одделение, ова е задача која успешно би ја решиле и ученици 
од прво одделение (со добројување на пример или со користење конкретни 
материјали). Изборот на крајот од второто одделение најверојатно се должи 
на тоа што наставната програма за второ одделение експли цитно содржи цели 
поврзани со операциите собирање и одземање до 20.

Трета задача: Соодветно на целите на наставната програма и  барањата на 
задачата, 66% од наставниците од проектните и 83% од наставниците од не-
проектните училишта  крајот на третото одделение го сметаат за период кога 
оваа задача би можеле да ја решат повеќето ученици. Ова е единствена задача 
во која разликата во очекувањата на наставниците од проек тните и не-про-
ектните училишта значително се разликуваат. Наставниците од не-проектните 
училишта имаат пониски очекувања, во поголем број сметаат дека оваа задача 
ќе ја решат учениците од трето одделение.  

Ставањето на барањето од задачата во соодветен контекст (мерење должина, 
играње продавница, и слично) или користењето манипулативни средства или 
цртежи, би овозможило ваквите задачи  да можат да ги решат ученици од вто-
ро одделение коишто го разбираат концептот број. 
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Четврта задача: Кај оваа задачи постои голема дисперзија на одговорите и кај 
настав ниците од проектните и кај наставниците од не-проектните училишта. 
Најчесто се очекува таа да се реши во второ или во трето одделение.

Големата дисперзија на одговорите, веројатно произлегува од начинот на кој 
настав ниците работат со учениците. Според својата содржина, потребната 
“математика” за да се реши задачата, со избор на нагледни средства и нивно 
користење задачата би ја решиле ученици од прво одделение, бидејќи стану-
ва збор за собирање каде збирот е поголем од 10, наставниците веројатно го 
одбирале второ одделение ( а и во наставната програма за второ одделение 
во делот активности и методи се наведени слични примери). Наставниците кои 
оваа задача ја гледаат како проблемска ситуација која се решава со меѓу – пра-
шање или пак  со поставување и реша вање броен израз ги избрале третото 
(предвидено со наставната програма за трето одделение) или четвртото одде-
ление. 

Петта задача: Кај оваа задача е најмала усогласеноста на очекувањата за тоа 
кога учени ците би можеле да ја решат иако доминира второ одделение, чести 
се и одговорите трето и четврто одделение.

Слично како четвртата, и за оваа задача наставниците веројатно одлучувале 
соодветно на својот начин на работа и искуството коешто го имаат со учени-
ците. Соодветно на барањата на наставната програма (од аспект на содржина: 
собирање и одземање до 10 односно 20) станува збор за задача која успешно 
би ја решиле ученици од прво и второ одделение. Задачата бара да се воочи 
правило, коешто е многу едноставно и очигледно, но може да се претпостави 
дека на учениците ретко им се нудени вакви задачи за решавање, а кога се 
користат наставникот обично го намалува когнитивното ниво на задачата со 
давање “мала помош” во смисла на насоки или потпрашања, наместо манипу-
лативни средства.

 ` Очекувањата во врска со периодот кога повеќето ученици ќе можат 
да решат одделни задачи се усогласени со програмските барања и 
се пониски од можностите на учениците на одделни возрасти, ако 
се користат посоодветни приоди во наставата (според сознанија 
од стручна литература).

 ` Генерално, нема разлики во очекувањата на наставниците од 
проектните и непроектните училишта, што е добра основа за 
следење на промените како резултат на проектните активности .

1.4.2. Важност на постигнување на одделни цели до крајот на трето 
одделение

Наставата во најголема мерка е водена од имплицитната наставна програма што 
настав ни кот ја реализира, односно од тоа како тој/таа ги разбрал наставните 

ЗАкЛУчОк
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цели и која важност им ја придава. Целите за кои одговараа наставниците и 
нивната поврзаност со 10-те принципи и при кажана во следнава табела.

Табела 6. Поврзаност на целите за учениците до крајот на трето одделение  со 
10-те принципи

Цел Поврзаност со десетте принципи

1
Да го разберат собирањето и него-
вото значење

Баланс меѓу концептуало и проце ду рално 
знаење

2
Да го разберат одземањето и него-
вото значење

Баланс меѓу концептуало и процедурално 
знаење

3
Да го разберат множењето и него-
вото значење

Баланс меѓу концептуало и процедурално 
знаење

4
Да го разберат делењето и негово-
то значење

Баланс меѓу концептуало и процедурално 
знаење

5
Да ги користат својствата на опера-
циите

Процедурално знаење

6
Да го разберат декадниот систем 
на броеви

Формирање на концепт на број

7
Да ги разберат основните својства 
на природните броеви

Формирање на концепт на број

8
Да бидат прецизни во пресмету-
вањата

Процедурално знаење

9
Да користат вообичаени постапки 
за решавање на нумерички задачи

Процедурално знаење

10
Да воочуваат правилности во мате-
матиката

Концептуално знаење

11
Да умеат да решат проблемска 
задача без оглед на начинот на кој 
доаѓаат до решение

Користење различни стратегии за 
решавање

12

Да ги користат четирите основни 
математички операциии својствата 
на операциите за да решат 
текстуална задача

Процедурално знаење

13
Да го предвидат резултатот од 
пресметувањето

Концептуално знаење

Важноста (изразена во проценти) што наставниците во проектните училишта 
и настав ниците во не-проектните училишта ја придаваат на одделни цели во 
наставата по математика е прикажана на следниве два графици.  
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предвидуваат  резултат предвидуваат  резултат   
од пресметувањеод пресметување

користат основни користат основни   
мат својствамат својства

решаваат проблемска решаваат проблемска 
задача, без оглед на задача, без оглед на 

начинначин
воочуваат правилности воочуваат правилности   

во математикаво математика

вообичаени постапки вообичаени постапки   
за решавањеза решавање

прецизни во прецизни во   
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на операциина операции
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График 5. Важност што наставниците од проектните училишта им ја придаваат 
на одделни цели
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График 6. Важност што наставниците од не-проектните училишта им ја прида-
ваат на одделни цели 
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Иако речиси сите од наведените математички знаења/вештини се сметаат 
значајни од страна на наставниците, особена важност им се придава на 
разбирањето на основните мате матички операции (собирање, одземање, 
множење и делење). Од друга страна, нешто помала важност им се придава 
на способноста за решавање на задачи без оглед на начинот на кој се доаѓа 
до решение, како и предвидувањето на резултаттот од пресметувањето. 
Значи за нај значајни се сметаат техничките вештини и прецизноста, додека 
креативноста се перцепира како помалку важна. 

 ` Нема разлики во важноста што се придава на одделни цели кај 
наставниците од проектните и од непроектните училишта.

 ` Одговорите може да укажат на кои цели треба да се обрне поголемо 
внимание во текот на обуките и поддршката на наставниците.

1.4.3. Методичка слобода во наставните програми

За внесување на иновации во методите на настава од исклучителна важност 
е дали наставниците сметаат дека наставните програми им ја овозможуваат 
потребната методичка слобода. Мислењата на испитуваните наставници се 
прикажани на следниов график.

делумноделумно во голема меркаво голема меркавоопшто невоопшто не

проектнипроектни

непроектнинепроектни 44,81,4

37,92,8

53,853,8

59,359,3

График 7. Мислење на наставниците за методичката слобода во наставните 
програми

Повеќе од половина од наставниците во голема мерка сметаат дека наставната 
програма им овозможува да го одберат оној приод во наставата што го сметаат 
за соодветен. Меѓутоа, истовремено околу 40% наставници сметаат дека 
програмата тоа само делумно им го овоз мо жува. Нема разлики во мислењата 
меѓу наставниците од проектните и не-проектните училишта.

ЗАкЛУчОк

процент на наставниципроцент на наставници
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 ` Повеќето наставници сметаат дека имаат слобода во врска со 
методите на реализирање на наставата, но е сеуште е голем бројот 
на наставници кои не чувствуваат дека имаат доволно методичка 
слобода да го користат најсоодветниот начин на настава по 
математика. 

 ` Во текот на обуките тие треба да бидат зајакнати и охрабрени да 
ја користат методичката разновидност и да преземат одговорност 
за постигањата на учениците.

1.4.4. Очекувања на постигања повисоки од програмските барања 

Со оглед на напред објаснетото ниво на барања ги прашавме наставниците за 
нивните очекувања учениците да постигнат повеќе од она што се очекувани 
резултати во наставната програма. Нивните одговори се прикажани на 
следниот график. 

делумноделумно во голема меркаво голема меркавоопшто невоопшто не

проектнипроектни

непроектнинепроектни 72,93,5

64,87,6

23,623,6

27,627,6

График 8. Мислења на наставниците дали нивните ученици може да 
постигнат повеќе од програмските барања

Најголем дел од наставниците (околу 60%) и од проектните и од непроектни-
те училишта само делумно се согласуваат со тоа дека учениците од нивната 
паралелка може да постигнат повеќе од она што  е предвидено со наставната 
програма. 

 ` Повеќето наставници главно не очекуваат нивните ученици 
да постигнат повеќе од она што е предвидено во наставната 
програма.

 ` Нема разлики во очекувањата кај наставниците од проектните и 
од не-проектните училишта.

ЗАкЛУчОк

ЗАкЛУчОк

процент на наставниципроцент на наставници



- 50

1.4.5. Познавање на програмите по математика за наредните 
образовни циклуси

Познавањето на очекуваните исходи од учењето математика до крајот на 
основното образование се смета за важно и при реализацијата  на програмата 
во првиот циклус. Индикатор за состојбите во нашите училишта  се прашањата 
за познавањето на програмите во наредните циклуси. Одговорите на 
наставниците се прикажани на следниов график
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График 9. Познавање на програмите по математика за наредните циклуси на 
основното образование

Околу половина од наставниците делумно ги познаваат наставните програми 
за наредните циклуси. Меѓутоа, додека 31% од наставниците од проектните 
училишта и 41% наставници од непроектните училишта ги познаваат настав-
ните програми по математика за IV-VI одделение во голема мерка, а помал број 
(15% во проектните училишта и 10% во непроектните) воопшто не ги познава-
ат, програмите по математика за VII-IX одделение голем број од анкетираните 
настав ници (43% во проектните и 35% во непроектните училишта) воопшто не 
ги познаваат. 

 ` Наставниците и од проектните и од непроектните училишта 
недоволно ги познаваат програмите по математика за наредните 
образовни циклуси, особено за последниот циклус (VII-IX 
одделение). 

 ` Разликите во познавањето на програмите за наредните циклуси 
кај наставниците од проектните и не-проектните училишта не се 
статистички значајни.

ЗАкЛУчОк
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И2. МАТЕМАТИЧКИ ЗНАЕЊА  
НА НАСТАВНИЦИТЕ  

2.1. Постигања на наставниците на тестот за математички знаења

 НАЧИН НА МЕРЕЊЕ  

Тест за математичко знаење на наставниците со 15 задачи  од кои 8 кластерски 
со по 3 или 4 барања. Со овие задачи меревме знаења и способности од 
подрачјата: 

 ` Концепт за број – 9 барања;
 `  Операции и својаства на операциите – 19 барања; и
 `  Проблемски ситуации – 6 барања.

Задачите во тестот, иако се за наставници, од аспект на математичка содр-
жина не ја надминуваат наставната програма по математика за основно 
образование, односно очекуваните резултати на учениците на крајот од 
шесто одделение. 

Ограничувањето од аспект на малиот број на задачи (ставки) по подрачја 
во тестот, не дозволува генерализирање на заклучоците за целото матема-
тичко подрачје. Но сепак, врз основа на резултатите, можеме да го конста-
тираме нивото на наставниковите знаења и способностите кои експлицит-
но се мерени со соодветната задача во тестот. 

Просечниот скор (број на освоени бодови) на тестот по математика од сите 
наставници е 11,76 (максимален можен е 35), односно просечниот процент 
на решеност е 33, 60%. Највисок постигнат скор на тестот е 29, а најголем е 
процентот на наставници (10,03%) кои имаат скор 9. Постигањата на тестот 
имаат нормална дистрибуција која е повеќе наклонета кон левата страна. 
Карак те ристично е тоа што, ниту еден наставник нема постигнато скор 30 до 
35.

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131
0%0%

5%5%

10%10%

15%15%

Број на бодовиБрој на бодови
График 10. Резултат на сите наставниците на тестот на математички знаења

процент на наставниципроцент на наставници
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Просечниот резултат на тестот на наставниците во проектните училишта е 
11,81 односно просечниот процент на решеност е 33, 75%. Највисок постигнат 
скор е 29 од еден  наставник, а најголем е процентот на наставници кои имаат 
скор 9. Од 150 тестирани настав ници еден не одговорил точно на ниту едно 
барање, а по еден наставник имаат скор 1, односно скор 2.
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График 11. Резултат на наставниците од проектните училишта на тестот на 
математички знаења

Просечниот скор на тестот на 149 тестирани наставници од не-проектните учи-
лишта е 11,70 (од максималниот 33), односно просечниот процент на решеност 
е 33, 44%. Само еден наставник постигнал највисок резултат 28, а најголем е 
процентот на наставници (12,75%) кои имаат скор 12. 

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131
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График 12. Резултат на наставниците од не-проектните училишта на тестот на 
математички знаења

процент на наставниципроцент на наставници

процент на наставниципроцент на наставници
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 ` Наставниците од проектните и не-проектните училишта не се 
разликуваат во пости гањата на тестот по математика.

 ` Постигањата на наставниците се пониски од очекуваните. 

2.1.2. Постигања на наставниците на задачите од Броеви

Просечниот скор на деветте барања од задачите од броеви  од сите наставници 
е 3,01 (максимален можен е 9), односно просечниот процент на решеност е 
33,48%. Највисок пости гнат скор на овие барања е 8 и тоа од три наставници, а 
најголем е процентот на наставници (21,40%) кои имаат скор 2. Од 299 тестира-
ни наставници 17 нaставници не одговориле точно ниту едно од барањата во 
задачите. Постигањата на тестот имаат нормална дистрибуција која е повеќе 
наклонета кон левата страна.
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График 13. Резултат на сите наставниците во Броеви

Просечниот скор на наставниците од проектните училишта е 2,97 односно 
просечниот процент на решеност е 32,96%. Највисок постигнат скор е 8, од 
само еден наставник, а  најголем е процентот на наставници (20,67%) кои има-
ат скор 2. Од вкупно 150 тестирани  наставници,  9 не одговориле точно ниту 
едно барање.  

Просечниот скор на наставниците во не-проектните училишта  на задачите од 
броеви  е 3,06 просечниот процент на решеност е 34%. И тука, највисок скор е 
8, најголем процент наставници (24,83%) имаат скор 3, а  8 не одговориле точ-
но на ниту една барање во задачите.

ЗАкЛУчОк

процент на наставниципроцент на наставници
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График 14. Резултат на наставниците од проектните и не-проектните 
училишта

Графикот подолу ги покажува процентите на точни одговори на наставниците 
од про ект ните и наставниците од не-проектните училишта, за секое барање од 
задачите во ова подрачје.
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График 15. Постигања на наставниците од проектните и не-проектните учи-
лишта на барањата во задачите
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Специфични се одговорите на наставниците во врска со начините на 
запишување на двоцифрен број како збир од десетки и единици. 

4 Задача

За време на една обука, обучувачот им го дал на наставниците следниов 
проблем: Кога го разложуваме бројот 23, обично мислиме на десетки и 
единици, па така бројот 23 најчесто го запишуваме како збир од 2 десетки 
и 3 единици. Но, бројот 23 може да се запише и како 23 единици, или како 
збир од 1 десетка и 13 единици. На колку начини бројот 72 може да се 
запише како збир на десетки и единици?

За време на паузата, неколку наставници ги споредувале и дискутирале 
своите обиди да ја решат задачата. Подолу се дадени неколку различни 
одговори на прашањето на обучувачот.

Заокружете соодветено на Вашето мислење ЗА СЕКОЈ од одговорите на 
наставниците.

Точен
Не е  

точен
Не сум  

сигурен/а

А) 3 .................. 1 .................. 2 .................. 3

Б) 6 .................. 1 .................. 2 .................. 3

В) 7 .................. 1 .................. 2 .................. 3

Г) 8 .................. 1 .................. 2 .................. 3

 ` Одговорите на наставниците на оваа кластерска задача задача, укажуваат 
на начинот на кој повеќе од две третини од наставниците го разбираат/
не го разбираат записот на броевите во вид на збир;

 ` Имплицитно ова насочува и на начинот на кој наставниците ги поучува-
ат учениците за записот на броевите во вид на збир (дека точен запис е 
7 десетки и 2 единици);

 ` Имено, само 22% од наставниците за точен го избрале одговорот дека 
може да се запи ше на 7 начини, земајќи го во предвид и записот од 0 
десетки и 72 единици.

 ` Не постои статистички значајна разлика во постигањата на 
задачите од броеви на тестираните наставници во проектните и 
не-проектните училишта.

 ` Резултатите се пониски од очекуваните резултати кои би 
овозможиле поучување за броевите согласно насоките во 
проектот.

ЗАкЛУчОк
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2.1.3. Постигања на наставниците на задачите од Операции и својства 
на операциите

Просечниот скор на 21 барање на задачите од операции и својства на 
операциите од сите наставници е 6,41 (максимален можен е 21), односно 
просечниот процент на решеност е 30,51%. Највисок постигнат скор  е 18 и тоа 
од само еден наставник. Најголем е процентот на наставници кои имаат скор 6. 
Од 299 тестирани наставници, тројца не одговориле точно на ниту едно барање. 
Постигањата на барањата во ова подрачје имаат нормална распределба, но 
повеќе наклонета кон левата страна.
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График 16. Резултат на сите наставници во Операции и својства на операциите

Просечниот скор на наставниците во проектните училишта е 6,45 односно 
просечниот процент на решеност на барањата е 30,73%. Најголем постигнат 
скор е 18 од само еден наставник, а најголем е процентот на наставници 
(13,33%) кои имаат скор 6. Два настав ници не одговориле точно на ниту едно 
барање во задачите. 

Просечниот скор од наставниците во не-проектните училишта е 6,36 односно 
про сечниот процент на решеност е 30,30%. Највисок постигнат скор е 16 од 
еден наставник, а најголем е процентот на наставници кои имаат скор 6. Еден 
наставник од тестираните 149 нема ниту еден точен одговор.  

процент на наставниципроцент на наставници
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График 17. Резултат на наставниците од проектните и од не-проектните 
училишта

Графикот подолу ги покажува процентите на точни одговори на наставниците 
од проектните и наставниците од не-проектните училишта  за секое барање во 
задачите од операции и својства на операциите.  
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График 18. Постигања на наставниците од проектните и од не-проектните 
училишта на барањата во задачите
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Табела 7. Опис на задачите 

Задача Опис на задачата

1А Множење постапка А

1Б Множење постапка Б

1В Множење постапка В

2 Собирање во Z 

3 Одземање во Z 

4 Множење во Z 

5 Делење во Z 

6 Одземање до 100

7 Собирање на 6 начини

8А Дистрибутивно својство  А

8Б Дистрибутивно својство  Б

8В Дистрибутивно својство  В

8Г Дистрибутивно својство  Г

9 Примена на комутативно својство  

10 Примена на асоцијативно својство  

11 Примена на дистрибутивно својство

12 Равенство

13 Одземање со позајмување

14 Проценување на збир

Карактеристични се одговорите на задачата во која се бара да се разгледаат 
различни постапки на множење  и нивна соодветност за било кои два природни 
броја. 
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4 Задача

Замислете дека со учениците работите на множење двоцифрени бро-
еви. Во тетратките на учениците ги забележавте следниве начини на 
множење на броевите 35 и 25:

Ученик А Ученик Б Ученик В

35
·  25

25
150
100

+  600

875

35
·   25

175
+ 700

875 

35
 ·   25

125
           + 75

  875  

Кои од овие ученици, користат постапка која е соодветна за множење на 
било кои два природни броја? 

Заокружете соодветено на вашето мислење ЗА СЕКОЈ од одговорите.

Користи постапка која Е 
соодветна за било кои 

два природни броја

Користи постапка која НЕ 
Е соодветна за било кои 

два природни броја

Не сум 
сигурен/а

Ученик А 1 2 3

Ученик Б 1 2 3

Ученик В 1 2 3

Иако секој од учениците А, Б и В, користи постапка којашто е соодветна за мно-
жење било кои два природни броја, одговорите на наставниците се само 10% 
за ученикот А, 46% за ученикот Б и 43% за ученикот В; 

Загрижувачко е тоа што дури 46% наставници одговориле дека постапката на 
ученикот А НЕ Е соодветна, а она што го направил ученикот е истото што и 
ученикот Б, само што го запишал начинот на којшто размислува кога множи. 

Најголем е процентот на наставници кои тврдат дека е соодветна постапката на 
ученикот Б, каде станува збор за “постапка” односно запис кој е “највообича-
ен”, очигледно најбаран или највисоко вреднуван од страна на наставниците. 

 ` Не постои разлика во постигањата на наставниците  од проектните 
и не-проектните училишта на задачите од ова подрачје којашто е 
статистички значајна. 

 ` Резултатите во операции и својства на операциите се пониски 
од очекуваните резултати кои би овозможиле поучување за 
операциите согласно насоките во Проектот. 

ЗАкЛУчОк
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2.1.4. Постигања на наставниците на Текстуалните задачи и проблеми 

Просечниот скор на седумте барњата во текстуалните задачи и решавањето 
математички проблеми од сите наставници е 2,52 (максимален можен е 7), 
односно просечниот процент на решеност е 36,02%. Максималниот скор е 
постигнат од 6 наставници,  а најголем е процентот на наставници (23,75%) 
кои имаат скор 2. Од сите тестирани наставници 10% не одговорие точно на 
ниту едно барање. Постигањата на овие задачи имаат нормална дистрибуција 
наклонета кон лево.

00 11 22 33 4 4 5 5 6 6 7 7 
0%0%

5%5%

10%10%

15%15%

20%20%

25%25%

Број на бодовиБрој на бодови

График 19. Резултат на сите наставниците во Текстуални задачи и проблеми

Просечниот скор на наставниците во проектните училишта е 2,56 односно 
просечниот процент на решеност е 36,57%. Максималниот скор е постигнат 
од три наставници, а една третина од наставниците имаат скор 2 односно скор 
3.  Од вкупно 150 тестирани  наставници,  16 не одговориле точно ниту едно 
барање.  

Просечниот скор на наставниците во не-проектните училишта е 2,48 односно 
просечниот процент на решеност е 35,47%. Три наставници имаат максимален 
скор, но 14 не одговориле точно ниту едно барање. 

процент на наставниципроцент на наставници
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непроектнинепроектнипроектнипроектни
процент на наставниципроцент на наставници

Број на бодовиБрој на бодови

00 11 22 33 4 4 5 5 6 6 7 7 
0%0%

5%5%

10%10%

15%15%

20%20%

30%30%

25%25%

График 20. Резултат на наставниците од проектните и не- проектните училишта

Графикот подолу ги покажува процентите на точни одговори на секое барање 
во здачите, и тоа на наставниците од проектните и наставниците од не-
проектните училишта.  

непроектнинепроектнипроектнипроектни

процент на наставниципроцент на наставници

Опис на барањетоОпис на барањето

ПС решавање ПС решавање 
со цртежсо цртеж

ПС решавање ПС решавање 
со табеласо табела

ПС решавање ПС решавање 
со броен изразсо броен израз

Откривање, Откривање, 
опис и запис опис и запис 
на правилона правило

Текстуална во Текстуална во 
2 чекори2 чекори

Алгебарско “ Алгебарско “ 
образложение”образложение”

0%0%

10%10%

20%20%

30%30%

40%40%

50%50%

60%60%

70%70%

80%80%

График 21. Постигања на наставниците од проектните и од не-проектните 
училишта на барањата  во задачите
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Иако најслабо решена во ова подрачје е задачата во која се бара, наставникот 
да воочи дадено правило, да го опише со зборови и да го претстави алгебар-
ски13, овде ќе се задржиме на кластерската зача во која е дадена проблемска 
ситуација која се решава на повеќе начини.  

4 Задача

Наставничката Ана, на напредните ученици А, Б и В им ја дала следнава 
задача: 

Иво, ученик во 7-мо одделение, продава користени боички. 
Тој продава 2 боички за 3 дена ри. За една седмица Иво заработил 48 
денари. 

Колку боички продал Иво?

Во табела, на наставниците им се понудени три точни решенија на задачата, 
но решавани на различен начин: со цртеж, со табела и со составување и реша-
вање броен израз. Од настав ниците се бара за секое од решенијата да одредат 
дали е сосема точно, делумно точно, не е точно или не се сигурни за одговорот. 

 ` 75% од наставниците за сосема точно го сметаат она каде е составен и 
решен броен израз;

 ` 34% од наставниците сметаат дека е сосема точно решението со помош 
на табела, но дури 14% наставници сметаат дека НЕ Е точно;

 ` 41% наставници сметаат дека е точно решението со цртеж, а 31% дека 
ова решение е делумно точно.

Ваквата ситуација дозволува да претпоставиме дека тестираните наставници  
не само што помала важност им даваат на способноста за решавање на за-
дачите на повеќе различни начини и креативноста во користената постапка, 
туку највисоко го вреднуваат, а најверојатно и го кори стат при поучувањето, 
аритметичкиот или алгебарскиот начин на решавање на текстуалните матема-
тички задачи и проблеми.  Од друга страна пак во Проектот се  промовира 
стекнување со вештини за решавање текстуални задачи и проблемски ситуа-
ции на различни начини, а и во наставната програма за трето одделение една 
од целите за учениците е “да  се оспособува да воочува проблемска ситуација 
во секојдневниот живот и да наоѓа начини за нејзино решавање“.

 ` Не постои разлика во постигањата на наставниците од проектните 
и не-проектните училишта којашто е статистички значајна.

 ` Резултатите се пониски од очекуваните резултати кои би 
овозможиле поучување за решавањето текстуални задачи и 
проблеми согласно насоките во Проектот. 

13 Слични задачи, но во многу посложена форма се вообичаени на општинските натпревари за 
основно образование

ЗАкЛУчОк
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И3. ПОДДРшКА НА ПРОМЕНИ  
ВО УЧЕЊЕТО МАТЕМАТИКА

 НАЧИН НА МЕРЕЊЕ  

Поддршката на промени во учењето математика се смета за битен фактор и 
за воведување на промените во наставата што произлегуваат од обуките за 
Математика со разбирање. 

Таа главно беше испитувана преку интервју со директорите и стручните ра-
ботници од про ектните училишта. И на едните и на другите им беа поставе-
ни 13 прашања што се однесуваа на: 

 ` задоволството со постигањата по математика во одделенската 
настава; 

 ` очекувањата за постигања на учениците; 

 ` активности за унапредување на наставата по математика; 

 ` соработката на наставниците во врска со наставата по математика; 

 ` опременоста за одделенската настава по математика; 

 ` искуства во претходни проекти и 

 ` информираноста и плановите за поддршка на активностите за 
Математика со разбирање. 

Одговорите од интервјуата се анализирани квалитативно.

Во прашалникот за наставниците исто така имаше 2 прашања во врска со 
соработката и поддршката за внесување иновации. Одговорите на овие 
прашања се прикажани графички.

3.1. Задоволство од постигањата на учениците по 
математика

Повеќе од половина од интервјуираните (19, од кои 12 директори) искажале 
задоволство  со постигањата по математика на учениците од одделенска 
настава. За дел од нив високите оценки и постигањата на учениците на 
натпревари се показател на успехот. За помал дел (главно психолози), добрите 
резултати се должат на современите методи на настава и на оценување за кои 
се обучувани наставниците.
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Делумно задоволство  изразиле 6 од интервјуираните. За најголем дел од 
нив постигањата се делумно добри заради тоа што наставните пограми се 
преобемни и голем дел од учениците не можат да ги совладаат. 

Воопшто не се задоволни 9 од интервјуираните. Незадоволството се должи 
на различни причини. За дел од нив тоа е резултат на несоодветни наставни 
методи, за други тоа е недо сти гот на соодветни наставни средства, а трети 
сметаат дека учениците не се ангажираат доволно во учењето математика. Два 
испитаника изјавиле дека учениците не се доволно оспособени за решавање 
на текстуални задачи. Недоволната помош од страна на родителите, исто така, 
била наведувана како причина за незадоволителните постигања.

Незадоволството со постигањата е најизразено кај раководниот кадар од 
селските учил и шта и кај училишните педагози.

3.2. Мислења за можноста за подобрување на постигањата

Сите интервјуирани сметаат дека постигањата на учениците може да се подо-
брат. Најголем дел, особено психолозите, веруваат дека клучот за подобру-
вање на постигањата е кај наставниците. Тие треба да го поттикнат интересот 
кај учениците преку користење на со времени наставни методи. Сметаат дека 
ваквите методи ќе ги поттикнат учениците на креативно и логичко размислу-
вање, кое е важно во математиката.

Дел од учениците може да постигнат повеќе, но треба да се сменат методите 
и пристапот во работата и да се создадат услови за поголема мотивација 
на учениците и поттик за нивното логичко и креативно размислување. 
(психолог)

Некои  од интервјуираните нагласуваат дека за да се постигнат повисоки по-
стигања покрај обуки на наставниот кадар е потребна и финансиска поддршка.

Помал дел (најчесто директори) ги сметаат техничите услви за клучен фактор 
(просторни услови за извадување на наставата, нагледни средства, компјуте-
ризација и сл.).  

Сметам дека со воведување на кабинетска настава и компјутеризацијата во 
наставата учениците ќе постигнат повеќе успех. (директор)

Само мал број од испитаниците како клучен фактор за повисоки постигања ја 
сметаат дарбата на учениците за математика, како и помошта од родителите.
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 ` Задоволството на поголемиот број од раководните луѓе, најчесто 
директорите, во учи лиштата со постигањата по математика во 
одделенска настава најчесто не е базирано на цврсти показатели 
за успешност какви што се објективни мерења, споредувања со 
наци о нални стандарди или споредувања на национално ниво. 
Постои простор училиштата да раз виваат поинаква култура на 
мерење на сопствената успешност, која треба да се промовира и 
во рамките на проектот Математика со размислување.

 ` Од друга страна мислењата дека постигањата може да се подоб-
руваат и тоа првен стве но преку доусовршувањето на настав-
ниците е добра основа за поддршка на проектните активности од 
страна на раководниот кадар во проектните училиштата. 

3.3. Поддршка за унапредување на наставата по математика 

3.3.1. Активности за подобрување на наставата по математика што 
се преземани во проектните училишта

На прашањето: “Дали до сега сте преземале нешто за унапредување на наста-
вата по мате ма тика? Што?“ повеќе од половината од интервјуираните (22, од 
кои 11 директори) истакнувале дека се обидуваат да ја подобрат наставата по 
математика преку поддршка на професионалното доусовршување на настав-
ниците. Тие го поттикнуваат учеството на наставниците на семинари за усвоју-
вање на современи наставни методи и дисеминација на истите во училиштето, 
или самите им сугерираат да употребуваат нови наставни методи.

Нешто помалку од третина (11) прават обиди да поттикнат соработка помеѓу 
наставни ците преку меѓусебна размена на совети, најчесто во рамки на струч-
ните активи. Дел од нив се изјасниле дека практикуваат и меѓусебни посети 
на часови. 11 од интервјуираните  напоменале дека и преку набавка на нова 
техничка опрема (нагледни средства, компјутери, лцд проектор) се обидуваат 
да ја подобрат наставата по математика.

ЗАкЛУчОк
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3.3.2. Соработка на наставниците во врска со наставата по 
математика.

Меѓусебна соработка на наставниците од одделенска настава 

Речиси сите интервјуирани (32) одговориле дека наставниците од одделенска 
настава доста соработуваат помеѓу себе, најчесто преку стручните активи, но и 
надвор од нив, при пла нирање и реализација на наставата. 

Во одделенска настава соработуваат и си помагаат во сите активности и 
обврски (планирање, размена на искуства, изработка на нагледни средства). 
Стручните активи исто така ги користат како форма за помагање на пример 
за презентирање дискусии…..(директор)

Сепак, директорот и педагогот од едно училиште нагласиле дека иако хори-
зинталната соработка (меѓу наставниците што водат исто одделение) е добра, 
онаа помеѓу наставниците од различни одделенијата е послаба.

Стручниот актив тимски работи, заедно планираат, остануваат после часови. 
Има слаба соработка меѓу одделенијата, на пример четврто не соработува 
со прво одделение и сл. (педагог)

Соработка на одделенски со предметни наставници

Сознанијата на стручните соработници во врска со соработката на одделен-
ските настав ници со предметните наставнци по математика се прилично под-
воени. Сепак, преовладува ми слењето (кое го изразиле 14 лица) дека соработ-
ка постои, но таа би требало да биде почеста и попродлабочена. 

Може да се подобри соработката. Да има, но не е континуирана. Одделенски 
наста вник бара помош од предметен наставник. Преметен наставник го 
прашува одделенскиот наставник зожтто некој ученик има проблем во 
учењето или знае многу. (директор)

11 од интервјуираните сметаат дека соработката е доволна и квалитетна, и 
особено ја нагласуваат комуникацијата помеѓу наставниците на преодот на 
учениците од 4 во 5 одделение. 

Посебно има соработка кога учениците преминуваат од IV одделение во V 
одделение, давајќи им мислење за учениците од тој предмет. (психолог)

Дека соработка воопшто не постои или е незадоволителна сметаат 8 од ин-
тервјуираните. Дел од нив како причина го нагласуваат недоволното поттик-
нување од раководниот тим за такво нешто, а дел условите во училиштето кои 
не дозволуваат средба на наставниците од предметна и одделенска настава.
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Не, соработката е минимална, бидејќи училиштето работи во две смени и 
наставниците немаат можност да се видат. Средбите се само на заеднички 
состаноци – наставнички совет и сл. (педагог)

3.3.3.  Чувство на поддржаност на наставниците

И одделенските наставници, на прашање во прашалникот, одговорија колку 
соработуваат со другите наставници во врска со наставата по математика. Нив-
ните одговори се прикажани во графикот подолу.

делумноделумно во голема меркаво голема меркавоопшто невоопшто не

проектнипроектни

непроектнинепроектни 53,12,
7

37,74,
1

44,244,2

58,258,2

График 22. Колку наставниците соработуваат со други наставници

Наставниците од проектните училишта, повеќе одколку наставниците од не-
проектните училишта во голема мера соработуваат со други наставници во 
врска наставата по математика.

Наставниците беа прашани и дали можат да сметаат на поддршка во училиште-
то за воведување на новини во наставата.

делумноделумно во голема меркаво голема меркавоопшто невоопшто не

проектнипроектни

непроектнинепроектни 53,111,8

59,79,7

44,244,2

28,528,5

График 23. Чувство на поддршка за промени

Околу 1/3 од наставниците од проектните и од непроектните училишта ценат 
дека во голема мера може да добијат поддршка за промени во наставата по 
математика, а околу 10% сметаат дека воопшто не би имале подршка за вове-
дување промени.   

процент на наставниципроцент на наставници

процент на наставниципроцент на наставници
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До сега практикувани приоди за унапредување на наставата биле 
поддршка на про фесионалниот развој на наставниците преку 
дополнителни обуки и меѓусебна соработка. Повеќето наставници и 
самите сметаат дека добро соработуваат со колегите и може да сме-
таат на поддршка во училиштето за внесување новини во наставата 
по математика. Тоа е добра основа за воведување на проектните 
активности. Меѓутоа, соработката на одделен ските наставници со 
предметните наставници по математика не е доволна, а неопходна 
е, особено кога се имаат предвид податоците за недоволното 
познавање на програмите по мате матика за до крајот на основното 
образование и ограничените математички знаења на испитуваните 
одделенски наставници.

3.4. Опременост на училиштата за наставата по математика

Еден од 10-те принципи во Математика со размислување е користењето ма-
нипулативни средства. Дел од нив може да бидат прирачни, изработени од 
наставниците и учениците, но за некои содржини се неопходни наменски из-
готвени наставни средства. Особено е битно да биде обезбедено богатство на 
разновидни наставни средства.

Од интевјуата со раководниот кадар е согледано дека дел од стручните сора-
ботници и директори не се информирани во врска со нагледните стредства 
кои се користат во наставата по математика. Од оние кои одговориле дека се 
запознаени, најголемиот дел (13) се изјаснија дека училитето има само основ-
ни средства (линијари, шестари, геометриски тела). Најголем дел од овие сред-
ства и не се потребни за одделенската настава.  Мал број (6) истакнаа дека има-
ат и посовремени наставни средства (ваги, сложувалки), но им недостасуваат 
магнетни табли, додека 3 испитаници кажале дека покрај основните средства 
имаат и магнетни табли. Само 5 од интервјуираните нагласија дека училиште-
то поседува посовремени средства (на пр. тулкид, пипин, електронска табла, 
ваги) и сл. Загрижувачки е што 3 од испитаниците рекоа дека во училиштето 
воопшто нема нагледни средства за математика, туку имаат само табла и кре-
да.

Според одговорите на наставниците за средствата за наставата по математика 
што ги имаат во нивните училници може да се заклучи дека повеќето училни-
ци се слабо опремени. Во половина од училниците од проектните училишта и 
во 63% од училниците во не-проектните училишта има наставни средства што 
наставниците сами ги изготвиле, а сите други индустриски изготвени наставни 
средства ги има во значително помал број училници. По опременоста, освен 

ЗАкЛУчОк
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во наставните средства изготвени од наставниците, проектните и непроектите 
училишта  значително се разликуваат и во опременоста со табли со боцкалки.  

непроектнинепроектни проектнипроектни

средства што сами средства што сами 
ги изготвилеги изготвиле

математички математички   
игриигри

коцки за коцки за 
формирање броевиформирање броеви

нумерички нумерички   
каналиканали

табла со табла со   
боцкалкибоцкалки

магнетна магнетна   
таблатабла

кругови за венов кругови за венов 
дијаграмдијаграм

табла табла   
за делењеза делење

вагавага

сметалкисметалки

График 24. Опременост на училниците со наставни средства

 ` Опременоста на училниците со манипулативни средства е 
незадоволителна. Таа не може во соодветна мерка да ја поддржи 
наставата во Математика со размислување.

 ` Раководниот кадар често не е доволно информиран за состојбите, 
а се чини и дека немаат ни стручни сознанија што е потребно за 
наставата по математика во одде ленска настава.

3.5. Подготвеност на раководниот кадар  за поддршка на 
примената на нови приоди во наставата по математика 

Подготвеноста на раководниот кадар за примена на нови приоди во наставата 
по математика, а посебно за Математика со размислување  беше испитувана 
преку мислењата и искуствата од други проекти и информираноста и подготве-
носта за поддршка на активностите во проектот Математика со размислување .

ЗАкЛУчОк
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 3.5.1. Вклученост на училиштето во проекти и искуство во 
проектите

Најголем дел од интервјуираните (21) сметаат дека училиштето е вклучено во 
доволен број проекти, т.е. оптимално на можностите на училиштетео и када-
рот. 5 сметаат дека има премногу проекти, што за некои значи неможност за 
доволно посветување на барањата на секој од нив.

Да, има многу, бидејќи секој проект има свои барања на кои треба да 
се одговара, списоци, формулари, извештаи кои најмногу одат преку 
педагогот. Поради тоа малку може да се посвети вистински на работата на 
секој проект поединечно. (педагог)

Убедливо најголем дел од раководниот кадар (24)  го оценуваат своето иску-
ство во проектите како позитивно и задоволително.

Позитивно искуство; тие помогнале во поддигнувањето на квалитетот, 
мотиви ра њето на наставниците и учениците, соработка и позитивна клима 
во училиштето. (директор)

Иако само еден педагог имал/а негативно искуство, поради тоа што проектите 
се напорни и недоволно мотивирачки, двајца од интервјуираните психолози 
имаат комбинирани перцепции во врска со проектите. Како што се изјаснил 
едниот од нив, иако проектите се можност за професионално доусовршување, 
главните проблеми се во: 

Недоволно вреднување (стручно, морално, материјално) на заложбите во 
актив но стите од проектот од страна на повеќето раководители на проектите 
и одговорните во училиштата и надлежните институции за унапредување на 
образованието.

и

Немање јасна, конкретна и координирана национална програма за унапреду
вање на образованието, а согласно на тоа и усогласеност на различни проек
ти.

3.5.2. Поддршка на активностите во  Математика со размислување

За успешноста на секоја иновација што се воведува на ниво на училиште не-
опходно е од самиот почеток сите вклучени и раководниот кадар да се добро 
информирани за целите и стратегиите и да споделуваат иста визија.

Според одговорите во интервјуата, околу половина од интервјуираните (17) 
се изјасниле дека имаат доволно информации за проектот Математика со раз-
мислување, но најголемиот дел не можеле да дадат поконкретни информации 
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околу тоа што знаат за проектот. Начините на кои се информирале за Проектот 
се различни. 

Неколкумина информациите ги добиле преку наставни кот/наставниците вклу-
чени во Проектот од нивното училиште, кои им ги пренеле по обуката, а двајца 
кажале дека имаат следено и наставен час во кој се применуваат новите мето-
ди. 

Четворица од интервјуираните (од кои 2 педагози и 2 директори) одговориле 
дека воопшто не се информирани, додека 8 имаат само основни информации. 

Знам дека се работи за за поддигнување на квалитетот на наставата по 
матема тика  употребувајки различни техники на настава. (директор)

Знам дека целта е да се обучат наставниците за поквалитетно предавање 
на пред метот, а со тоа и да се зголемат постигањата на учениците по 
математика. (психолог)

Во врска со тоа колку вклучувањето во Проектот била индивидуална одлука 
на поеди нечни наставници, кои се обучувани за обучувачи, а колку е дел од 
училишната политика за унапредување на наставата по математика состојбата 
е различна во различни училишта. 

Од интервјуираните, 14 се изјасниле дека наставницие кои се вклучени во 
Поектот се приклучиле врз основа на договор со диркеторот/училишниот ме-
наџмент, додека според другите оваа одлука била донесена самооиницијатив-
но од страна на наставниците. Останатите не се информирани за начинот на 
вклучување на наставниците.

Својата улога во Проектот психолозите и педагозите најчесто ја гледаат како 
давање поддршка во реализацијата на активностите, следење на ативностите 
и мотивација на настав ни ците, додека директорите повеќе ја нагласуваат ло-
гистичката подршка и менаџерската улога во Проектот.

Во врска со наредните активности во Проектот околу половината од интервју-
ираните одговориле дека  имаат испланирано понатамошни активности во 
рамките на Проектот. Некои имаат конкретен план кога тие ќе се случат, додека 
други сеуште не ги дефинирале термините. Една третина (13) немаат исплани-
рано активности, а некои не се ни информирани околу тоа што би требало да 
се случи понатаму во рамките на проектот.
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 ` Во половина од проектните училиштата вклучувањето во проектот 
Математика со размислување е во договор со раководниот кадар, 
додека во другата половина тоа е иницијатива на поединечен 
наставник/ци и не била дел од училишните планови и стратегии. 
Раководниот кадар пред почетокот на проектните активности 
во училиш тето  е некомплетно информиран или пак комплетно 
неинформиран во врска со неговите цели и активностите што треба 
да се спроведуваат. И покрај тоа гене рално, постои отвореност кај 
раководниот кадар во проектините училишта за поддржување на 
новите проекти и пристапи во наставата вклучувајќи го и проектот 
на УНИЦЕФ Математика со размислување. Својата улога најчесто 
ја гледаат како подржувачи на процесот на професионално 
доусовршување на наставниците  и обезбедување услови за 
одвивање на проектните активности.

 ` Меѓутоа и покрај генерално позитивниот став кон проектот 
Математика со разми слување, сепак подетално запознавање на 
сите што ќе бидат вклучени (раководниот и наставниот кадар, од 
одделенска, но и од предметна настава по математика) со неговите 
цели и активности уште пред да започнат проектните активности 
е неоп ходно за успешно спроведување и планирање на обуките, 
поддршката, следењето и евалуацијата проектните активности на 
ниво на училиште.

ЗАкЛУчОк
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И4. ПОСТИГАЊА НА УЧЕНИЦИТЕ

 НАЧИН НА МЕРЕЊЕ  

Проценката за постигањата на учениците ја засноваме на  постигнатите ско-
рови на ученици при решавањето задачи кои мерат концептуално и проце-
дурално знаење, разбира ње и примена на природните броеви,  четирите 
основни операции и нивните својства, како и решавањето текстуални зада-
чи и проблеми.  

Тестот за ученици се состоеше од 19 задачи (21 ставка) кои мерат знаења и 
способ ности од подрачјата: 

 ` Концепт за број – 5 ставки;

 ` Операции и својаства на операциите – 11 ставки; и

 ` Проблемски ситуации – 5 ставки. 

Ограничувањето од аспект на малиот број на задачи (ставки) по наведените 
подрачја во тестот, не дозволува генерализирање на заклучоците за целото 
подрачје. Затоа, заклу чоците ќе се однесуваат на знаењата и способности-
те кои експлицитно се мерени со зада чите во тестот.

4.1. Постигања на учениците на тестот по математика

Просечниот скор (број на бодови) на тестот по математика од сите ученици 
е 11,64 (максимален можен е 33), односно просечниот процент на решеност 
е 35,29%. Максимален постигнат скор на тестот е 31 од 2 ученика (0,34%), а 
најголем е процентот на ученици (7,54%) кои имаат скор 6. Од вкупниот број 
тестирани ученици (597), 3 ученика не решиле точно ниту една од задачите. 
Постигањата на тестот имаат нормална дистрибуција која е повеќе наклонета 
кон левата страна.
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График 25. Резултат на сите учениците на тестот по математика

Просечниот скор на тестот на учениците во проектните училишта е 11,10 од-
носно просечниот процент на решеност е 33,65%. Највисок постигнат скор е 31 
од 1 ученик (0,33%), а најголем е процентот на ученици (8,7%) кои имаат скор 
8. Од вкупниот број тестирани ученици (299), 3 ученика не решиле точно ниту 
една од задачите.
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График 26. Резултат на учениците од проектните училишта на тестот по 
математика

Просечниот скор на тестот на учениците во не-проектните училишта е 12,19 
од максималниот 33, односно просечниот процент на решеност е 36,93%. 
Највисок постигнат скор е 31 од 1 ученик (0,34%), а најголем е процентот на 
ученици (7,7%) кои имаат скор 9. Од вкупниот број тестирани ученици (298), 
сите решиле точно барем една од задачите (4 ученици имаат точно решено 
само една задача), а ниту еден ученик не ги решил сите задачи.

процент на учениципроцент на ученици

процент на учениципроцент на ученици



- 75

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 3232
Број на бодовиБрој на бодови

0%0%

2%2%

4%4%

6%6%

8%8%

10%10%

График 27. Резултат на учениците од не-проектните училишта на тестот по 
математика

 ` Резултатите на тестот се пониски од очекуваните резултати 
пропишани во наставната програма за трето одделение.

 ` Учениците од проектните и не-проектните училишта не се 
разликуваат во постига њата на тестот по математика. 

4.1. 1. Постигања на учениците на задачите од Броеви

Просечниот скор на задачите од броеви  постигнат од сите ученици е 2,46 
(максимален можен е 7), односно просечниот процент на решеност е 35,13%. 
Максималниот скор во ова подрачје е постигнат од 14 ученика (2,35%), а 
најголем е процентот на ученици (28,48) кои имаат скор 2. Од вкупниот број 
(597) тестирани ученици 9,21% не решиле точно ниту една од задачите. 
Постигањата на тестот имаат нормална дистрибуција која е повеќе наклонета 
кон левата страна.

ЗАкЛУчОк
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График 28. Резултат на сите учениците во Броеви

Просечниот скор на задачите во подрачјето броеви  од учениците во 
проектните училишта е 2,39 односно просечниот процент на решеност е 
34,21%. Максималниот скор го постигнаа 6 ученици (2,01%), а најголем е 
процентот на ученици (29,10%) кои имаат скор 2. Од вкупниот број тестирани 
ученици (299) 10,37% не решиле точно ниту една од задачите. 

Просечниот скор на задачите во подрачјето броеви  од учениците во не-
проектните училишта е 2,52 односно просечниот процент на решеност е 
36,05%. Максималниот скор од учениците во не-проектните училишта во ова 
подрачје е  постигнат од 8 ученици (2,68%). И во не-проектните училишта 
најголем е процентот на ученици (27,85%) кои имаат скор 2. Од вкупниот број 
тестирани ученици (298) 8,05% не решиле точно ниту една од задачите. 

процент на учениципроцент на ученици
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График 29. Резултат на учениците од проектните и напроектните училишта

Графикот подолу ги покажува процентите на точни одговори на учениците од 
проектните и учениците од не-проектните училишта, за секоја задача од ова 
подрачје дадена во тестот. 
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двоцифрен број*двоцифрен број*

Проценка на резултат Проценка на резултат 
од собирање на од собирање на 

двоцифрени броеви двоцифрени броеви 
претставен како збир претставен како збир 
на десетки и единицина десетки и единици

Почитување Почитување 
на правило за на правило за 

откривање броеви откривање броеви 

0%0%

10%10%

20%20%

30%30%

40%40%

50%50%

60%60%

70%70%

80%80%

График 30. Постигања на учениците од проектните и не-проектните училишта 
по задачи
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Специфични се одговорите на учениците на барањето да одредат број на 
единици во даден двоцифрен број. 

4 Задача

Бројот 35 има 2 десетки и  ? единици: 

Кој број треба да се запише на местото на прашалникот за да биде точ
но? 

(Заокружи едно точно)

А. 5 единици

Б. 15 единици

В. 25 единици

Г. 35 единици

Одговорите на учениците на оваа задача, укажуваат на начинот на кој тие “се 
учени”. 

Имено, 34% ученици одговориле точно (дека во квадратчето треба да се запи-
ше 15). Но, 43% одговориле дека треба да се зпише 5. Ова наведува на претпо-
ставки дека:

 ` во најголем број случаи, кога станува збор за претставување или 
опишување на броевите како збир, од учениците се бара и се очекува 
само еден начин на претставување и тоа само сите десетки и единиците 
коишто остануваат и

 ` при воведувањето на концептот број недоволно се користат 
манипулативни средства за формирање, претставување, и разложување 
на броевите.

 ` Резултатите на задачите од броеви се пониски од очекуваните 
резултати пропишани во наставната програма за трето одделение. 

 ` Не постои статистички значајна разлика во постигањата на 
учениците на овие задачи во проектните и не-проектните 
училишта.  

4.1.2. Постигања на учениците на задачите од Операции и својства 
на операциите

Просечниот скор на задачите кои мереа знаење и способности од операции 
и својства на операциите од сите ученици е 6,37 (максимален можен е 18), 
односно просечниот процент на решеност е 35,36%. Максималниот скор 18 
во ова подрачје има фреквенција 3 (0,5%), а најголем е процентот на ученици 
(10,72%) кои имаат скор 4. Од вкупниот број (597) тестирани ученици 4,69% не 
решиле точно ниту една од задачите. Постигањата на тестот имаат нормална 
дистри буција која е повеќе наклонета кон левата страна.

ЗАкЛУчОк
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График 31. Резултат на сите учениците во Операции и својства на операциите

Просечниот скор на задачите од операции и својства на операциите од учениците 
во про ектните училишта е 5,97 односно просечниот процент на решеност е 
33,17%. Макси малниот скор (18) од учениците во проектните училишта во ова 
подрачје е  постигнат од 2 ученици. Најголем е процентот на ученици (11,04%) 
кои имаат скор 2 или скор 5. 

Просечниот скор на задачите од учениците во не-проектните училишта е 6,76 
односно просечниот процент на решеност е 37,57%. Максималниот скор (точ-
но решени сите задачи од ова подрачје)  е постигнат од само еден ученик, а 
од вкупниот број тестирани ученици 13 не решиле точно ниту една од задачи-
те. Во не-проектните училишта најголем е процентот на ученици (13,09%) кои 
имаат скор 4.

Графикот подолу го покажува процентот на ученици од проектните и не-
проектните учи лишта според постигнатите Резултат. 

процент на учениципроцент на ученици

Број на бодовиБрој на бодови

непроектнинепроектнипроектнипроектни
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График 32. Резултат на учениците од проектните и не-проектните училишта 
на задачите

процент на учениципроцент на ученици
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Графикот подолу ги покажува процентите на точни одговори на учениците од 
проектните и учениците од не-проектните училишта, за секоја задача дадена 
во тестот.
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График 33. Постигања на учениците од проектните и не-проектните училишта 
по задачи

Најслабо решена задача во ова подрачје е задачата дадена подолу. 

4 Задача

Претстави го множењето 4•3 на цртежот подолу. 

●   ●   ●   ●   ●

●   ●   ●   ●   ●

●   ●   ●   ●   ●

●   ●   ●   ●   ●

●   ●   ●   ●   ●

Според бодувањето на оваа задача се прифаќаше точен и делумно точен 
одговор. Во табелата подолу се дадени можните решенија и процентот на 
ученици кои одговориле точно, делумно точно или неточно. 
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Решение
% на 
одг.

Точно
НА ЦРТЕЖОТ заокружени или било како означени во 4 
реда по 3 точки ИЛИ во 4 колони по 3 точки

10

Делумно 
точно

•	 Настрана нацртани и заокружени или не заокружени 
12 точки

•	 На цртежот заокружени или означени 12 точки, но без 
видливо групирање каде ќе се препознае 4 · 3

10

Неточно

•	 Настрана нацртани групи каде вкупно има 12 точки, 
но	не	се	воочува	4	•	3	(на	пример	6	групи	по	2;	2	групи	
по 6)  

•	 Било кој одговор кој не е точен

80

Одговорите на учениците насочуваат дека:

 ` ваквиот начин на визуелно претставување на множењето (со точкаста 
хартија или табла со боцкалки), е приод кој многу ретко – или воопшто 
не се користи при поучувањето и учењето на множењето; 

 ` најчесто се инсистира на научување на таблицата за множење “на па-
мет“, без да се инсистира на разбирање на множењето. 

На ова наведува и тоа што многу ученици напишале резултат 12, а уште повеќе 
воопшто не ја решавале задачата можеби затоа што биле збунети од барањето 
“да го претстават множењето”. 

Задачава, во специфичен контекст, беше зададена и на наставниците – две 
третини од не ја решиле точно, а меѓу нив има наставници кои само запишале 
4 · 3 = 12.

 ` Не постои статистички значајна разлика во постигањата на 
учениците на задачите во проектните и не-проектните училишта.

 ` Резултатите на задачите во тестот со кои се мереа знаења и 
способности од опера ции и својства на операциите се пониски 
од очекуваните резултати пропишани во наставната програма за 
трето одделение.

4.1.3. Постигања на учениците на текстуални задачи и проблеми 

Просечниот скор на текстуалните задачи и проблемските ситуации од сите 
ученици е 2,82 (максимален можен е 8), односно просечниот процент на 
решеност е 35,26%. Макси малниот скор во ова подрачје е постигнат од 6 
ученици (1,01%), а најголем е процентот на ученици (18,26%) кои имаат скор 1. 

ЗАкЛУчОк
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Од вкупниот број (597) тестирани ученици 11,39% не решиле точно ниту една 
од задачите. Постигањата на тестот имаат нормална дистрибуција која е многу 
повеќе наклонета кон левата страна.

Број на бодовиБрој на бодови
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0%0%

5%5%

10%10%

15%15%

20%20%

График 34. Резултат на сите на учениците во Текстуални задачи и проблеми

 ` Просечниот скор на текстуалните задачи и проблемите од учениците во 
проект ни те училишта е 2,74 односно просечниот процент на решеност е 
35,26%. Максимал ниот скор (8) од учениците во проектните училишта во 
ова подрачје е  постигнат само од 1 ученик (0,33%). Најголем е процентот 
на ученици (19,40%) кои имаат скор 2. 

 ` Просечниот скор на задачите од учениците во не-проектните училишта 
е 2,90 односно просечниот процент на решеност е 36,28%. Максимал-
ниот скор (точно решени сите задачи од ова подрачје)  е постигнат од 4 
ученици, а од вкупниот број тестирани ученици 10,07% не решиле точно 
ниту една од задачите. Во не-проектните училишта најголем е процен-
тот на ученици (19,46%) кои имаат скор 1.
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График 35. Резултат на учениците од проектните и не-проектните училишта 
на задачите

процент на учениципроцент на ученици
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Графикот подолу ги покажува процентите на точни одговори на учениците за 
секоја задача од ова подрачје дадена во тестот.

процент на учениципроцент на ученици

Опис на задачатаОпис на задачата

непроектнинепроектнипроектнипроектни

Откривање Откривање 
правило и правило и 

одредување одредување 
нареден член нареден член 

во низаво низа

Табеларен Табеларен 
приказ за приказ за 
податоци податоци 
дадени во дадени во 
текстуална текстуална 

илустрирана илустрирана 
задача задача 

Едноставна Едноставна 
текстуална текстуална 
задача со задача со 
одземањеодземање

ПС која се ПС која се 
решава во два решава во два 

чекори чекори 

Отворена Отворена 
(алгебарска) (алгебарска) 
ПС која може ПС која може 
да се реши на да се реши на 
повеќе начиниповеќе начини
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График 36. Постигања на учениците од проектните и не-проектните училишта 
по задачи

Најслабо решена задача во ова подрачје е отворената проблемска ситуација 
која може да се реши на повеќе начини (со цртеж, графички, со табела, со 
погодување и проверка, решавање од-назад, со равенка). 

4 Задача 

Иво од 7-мо одделение продава користени боички. Иво продава по 2 боички за 
3 денари.

 = 3 денари

Ако Иво заработил 15 денари, колку боички продал?

Покажи како реши:

Одговор: ________ боички.

Според бодувањето на оваа задача се прифаќаше точен и делумно точен 
одговор. Во табелата подолу се дадени описи на можните решенија и процентот 
на ученици кои одговориле точно, делумно точно или неточно. 
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Решение % на одг.

Точно 5

Делумно точно Било која од наведените постапки, но одговорот  е 5 
боички (2 боички третира како 1)

6

Неточно Било кое решавање (броен израз или постапка) кое не 
води кон точен или делумно точен одговор  

89

Скоро сите ученици коишто ја решиле здачата точно или делумно точно - 
решавале аритметички. Ова укажува на начинот на којшто се учени учениците, 
на недостатокот од препораки за решавање на задачите на повеќе различни 
начини, како и прифаќање повеќе можни решенија на даден проблем. 
Очигледно дека аритметичкиот начин е најпожелен. 

Оваа задача, но во различен контекст, беше дадена и во тестот за наставници – 
каде повеке од 2/3 од наставниците како точен начин на решавање го прифаќаат 
само аритметичкиот.

 ` Не постои статистички значајна разлика во постигањата на 
учениците на тексту лните задачи и решавањето проблемски 
ситуации меѓу проектните и не-проектните училишта.

 ` Резултатите на овие задачи во тестот се пониски од очекуваните, а 
се пониски и од  резултатите пропишани во наставната програма 
за трето одделение. 

Со цртеж: 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 денари
 +  +  +  +  = 10 боички

Аритметички:

15	:	3	=	5								5	•	2	=10									
                                       Одговор: 10 боички  

Со табела:

денари боички
3 
6 
9 
12 

15 

Одговор: 10
или

денари боички
3 2
6 4
9 6
12 8
15 10

Одговор: 10

Алгебарски: 
Ако 2 боички се 3 денари, една  е денар и пол. Значи за 15 
денари, 10 боички.      

денари боички
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
15 10

ЗАкЛУчОк
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Во овој дел се дадени констатации и препораки што можеа 
да се дадат врз основа на констатациите од испитувањето на 
појдовната состојба. Тие треба да им послужат на реализаторите 
на Проектот при планирањето на активностите за имплементација 
и евалуацијата на проектните активности. 

IV ДЕЛ -  кОНСТАТАЦИИ И  ПРЕПОРАкИ
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КОНСТАТАЦИИ 

1. Примерокот на проектните и на не-проектните училишта меѓусебно не се разлику-
ваат во однос на релевантните карактеристики. Тоа овозможува тие и во иднина 
да се користат за следење и евалуација на ефектите од проектните активности.

2. Инструментите со кои се мерени одделните индикатори имаат задоволителни мер-
ни карактеристики заради што може да се користат и во наредни мерења.

3. Нема статистички значајни разлики во клучните индикатори меѓу наставниците од 
проектните и непроектните училишта. Тоа овозможува лесно следење на ефекти-
те врз ставовите и знаењата на наставниците.

4. Не постојат статистички значајни разлики во математичките постигања на учени-
ците од проектните и од непроектните училишта. Тоа овозможува лесно следење 
на ефектите на проектните активности врз постигањата на учениците.

5. Наставниците имаат позитивни ставови во врска со математиката и наставата по 
ма тематика. Тоа е добра основа за воведување на нови приоди во наставата по 
математика.

6. Наставниците генерално имаат ставови кон наставата и учењето математика кои 
се согласни со 10-те принци во  Математика со размислување. Тоа веројатно се 
должи на нивните знаења за карактеристиките на квалитетна настава и учење, кое 
го добиле како резултат во други проекти коишто промовираат активни методи во 
наставата. 

7. Одговорите на наставниците укажуваат и на тоа дека  тие во голема мерка  го при-
фаќаат и приодот во кој наставата е стриктно диктирана од наставната програма, 
недоволно дифе рен цираниот приод, дидактизирана настава и предавачки стил и 
промовирање на мате матиката како дисциплина која претежно е збир од поими, 
правила, постапки, дефиниции.

8. Педагошките знаења на наставниците кои би биле во согласност со приодот Мате-
матика со размислување се ограничени.

9. Математичките знаења и знаењата за предавање математика согласно на потреби-
те во Математика со размисливање се, исто така, лимитирани.

10. Очекувањата на наставниците за способноста на учениците да рашаваат одделни 
математички задачи укажуваат дека тие ги потценуваат можностите на учениците 
на одделна возраст. Слично на тоа поголемиот дел од наставниците сметаат дека 
учениците делумно може да постигнат повеќе од она што е пропишано со настав-
ната програма.



11. Наставниците главно сметаат дека наставните програми им даваат методичка сло-
бода во реализацијата. Тоа е добра основа за проектните активности.

12. Наставниците недоволно ги познаваат програмите мо математика за наредните 
циклуси од основното образование, особено за последниот.

13. Наставниците сметаат дека добро соработуваат со колегите и имаат чувство дека 
може да сметаат на поддршка во училиштето за внесување иновации. Според изја-
вите на дирек то рите и стручните работници наставниците од одделенска настава 
главно добро соработу ваат, но соработката со предметните наставници по мате-
матика не е задоволителна.

14. Раководниот кадар во проектните училишта е подготвен да ги поддржи проект-
ните активности иако половина од нив во времето на интервјуирањето немале 
доволно информации за Проектот.

15. Раководниот кадар главно смета дека постигањата по математика во одделенска 
настава се добри, но речиси сите сметаат дека постигањата може да се подобрат 
првенствено преку стручно усовршување на наставниците. 

16. Опременоста на училниците со нагледни средства за учење Математика со 

размислу вање не задоволува.
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ПРЕПОРАКИ

1. Обуките во училиштата да се реализираат низ соодветно балансирани ак-
тивности кои ќе овозможат подигање и на педагошките и математичките 
знаења на наставниците. 

2. На обуките да се дискутира, да се промовира и инсистира на активен приод 
во наставата (користење повеќе диференциран приод и различни коопе-
ративни техники, користење манипулативни средства, задачи поврзани со 
средината, задачи кои можат да се решаваат на повеќе начини или имаат 
повеќе решенија, активности преку кои учениците сами ќе ги откриваат 
концептите и правилата и сл.)14

3. За време на обуките да има пристап до соодветни манипулативни сред-
ства – за настав ниците да ја почувствуваат потребата и полезноста од од 
нивното користење.

4. На наставниците од прво до трето одделение да им се обезбеди поддршка 
од наставни ците по математика од погорните одделенија, коишто би им 
помогнале во подигање на нивото на математичкото знаење.

5. Во обуките (онаму каде што има можности) да бидат вклучени обучувачи 
предметни наставници заедно со одделенските.

6. УНИЦЕФ/БРО да организираат средби со директорите на училиштата каде 
ќе се инфор мираат за Проектот, текот на активностите и очекуваните ре-
зултати. Да се искористи отвореноста за соработка на раководниот кадар, 
за обезбедување соодветна поддршка на наставниците за обука и за при-
мена на ново-стекнатите знаења.

7. Да се обезбедат потребни наставни средства (поврзани со концептите во 
Проектот) за секоја паралелка (голем дел од потребните манипулативни 
средства може да бидат изработени од евтини материјали и во самото учи-
лиште).

14 За ова основа се Програмата за обука Математика со размислување од УНИЦЕФ, Концеп-
цијата за деветгодишно основно образование и методичките препораки во наставните про-
грами по математика за прво до трето одделение.
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ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1:

ПРИМЕРОК

Примерок на училишта

• 15 проектни училишта 

Начин на избор: 

Од листата на 35 проектни училишта беа избрани 15 според следниве 
критериуми:

 ` Регионална распределба (да ги има од различни региони) 

 ` Наставен јазик: 

• 9 со македонски наставен јазик,  3 со македонски и албански наставен јазик 
и 3 со албански наставен јазик

 ` Урбани/рурални

• 5 од Скопје, 6 од други градови 3 од село

• 15 паралелни непроектни училишта со слични карактеристики како 
проектните со оглед на урбаноста, местото во кое се наоѓа, наставниот 
јазик, социјалната средина од која доаѓаат учениците.

Во следнава табела се дадени избраните училишта.

Р.б.
Проектни Паралелни не-проектни

Училиште Место Наст. јазик Место Училиште

1 Лазо Ангеловски Скопје мак. Скопје Ѓорѓија Пулевски

2 Ј. Х. Песталоци Скопје мак. Скопје Коле Неделковски

3 Ј. А. Коменски Скопје мак. Скопје
Вера Циривири 

Трена

4 25.мај Скопје алб. Скопје 7-ми Март

5 Ацо Шопов Скопје мак. Скопје Живко Брајковски

6 Алија Авдовиќ Батинци алб. Глумово Сами Фрашери

7 Христо Узунов Охрид мак. Охрид Глигор Прличев

8 Братсво Единство Охрид мак и алб. Струга Браќа Миладиновци

9 Кирил Пејчиновиќ Теарце мак и алб. Вратница Симче Настевски

10 Кирил и Методиј Тетово мак и алб. Тетово Лирија

11 Дитуриа Липково алб. Слупчане Фаик Коница

12 11 Октомври Куманово мак. Куманово Браќа Миладиновци

13 Кирил и Методиј Кочани мак. Кочани Никола Карев

14 Сандо Масев Струмица мак. Струмица Христо Узунов

15 Д. А. Габерот Кавадарци мак Кавадарци Тоде Хаџи Тефов



- 94

Примерок на наставници: 

• Случаен примерок од 10 одделенски наставници од секое училиште15 

Примерок на директори и стручни работници: 

• Сите (15) директори од проектните училишта и еден од стручните работни-
ци (педагог или психолог) 

Примерок на ученици: 

• Случаен примерок од 20 ученици од 4 одделение (ново) од секое од избра-
ните училишта16. 

15  Начинот на избор е објаснет во  Насоките за истражувачот (Прилог 2)
16  Начинот на избор е објаснет во  Насоките за истражувачот (Прилог 2)
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ПРИЛОГ 2:

ПРОЕКТ: МАТЕМАТИКА СО РАЗМИСЛУВАЊЕ ОД ПРВО ДО 
ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

НАСОКИ 
ЗА ИСТРАЖУВАЧОT

За потребите на Согледувањето на состојба пред почетокот на Проектот, 
истражувачот во секое училиште треба да ги спроведе следниве 
активности: 

1. Да прибере податоци за училиштето и учениците

2. Да го спроведе тестирањето на учениците од IV одделение (ново)

3. Да го зададе Прашалникот за наставници

4. Да ги интервјуира директорот и стручните работници во 
училиштето

5. Да напише извештај за спроведените активности

6. Сите материјали да ги достави до МЦГО

Понатаму секоја од наведените активности е објаснета подетално. 

Скопје, октомври 2010

Испитувањето го спроведува
Македонскиот центар за граѓанско образование

44



- 96

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

 ` Јавете се најмалку два дена пред посетата на училиштето и објаснете ја 
целта на Вашата посета: согледување на состојбата пред започнувањето 
на обуките во проектот на УНИЦЕФ

 ` Објаснете им дека податоците ќе ги користи УНИЦЕФ за планирање на 
активностите во Проектот

 ` Објаснете им кои активности во денот на посетата треба да ги спроведете 
(тестирање, анкетирање, интервју)

 ` Објаснете им како да го изберат примерокот на ученици за тестирање 
(види дел 2: Тестирање на учениците)

 ` Објаснете им како да го изберат примерокот на наставници за одговарање 
(види дел 2: Одговарање на прашалникот)

 ` Објаснете им дека одбраните наставници од одделенска настава треба 
да бидат присутни за да пополнат Прашалник за наставници

 ` Договорете го времето за секоја од активностите

Листата за податоци за училиштето може да им ја пратите и претходно (доколку 
училиштето има интернет)

1. ПРИБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА УЧИЛИшТЕТО

 ` Податоците за училиштето треба да се внесени во образецот: Податоци 
за училиштето

 ` Податоците може да ги приберете во време на посетата, да го испратите 
образецот пред вашата посета, па училиштето само да го пополни и во 
исклучителен случај да ви го достават после вашата посета.

2. ТЕСТИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД IV ОДД. (НОВО)

 ` Потребно е да се тестираат 20 ученици од IV одд. (ново)

 ` Начин на избор: Вкупниот број ученици во IV одд. (ново) што учат во 
зградата на централното основно училиште се дели со 20 (децималниот 
број се заокружува на цел број). Добиениот број е: Н - стапка (чекор) на 
избор. Се прави заедничка листа на учениците од сите паралалки од IV 
одд. (ново). Почнувајќи од бројот 2 се бира секој Н-ти ученик, додека не 
се изберат 20 ученици (ако се стигне до крај на листата пред да се избе-
рат 20 се продолжува во круг од почеток). Пр. Вкупно има 90 ученици. 
90:20=4,5. Се заокружува на 5. Почнувајќи од број 2 се бира секој 5-ти 
ученик: 2,7,12,17,22.... се додека не се одберат 20 ученици.
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Доколку училиштето е двојазично од наставата на секој наставен јазик се 
бираат по 10 ученици.

 ` Изборот на учениците се врши еден ден пред тестирањето.

 ` Место на тестирање: Избраните ученици се сместуваат во една училница. 

Доколку училиштето е двојазично одделно се тестираат учениците на маке
дон ски и на албански јазик (по 10 во група).

 ` Време на тестирање: Најдобро е тестирањето да се спроведе во време 
на вториот час.

 ` Упатство за тестирање: На учениците им објаснувате дека ќе решаваат 
тест по мате матика и дека тоа не е за оценка, туку да се види колку 
децата од различни училишта научиле математика. Им објаснувате како 
да одговараа и да ги забележуваат одго во рите и треба да се осигурате 
дека тоа го разбрале. Потоа може да го започнете тести рањето. Во текот 
на тестирањето може да им давате објаснувања само за начинот на 
одговарање (запишување на одговорите).

 ` Времетраење на тестирањето:  Тестирањето трае 40 минути. Учениците 
што порано завршиле упатете да си ги проверат решенијата. Ако 
до истекот на 40 минути, до крајот на тестот не стигнале повеќе од 
половина од учениците продолжете го времето за уште 5 – 10 мин. 
(додека половина од учениците не стигнат до крајот). Во изве штајот за 
тестирањето запишете ако сте го продолжиле времето на тестирање. 

 ` Враќање на тестовите: треба да ги вратите сите тестови што сте ги 
добиле, без оглед дали се пополнети или не се.  

3. ЗАДАВАЊЕ НА ПРАшАЛНИКОТ ЗА НАСТАВНИЦИ

 ` Прашалникот за наставници треба да го пополнат 10 избрани настав-
ници од одделенска настава што работат во Централното основно учи-
лиште

 ` Начин на избор: Вкупниот број на паралелки од I до IV одд. што учат во 
зградата на централното основно училиште се дели со 10 (децималниот 
број се заокружува на цел број). Добиениот број е: Н - стапка (чекор) на 
избор. 

 ` Се прави заедничка листа на сите паралалки од I до IV одд. на следниов 
начин I1 (a); I2 (b)…. II1 (a); II2 (b)…. III1 (a); III2 (b)…. IV1 (a); IV2 (b)….Така под-
редените се означуваат со бројки 1, 2, 3....

 ` Почнувајќи од бројот 2 се бира секојa Н-та паралелка, додека не се из-
берат 10 паралелки (ако се стигне до крај на листата пред да се изберат 
10 се продолжува во круг од почеток). Пр. Вкупно I до IV одд. има 23 
паралелки. 23 : 10 = 2,3. Се заокружува на 3. Почнувајќи од број 2 се 
бира секоја 2-ра паралелка: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Наставниците 
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што предаваат во избраните паралелки се избрани да го пополнат пра-
шалникот. Доколку е избрана паралелка со целодневна настава се бира 
наставникот што предава математика.

Доколку училиштето е двојазично од наставата на секој наставен јазик се бо
раат по 5 наставци.

 ` Место: Соберете ги избраните наставници на исто место (наставничка 
канцеларија, училница) кадешто нема да бидат вознемирувани околу 70 
минути. 

 ` Време: Најдобро е пополнувањето на прашалникот да го договорите за 
периодот по завршувањето на часовите.

 ` Упатство: Објаснете им ја на наставниците целта на одговарањето на 
прашалникот: согледување на состојбата пред започнувањето на обуките 
во проектот на УНИЦЕФ. Објаснете им дека одговорите се анонимни. 
Замолете ги да работат самостојно, затоа што ни се важни нивните 
поединечни одговори. Обезбедете да се работи самостојно. 

 ` Времетраење: За пополнување на прашалникот се потребни околу 60 
минути. Може да го организирате да се пополнува во два дела со пауза 
од 5-10 мин. Во тој случај обезбедете секој да напише шифра на својот 
прашалник и да продолжи да одговара во својот прашалник. 

 ` Враќање на прашалниците: треба да ги вратите сите прашалници што 
сте ги добиле, без оглед дали се пополнети или не се.  

4. ИНТЕРВЈУИРАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ  
И НА СТРУЧЕН РАБОТНИК

 ` Потребно е да го интервјуирате директорот и еден стручен работник 
(педагог или психолог) 

 ` Во текот на интервјуто не треба да присуствува никој друг освен 
интервјуиранииот

 ` Време: Со интервјуираниот договорете го времето што му одговара и 
Вас и нему (со оглед на другите активности за прибирање на податоци).

 ` Упатство: Објаснете им ја целта наинтервјуто: согледување на состојбата 
пред започнувањето на обуките во проектот на УНИЦЕФ. Настојувајте 
разговорот да биде спонтан и не претерано формален. Потребно е да 
обезбедите одговори на сите прашања. Одговорите бележете ги во 
Потсетникот за интервју.

 ` Времетраење: За интервјуто ќе ви биде потребно најмногу 30 минути.
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ИЗВЕшТАЈ

 ` Во извештајот треба накусо да ги запишете сите спроведени активности 
поврзани со истражувањето

1. Претходни подготовки и договори

2. Спроведување на тестирањето

3. Задаавање на прашалникот

4. Интервјуа

5. Податоци за училиштето

6. Оценка на истражувачот за успешноста, ограничувања во врска со 
прибраните податоци и сл.

 ` Заедно со извештајот треба да ги доставите сите материјали.
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Прилог 3:

ИНСТРУМЕНТИ И ПСИХОМЕТРИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ИНСТРУМЕНТИТЕ

Скала на ставови за учењето математика и за поучувањето 
математика засновано на десетте принципи

Содржина

Скалата на ставови кон учењето математика и предавањето математика се 
состои од 30 искази во врска со разбирањето како децата учат математика 
и прифаќањето на различни приоди и ситуации во врска со предавањето 
матемтика. Исказите се поврзани со 10-те принципи на Математика со 
размислување

Структурата на скалата е следнава:

Содржина:

 ` 15 искази се однесуваат на разбирањето како децата учат математика;

 ` 15 искази опишуваат приоди во предавањето математика;

 ` Секој од 10-те принципи е претставен со 2 - 4 искази.

 ` Формулација:

 ` 13 искази се формулирани позитивно;

 ` 17 искази се формулирани негативно.

Инструкцијата гласеше: Во врска со математиката различни луѓе имаат 
различно искуство и мислење. Подолу се дадени искази на наставници во 
врска со математиката.

Нема точни и неточни одговори. Вашите одговори треба што е можно поточно 
да го изразуваат ВАШЕТО мислење.

Според Вашите искуства, на скалата од 1 (воопшто не се согласувам) до 5 
(сосем се согласувам) заокружете го бројот кој најдобро го изразува степенот 
во кој се согласувате со СЕКОЈ од наведените искази.

Начин на конструкција

Бидејќи не ни беше позната скала што би ги мерела ставовите (мислењата, 
верувањата) во врска со настава базирана на 10-те принципи на Математика 
со размислување  за потребите на ова истражување конструиравме една таква 
скала. При тоа се користени други инструметишто ги испитуваат стиловите на 
настава и ставовите (верувањата) во врска со учењето мате матика.
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Прво беа формулирани 70 искази поврзани со настава усогласена со 10-те 
принципи. Тие им беа дадени на 4 учесници на обуките за Математика со 
размислување и тие требаше исказите да ги поврзат со 10-те принципи. Врз 
основа на нивните одговори одбрани се 30 искази за кои имаше согласност од 
најмалку 3 од нив. На тој начин е обезбедена конструк валидност. Се водеше 
грижа за секој принцип да има по најмалку 2 искази.

Така одбраните искази се подредени во скалата што беше задавана во текот на 
истражувањето, така што исказите за ист принцип да не бидат едно до друго и 
позитивно и негативно формулираните  искази да не бидат групирани.

Психометриски карактеристики

По задавањето на Скалата на 299 наставници од проектните и непроектните 
училишта утврдени се следниве психометриски карактеристики: 

 ` Дискриминативноста на ставките (исказите) - ајтем-тест корелација  се 
движеше од 0.40 до 0.55 кај 11 искази, од 0.30 до 0.39 кај 17 искази и кај 
2 искази беше 0,25.  Тоа укажува на задоволителна дискриминативност 
на исказите.

Релијабилноста (Кронбах алфа коефициент) е 0.86, што е задоволителна 
релијабилност

Скала на ставови кон математиката

Содржина и начин на конструкција

Скалата на ставови кон математиката се состои од 23 искази во врска со мате-
матиката и предавањето математика. Тие се однесуваат на мислења во врска 
со:

 ` природата и релевантноста на математиката

 ` учењето математика (искуства со учењето математика)

 ` личната компетентност во математиката (преференции за работа на 
математички проблеми и самодовербата во врска со предавањето  
математика)17

Дел од исказите (12) се адаптирани од Minnesota Mathematics Attitude 
Inventory18 и ска лата користена од Relich, Way and Martin (1994)19, а останатите 
(11) се формулирани за потре бите на ова истражување.

17 Според  Mantecón J. D., P. Andrews and P. Op ’t Eynde, Refining The Mathematics-Related Beliefs 
Questionnaire (MRBQ), http://ermeweb.free.fr/CERME%205/WG2/2_Diego-Mantecon.pdf 

18 Minnesota Mathematics Attitude Inventory, University of Minnesota www.crosspulseconsultants.
com/MMAI.pdf 

19 Според White A., L. White, J. Way, B. Perry, B. Southwell, (2006), Mathematical Attitudes, Beliefs 
and Achievement in Primary Pre-service Mathematics Teacher Education, Mathematics Teacher 
Education and Development,  2005/2006, Vol. 7, 33–52  
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14 од исказите се формулирани позитивно, а 9 негативно. 

Инструкцијата гласеше: Во врска со математиката различни луѓе имаат 
различно искуство и мислење. Подолу се дадени искази на наставници во 
врска со математиката.

Нема точни и неточни одговори. Вапите одговори треба што е можно поточно 
да го изразуваат ВАШЕТОмислење.

Според Вашите искуства, на скалата од 1 (воопшто не се согласувам) до 5 
(сосем се согласувам) заокружете го бројот кој најдобро го изразува степенот 
во кој се согласувате со СЕКОЈ од наведените искази.

Психометриски карактеристики

По задавањето на Скалата на 299 наставници од проектните и непроектните 
училишта утврдени се следниве психометриски карактеристики: 

 ` Дискриминативноста на ставките (исказите) - ајтем-тест корелација  се 
движеше од 0.40 до 0.69 што укажува на нивна добра дискриминативност

 ` Релијабилноста (Кронбах алфа коефициент) е 0.81, што е задоволителна 
релијабил ност. 

Тест на педагошки знаења

Содржина и начин на конструкција

Тестот на педагошки знаења го сочинуваат 11 вињети (наставни ситуации). Во 
секоја се бара од понудените одговори да се одбере соодветна или најдобра 
реакција на наставникот. Хипотетичките ситуации претставуваат ситуации во 
кои наставникот може да се однесува соодветно на приодот промовиран во  
Математика со размислување  или несоодветно (традиционално). 

Наставните ситуации се осмислени за потребите на ова истражување врз 
основа на метеријалите за обука во  Математика со размислување. 

Психометриски карактеристики

Описот на содржината на наставните ситуациии дискриминативноста (ајтем 
тест корелација) е дадена во табелата подолу.

Релијабилноста е 0,55. Недоволната релијабилност се должи и на малиот 
број ајтеми, а доколку тестот би имал 40 ајтеми со слични карактеристики 
проценетата релијабилност би била  0,78. 

Дискриминативноста (ајтем тест корелација) е дадена во табелата подолу. Во 
табелата  е даден бројот на ајтеми во секоја од категориите многу добар ајтем, 
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добар ајтем, ајтем кој е задоволителен според дискриминативноста на ајтеми-
те. 

Категорија Дискриминативност Број на ајтеми во тестот

Многу добар 41 – 53 8

Добар 31 – 40 2

Задоволителен 21 – 30 4

Тест на  математички знаења на наставниците

Содржина и начин на конструкција

Тестот за математичко знаење на наставниците содржи 15 задачи  од кои 
8 кластерски со по 3 или 4 барања (ајтеми). Задачите опфаќаат знаења и 
способности од подрачјата:

 ` Концепт за број – 9 ајтеми;

 ` Операции и својаства на операциите – 19 ајтеми и

 ` Проблемски ситуации – 6 ајтеми.

Задачите во тестот, за наставници, од аспект на математичка содржина не ја 
надминуваат наставната програма по математика за основно образование, од-
носно очекуваните резултати на ученици на крајот од шесто одделение. 

Дел од задачите (5) се адаптирани од Learning Мathematics for Тeaching (MKT), 
Mathe matics Released Items (2008)20 и (2) од The Effects of Different Undergradu-
ate Mathematics Courses on the Content Knowledge and Attitude towards Mathe-
matics of Preservice Elementary Teachers (2007)21. Останатите (8) се формулирани 
за потребите на ова истражување.

Психометриски карактеристики

Релијабилноста на тестот е 0,74 и се должи и на помалиот број ајтеми. Доколку 
овој тест би имал  40 ајтеми со слични карактеристики, проценетата релијабил-
ност на тестот би била 0,77. 

Во табелата подолу  е даден бројот на ајтеми во секоја од категориите многу 
добар ајтем, добар ајтем, ајтем кој е задоволителен и лош ајтем  според дис-
криминативноста на ајтемите. 

20 Learning Mathematics for Teaching Project (2008), University of Michigan, www.sitemaker.umich.
edu 

21 IUMPST: The Journal, Vol 1 (Content Knowledge), July 2007. [www.k-12prep.math.ttu.edu]
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Категорија Дискриминативност Број на ајтеми во тестот

Многу добар 41 – 65 10

Добар 31 – 40 13

Задоволителен 21 – 30 7

Лош 12 – 20 4

 Тест на  математички знаења на учениците

Содржина и начин на конструкција

Тестот со кој се мереа знаењата на учениците има вкупно 19 задачи (21 ајтем) 
од подрачјата опфатени со проектот, и тоа:

 ` Концепт за број – 5 задачи;

 ` Операции (собирање, одземање, множење и делење) и својаства на 
операциите – 10 задачи; и

 ` Речавање текстуални задачи и проблеми кои вклучуваат операции, 
модели и работа со податоци – 4 задачи.

Беа користени 9 задачи со избор од понудени одговори, 6 задачи со краток 
одговор и 4 отворени задачи кадешто се бараше целосна постапка и решавање. 
Задачите во овој тест беа посебно подготвени за ова истражување. 

Пред да се подготви финална верзија на тестот, 23 задачи (вклучувајќи ги и 19-
те задачи во финалниот тест) им беа зададени на 20 ученици од ново четврто 
одделение, во едно од проектните основни училишта коешто не е во приме-
рокот за ова истражување. При решавањето на задачите се мереше и времето 
за кое учениците го решаваат тестот. Врз основа на одговорите на учениците 
задачите беа подобрени, и беа отфрлени 4 задачи заради обезбедување мож-
ност учениците ќе го решат за не повеќе од 40 минути. Финалната верзија на 
тестот, после нејзиното преведување на албански јазик, повторно беше прове-
рена од аспект на соодветност на преводот, согласно возраста и разбирањето 
на учениците. 

Психометриски карактеристики

Тестот беше спроведен над 597 ученици (од примерокот проектни и не-про-
ектни училишта). Врз основа на резултатите, релијабилноста на спроведениот 
тест е 0,79 и се должи на помалиот број ајтеми. Доколку овој тест би имал  
40 ајтеми со слични карактеристики, проценетата релијабилност на тестот би 
била 0,88. 
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Во табелата подолу  е даден бројот на ајтеми во секоја од категориите многу 
добар ајтем, добар ајтем, ајтем кој е задоволителен и лош ајтем  според дис-
криминативноста на ајтемите. 

Категорија Дискриминативност Број на ајтеми во тестот

Многу добар 41 – 65 14

Добар 31 – 40 6

Задоволителен 2 1 – 30 1

Лош < 20 0
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r s t u v w x y z  а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ 
ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d  e f g i h j k l m n o p q r s t u v w x y z  а б в 
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30 40 50 60 70 80 90 100  a b c d  e f g i h j k l m n o p q r s t u v w x y 
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v w x y z  а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d  e f g i h j k l m n o p q r s t u v w x y z  а б в г д ѓ 
е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c 
d  e f g i h j k l m n o p q r s t u v w x y z  а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н 
њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d  e f g i h j k l m n o 
p q r s t u v w x y z  а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц 
ч џ ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d  e f g i h j k l m n o p q r s t u v w x y z  а 
б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 0 a b c d  e f g i h j k l m n o p q r s t u v w x y z  а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј 
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